
PONDELOK | 15. JANUÁRA 2018 | ČÍSLO 3 | ROČNÍK III.VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Z HUMENNÉHO

Humenskému cintorínu by prospela 
digitálna pasportizácia, tvrdí poslanec

Evidencia a vyhľadávanie hrobových miest na mestskom cintoríne v Humennom by mohlo byť prehľadnejšie 
a jednoduchšie, ak by mesto pristúpilo k digitálnej pasportizácii cintorína. Na rokovaní mestského zastupiteľstva na to 

upozornil poslanec Jozef Babják.

Obyvateľov v Humennom 
ubúda, vlani ich zaevidovali 
necelých 33-tisíc  

Vihorlatské múzeum 
prezentuje malebné 
zátišia skanzenu aj  
v kalendári   Viac na str. 7   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné   

Poslanec Jozef Babják vysvetlil, 
že súčasná evidencia je oproti 
iným mestám zastaraná. „Za-
ujalo ma to, že na humenskom 
cintoríne máme evidenciu hro-
bových miest klasicky na nejakej 

mapke, a tá pracovníčka, kto-
rá to tam má na starosti, musí 
pracne hľadať, o ktoré hrobové 
miesto ide, keď chce identifiko-
vať, že kde to je, koho to je, kto je 
nájomca hrobového miesta, kto 
je tam v tom hrobe uložený. Bol 
som nedávno v Michalovciach 

a tam mi na správe miestneho 
cintorína to bez problémov zis-
tili. Zadali meno toho, ktorý tam 
je pochovaný, kde to hrobové 
miesto je, kde sa nachádza, kto 
za to hrobové miesto platí ná-
jomné. Išlo len o to, že pracovník 
mal k dispozícii program na ten-

to účel a, samozrejme, vybavený 
výpočtovou technikou,“ povedal 
poslanec Jozef Babják. „Takže 
ja žiadam riaditeľa technických 
služieb, aby dal návrh do zastu-
piteľstva, čo s tým mesto urobí, 
aby aj mesto Humenné bolo na 
úrovni iných miest, kde takýto 
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systém funguje. A navyše, keď 
sú firmy, ktoré vedia zabezpe-
čiť evidenciu týchto hrobových 
miest so všetkým, čo k tomu ná-
leží,“ dodal poslanec. 

Digitalizácia cintorína by mohla 
stáť okolo 11-tisíc eur
Riaditeľ Technických služieb 
mesta Humenné Milan Kuruc 
vysvetlil, že o digitalizácii celej 
plochy cintorína diskutoval s od-
borníkom približne pred piatimi 
rokmi. Podľa vtedajšej cenovej 
ponuky by digitalizácia mestské-
ho cintorína mohla stáť približ-
ne 11-tisíc eur. „Tomu by mali 
predchádzať letecké snímky. 
To znamená vrtuľníkom, vtedy 
navrhoval, že sa to zdokumen-
tuje a zdigitalizuje do digitálnej 
formy. Myslím si, že by som mo-
hol požiadať toho pána o nejakú 
aktualizáciu cenovej ponuky 
s tým, že tie letecké snímky by sa 
teoreticky mohli robiť dronom, 
čo by bolo podstatne lacnejšie. 
Takže nemám problém, oslovím 
tú firmu, nech zaktualizuje ce-
novú ponuku a uvidím, čo nám 
príde,“ reagoval riaditeľ tech-
nických služieb. Vedenie mesta 
sa digitalizácii mestského cinto-
rína nebráni a bude nad týmto 

návrhom uvažovať. 
Podľa samosprávy je 
ale v blízkej budúc-
nosti prioritou hlavne 
vybudovanie nového 
cintorína. 

Čo prináša digi-
talizácia  
Digitálna pasportizá-
cia hrobových miest 
prináša dokonalý 
prehľad o každom 
hrobe i voľnom hro-
bovom mieste na cin-
toríne. Zjednodušuje 
to prácu správcovi 
cintorína. Zoznam 
hrobov v digitálnej 
podobe ocenia aj 
návštevníci pietneho 
miesta. Najmä oby-
vatelia, ktorí nemô-
žu nájsť na cintoríne 
svojho pochovaného 
príbuzného a blízke-
ho. Digitalizácia tiež 
sprehľadňuje majite-
ľov hrobových miest. 
Súčasťou digitalizá-
cie sú aj fotografie 
náhrobkov, digitálna 
mapa so zameraním 
hrobových polí a da-
tabáza zomrelých. 

porkačovanie zo strany 1 

tasr, Snina

Sninská samospráva bude 
aj v tomto roku investovať 
do rekonštrukcie osvetlenia 
v meste. Týkať sa má ulíc 
Vihorlatská a Budovateľská. 
Zákazku bude realizovať 
spoločnosť Verejnoprospeš-
né služby Snina. Ako TASR 
informovala hovorkyňa rad-
nice Eva Mihaliková, v rámci 
investičného zámeru sa zre-

konštruuje verejné osvetle-
nie na časti ulíc Vihorlatská 
a Budovateľská, tiež vo Vi-
horlatskom parku. „Rozsah 
rekonštrukcie predstavuje 
výmenu podzemných káblo-
vých rozvodov, rozvádzača, 
poškodených stožiarov, všet-
kých existujúcich svietidiel, 
výložníkov za nové svietidlá 
s technológiou LED, tiež 
prisvetlenie prechodu pre 
chodcov,“ priblížila. Dôvo-

dom, prečo sa samospráva 
rozhodla pre rekonštrukciu 
v danej lokalite, je okrem iné-
ho havarijný stav osvetlenia, 
na ktorom dochádza k veľmi 
častým poruchám a výpad-
kom. Investičný náklad na 
túto aktivitu zatiaľ vyčíslený 
nie je. „Zodpovedný projek-
tant v súčasnosti ukončuje 
projekt a rozpočet stavby,“ 
vysvetlila hovorkyňa. Samo-
správa ho zaplatí z vlastných 

zdrojov. Práce by sa mohli 
začať realizovať v marci tohto 
roka. Podľa slov Mihalikovej 
verejné osvetlenie v meste 
postupne rekonštruujú od 
roku 2012. Po ukončení tejto 
obnovy bude v Snine zrekon-
štruovaných približne 50 % 
verejného osvetlenia. Vlani v 
tejto oblasti mesto preinves-
tovalo takmer 185-tisíc eur.

Humenskému cintorínu by prospela digitálna pasportizácia, tvrdí poslanec

Mesto Snina bude aj tohto roku rekonštruovať  osvetlenie v meste 

Na mestskom cintoríne v Humennom je v súčasnosti vyše 4 900 hrobov. Údaje o hrobových miestach 
nie sú k dispozícii v digitálnej podobe.   |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Poslanec Jozef Babják chce, aby aj mesto Humenné bolo na úrovni iných miest, kde digitálna paspor-
tizácia cintorínov už funguje. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Humenné malo v minulom 
roku 32 813 obyvateľov, čo 
je oproti roku 2016 o 234 
menej. Počas desiatich rokov 
došlo k ich poklesu. V roku 
2007 ich bolo v meste 34 
997. Vyplýva to z údajov, 
ktoré samospráva zverejnila 
na svojej webovej stránke. 
Mužov bolo vlani 15 742, 
žien o 1 329 viac. Úbytok 
v uplynulom roku predsta-
voval v meste 836 občanov, 
prírastok 602 obyvateľov. 
Ako informovala Michaela 
Dochánová z tlačového refe-
rátu radnice, v roku 2017 sa 
narodilo 276 detí s trvalým 
pobytom v Humennom. „Je 
to viac oproti roku 2016, keď 

bolo narodených 
iba 245 detí, a 
v roku 2015 to 
bolo 265 detí,“ 
uviedla. Úmrtí 
bolo v minulom 
roku o šesť me-
nej ako narode-
ní. Dochánová 
nezabudla ani 
prisťahovaných 
o b y v a t e ľ o v , 
ktorých bolo 
346. „Keďže sa 
však obyvatelia 
evidujú na ohla-
sovni pobytov a 
matrike priebež-
ne, finálne čísla 
ešte nie sú kompletné,“ dopl-
nila. Najväčšiu časť Humen-
čanov tvoria podľa jej ďalších 

slov 39-roční. „Najčastejšie 
sa vyskytujúcim ženským 
menom je Mária, mužským 

Ján,“ poznamenala. Druhú 
priečku obsadili Anna a Pe-
ter, tretiu Jana a Jozef.

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Na prahu nového roka oslo-
vuje Vihorlatské múzeum 
v Humennom svojich náv-
števníkov, partnerov a priaz-
nivcov novým nástenným 
kalendárom prezentujúcim 
rázovité artefakty kultúrneho 
dedičstva horného Zemplína 
v najmalebnejších zátišiach 
areálu skanzenu Vihorlat-
ského múzea v Humennom. 
Dvanásť kalendárnych listov 
prináša pozdrav z minulos-
ti domova − z dreva, hliny, 
kameňa a tkaniny vytvorenú 
rázovitú ľudovú bytovú, hos-
podársku a sakrálnu archi-
tektúru východokarpatského 
regiónu. Kalendár Skanzen 
v Humennom 2018 je naším 
vkladom do spoločných ak-
tivít v rámci prebiehajúce-
ho roka 2018 − Európskeho 
roka kultúrneho dedičstva. 
Naším zámerom je nielen za-
znamenať múzejné exponá-

ty, atmosféru minulých čias, 
tradícií a pripomínať jedi-
nečnosť nami spravovaných 
hodnôt. Ponúkame priestor 
pre aktívny vstup do múzej-
ných projektov oživenej his-
tórie, ktorá pre súčasníkov 

i budúce generácie vytvára 
platformu zdieľaného spo-
ločného kultúrneho dedič-
stva. Spoločne tak zhmotňu-
jeme spomienky, oživujeme 
technológie, vzdelávame 
mládež, otvárame možnosti 

regiónu, spájame ľudí a pro-
jektujeme budúcnosť. Pozý-
vame vás všetkých vstúpiť s 
nami do miest, kde sa minu-
losť stretáva s budúcnosťou, 
a nachádzať v nich priestor 
pocitu spoločného domova.

Obyvateľov v Humennom ubúda, vlani ich zaevidovali necelých 33-tisíc  

Vihorlatské múzeum prezentuje malebné zátišia skanzenu aj v kalendári
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mpo, Snina

Poverený príslušník Obvodné-
ho oddelenia Policajného zbo-
ru v Snine vzniesol obvinenie 
39-ročnému Marošovi z obce 

Stakčín z prečinu podvodu. 
Ide o skutok, ku ktorému doš-
lo v mesiaci jún minulého roku 
vo večerných hodinách pri jed-
nom zo sninských pohostin-
stiev, keď Maroš zo Stakčína 

po predchádzajúcej ústnej do-
hode s Petrom prevzal sumu 
2-tisíc eur. „Išlo o zálohu na 
zakúpenie väčšieho množstva 
drevnej hmoty s tým, že zapo-
žičanú sumu Maroš vráti do 15 

dní od zapožičania. Napriek 
opakovaným výzvam zo strany 
Petra Maroš požičanú sumu 
nevrátil,“ uviedla prešovská 
krajská policajná hovorkyňa 
Jana Migaľová.

mpo, Humenné
 
Poverený príslušník Obvodné-
ho oddelenia Policajného zbo-
ru v Humennom začal trestné 
stíhanie vo veci prečinu výtrž-
níctva spáchaného v súbehu 
s prečinom ublíženia na zdraví 

a prečinom nebezpečné vyhrá-
žanie. K uvedeným skutkom 
došlo 4. januára pár minút po 
polnoci v Humennom na Ná-
mestí slobody. Medzi Milošom, 
Antonom a Vladimírom došlo 
k vzájomnému fyzickému na-
pádaniu a vzájomným vyhráž-

kam. 41-ročný Anton utrpel 
zlomeninu zuba i pomliažde-
nie pery s opuchom, 49-ročný 
Vladimír utrpel zlomeninu 
nosových kostí a 32-ročný Mi-
loš  tržnú ranu v oblasti hlavy. 
Poverený príslušník na základe 
dôkaznej situácie vzniesol ob-

vinenie z uvedených skutkov 
všetkým trom mužom. „Obvi-
není sú stíhaní na slobode, no 
ak sa im vina preukáže, hrozí 
im trest odňatia slobody až na 
tri roky,“ vysvetlila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa 
Jana Migaľová.

mpo, Slovensko
 
Vodič ich prevážal v kamió-
ne imatrikulovanom v Ma-
ďarsku. „Podľa predbežných 
záverov z vyšetrovania sme-
rovali na britský trh. Únik na 
spotrebnej dani z tabakových 
výrobkov finančná správa 
vyčíslila na 371 280 eur,“ 
uviedla hovorkyňa Finanč-
nej správy SR Ivana Skoka-

nová. Colníci Kriminálneho 
úradu finančnej správy za-
stavili v piatok (5. januára) 
podvečer v obci Dunajská 
Lužná kamión imatrikulova-
ný v Maďarsku. Pri kontrole 
prevážaného tovaru našli 
v návese okrem parfumov, 
čerpadiel a elektrovypínačov 
navyše aj 17 paliet kartónov 
cigariet (20 400 kusov kar-
tónov cigariet). K tým vodič 

kamiónu nevedel predložiť 
žiadne doklady. Finančná 
správa všetky cigarety zaisti-
la. Dokopy išlo o 4 080 000 
kusov tabakových výrobkov 
– cigariet značky REGAL, 
neoznačených kontrolnou 
známkou v zmysle platných 
predpisov. Cigarety boli vy-
robené v nelegálnej výrobni 
cigariet na neznámom mies-
te v EÚ. Z následných zistení 

vyplynulo, že tieto nelegál-
ne cigarety mali smerovať 
na britský trh, kam mali byť 
prevezené kamiónovou do-
pravou. Finančný únik na 
spotrebnej dani z tabakových 
výrobkov bol vyčíslený na 
371 280 eur. Podľa Trest-
ného zákona hrozí vodičovi 
trest odňatia slobody na 3 až 
8 rokov.

mpo, Snina
 
Tento Sninčan v presne ne-
zistenej dobe od marca do 
septembra minulého roku 
uskutočňoval neoprávnený 
odber elektrickej energie z 
odberného miesta jedného 
z rodinných domov  na Štú-
rovej ulici v Snine. Toto od-
berné miesto bolo napojené 
zo spoločného elektromero-
vého rozvádzača pomocou 
vodiča, kde bol urobený roz-
vod elektrickej energie do 

uvedeného bytu, pričom pre 
toto odberné miesto nebola 
uzatvorená zmluva o pripo-
jení a dodávke elektrickej 
energie. Týmto konaním 
došlo k  neoprávnenému od-
beru elektrickej energie a ku 
škode pre distribútora ener-
gie vo výške 380 eur. „Obvi-
nený Pavol je stíhaný na slo-
bode, v prípade preukázania 
viny mu hrozí dvojročné vä-
zenie,“ vysvetlila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa 
Jana Migaľová.

Nemá sľúbené drevo a prišiel aj o peniaze 

Traja Humenčania sa pobili v centre mesta

Štyri milióny nelegálnych cigariet pre Veľkú Britániu

Sninčanovi za neoprávnený odber elektrickej energie hrozí väzenie

Finančnej správe sa podaril veľký úlovok. Colníci z jej kriminálneho úradu zaistili počas kontrolnej akcie viac ako 4 milióny cigariet.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Snine vzniesol obvinenie za prečin krádeže 18-ročnému  Pavlovi.

Sninčan niekoľko mesiacov neoprávnene odoberal elektrickú energiu z odberného miesta jed-
ného z rodinných domov. Hrozí mu 2-ročné väzenie. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE VEDIEŤ

Inzerujte v našich novinách  
a ste stále na očiach.

Oslovíte viac ako 10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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mpo, Slovensko ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Oproti roku 2016 je to nárast ne-
hôd o 12, počet usmrtených je rov-
naký, počet ťažko zranených stúpol 
o troch. Z celkového počtu nehôd sa 
až v 33 prípadoch stali nehody na 
zabezpečených železničných prie-
cestiach, vybavených výstražnou 
signalizáciou, alebo dokonca aj so 
závorami, čo je až 66 percent všet-
kých nehôd. Obrovským parado-
xom zostáva, že až v desiatich prí-
padoch boli vinníkmi profesionálni 
vodiči nákladných vozidiel alebo 
úžitkových vozidiel. „Už pri vyhod-
notení roku 2016 som sa vyjadril, že 
bude veľmi ťažké najnižšie číslo ne-
hôd za posledných 16 rokov udržať. 
Hoci bezpečnosti na priecestiach, 
znižovaniu počtu priecestí, ich 
technickej stránke, ale aj prevencii, 
výchove a vzdelávaniu venujeme 

veľkú pozornosť, je na každom jed-
nom vodičovi, chodcovi, cyklistovi, 
ako sa v konkrétnej chvíli pri pre-
jazde cez priecestie správa. Kona-
nie účastníkov cestnej premávky 
už železnice ovplyvniť nemôžu. Fi-
lozofia rušenia železničných prie-
cestí, aká v súčasnosti prebieha na 
novobudovanom železničnom kori-
dore, a ich nahrádzanie podjazda-
mi, resp. nadjazdami je veľmi ná-
kladná a nie je možná na celej sieti 
ŽSR. Bezpečnosť na železničných 
priecestiach je a bude naďalej jed-
nou z našich priorít. Ruka v ruke 
s výchovou, spoluprácou s do-
pravcami a autoškolami ide aj náš 
projekt zvyšovania bezpečnosti na 
priecestiach, a to budovaním vý-
stražnej signalizácie, dobudovaním 
závor, nahrádzaním starších typov 
zabezpečovacích zariadení novými. 
Najdôležitejšie zostáva neustále 

apelovať na všetkých účastníkov 
cestnej premávky, aby pri prejaz-
de cez železničné priecestia boli 
mimoriadne pozorní, ohľaduplní, 
nepreceňovali svoje schopnosti, 
nepodceňovali možné nebezpečen-
stvo a dôrazne dodržiavali zákon o 
cestnej premávke. Zrážky  s mno-
hotonovým kolosom, ktorého brz-
dná dráha môže byť niekoľko sto 
metrov, mávajú fatálne následky 
a zbytočne pri nich vyhasnú ľudské 
životy,“ uviedol generálny riaditeľ 
ŽSR Martin Erdössy. ŽSR aktuálne 
spravujú 2 102 železničných prie-
cestí, 1068 je zabezpečených a 1034 
nezabezpečených. 

„V prípade, že sa už stane na že-
lezničnom priecestí nehoda, ale-
bo je niekto svedkom akejkoľvek 
ohrozujúcej situácie v blízkosti či 
priamo na železničnom priecestí, 

stačí okamžite zavolať na linku in-
tegrovaného záchranného systému 
112 a nadiktovať jedinečné iden-
tifikačné číslo priecestia (JIČ),“ 
vysvetlila Ivana Popluhárová, zá-
stupkyňa riaditeľky Odboru komu-
nikácie GR ŽSR. Záchranné zložky 
a železničiari tak môžu okamžite 
zistiť miesto nehody, rýchlo zasiah-
nuť a v prípade bezprostredného 
ohrozenia až zastaviť železničnú 
dopravu. JIČ sú pridelené ku kaž-
dému železničnému priecestiu, 
ktoré je v správe ŽSR. Ku každému 
priecestiu je priradená databáza 
údajov: telefónne číslo kancelárie 
výpravcu a dispečera, názov tra-
ťového úseku, železničná poloha 
priecestia v km, údaje o elektrifiká-
cii, triede a čísle pozemnej komu-
nikácie, cestná kilometrická poloha 
a cestné číslo križovania s traťou, 
miestny názov prejazdu. 

Počet nehôd na železničných priecestiach stúpol
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali vlani 50 nehôd na železničných priecestiach.  

Zomrelo pri nich až 6 osôb.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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tasr, Humenné  

V matričnom obvode Humen-
né sa v roku 2017 narodilo 
548 detí, z toho 292 chlapcov a 
256 dievčat. „Z celkového poč-
tu až 276 detí bolo s trvalým 
pobytom priamo v Humen-
nom,“ informovala Michaela 
Dochánová z humenskej rad-
nice. Do matričného obvodu 
patria okrem mesta aj priľahlé 
obce Brekov, Brestov, Chlmec, 
Jasenov, Kochanovce, Lackov-
ce, Porúbka a Ptičie. Medzi 
krstnými menami, ktoré rodi-
čia dali vlani svojim deťom, sú 
viaceré ojedinelé alebo netra-
dičné. U dievčat sú to naprí-
klad Vivien, Nihan, Chiara, 
Sarah, Wendy, Alina, Tiffany, 
Arianna, Mia, Tamia, Fatima, 

Yasmine, Samantha, 
Evelin, Selia, Cansu, 
Elizabeth, Charlot-
te, Defne, Melisa či 
Elly. Chlapci dosta-
li mená ako Noel, 
Ron, Etien, Timur, 
Dárius, Lean, Mat-
teo, Timon, Teo 
alebo Bruno. Snú-
benci si v Humen-
nom podľa matriky 
vyberajú termíny 
svadieb predovšet-
kým od mája do 
septembra. Počas 
roka 2017 ich bolo 
220, a to 141 cirkev-
ných a 79 úradných. 
„Z toho 15 párov bolo z cudzi-
ny, napríklad Ukrajiny, Ruskej 
federácie, Českej či Poľskej 

republiky, Vietnamskej socia-
listickej republiky, Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a 

Severného Írska alebo aj zo 
Švajčiarskej konfederácie,“ 
uviedla Dochánová.

tasr, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Medzilaborce pristúpili v mi-
nulom roku k riadnemu ozna-
čeniu vyhradených parkova-
cích miest na území mesta. 
Problém s nimi evidovali 
najmä na sídlisku Vrch, kde 
si ich svojvoľne rôznymi spô-
sobmi označovali obyvatelia. 
„V zmysle zákona o cestnej 
premávke sme označili kaž-
dé parkovacie miesto klasic-
kou dopravnou značkou „P“, 
ktorej súčasťou je aj štátna 
poznávacia značka vozidla, 
ktoré môže na takomto mies-
te stáť,“ vysvetlil pre TASR 
primátor Vladislav Višňov-
ský. Urobili tak pri zhruba 
50 parkovacích miestach. 
V meste Medzilaborce sa par-
kovné nespoplatňuje. Za vy-
hradené miesto si však musia 
obyvatelia priplatiť. Ročne 
ide o 50 eur. Podľa primátora 

je to vzhľadom na doterajšie 
investície veľmi malá čiastka. 
„Bude sa tým musieť zaobe-
rať mestské zastupiteľstvo,“ 
uviedol s tým, že dôležité je 
v prvom rade to, aby mali ľu-
dia kde parkovať a potom sa 
môže riešiť aj výška poplatku. 

Do parkovania podľa Višňov-
ského v posledných rokoch 
investovali viac ako 20-tisíc 
eur. Medzilaborce totiž situ-
áciu s narastajúcim počtom 
motorových vozidiel pociťujú 
rovnako ako iné mestá. Počas 
dvoch rokov vytvorili približ-

ne 200 nových parkovacích 
miest. Ďalších 50 je naplá-
novaných aj v tomto roku. 
Vzniknúť by mali pri dvoch 
bytových domoch na Májovej 
ulici. „Tejto problematike sa 
budeme venovať aj naďalej,“ 
uzavrel primátor.

Humenné: Medzi deťmi narodenými vlani boli aj Fatima či Timur 

V Medzilaborciach pristúpili k riadnemu označeniu vyhradených parkovacích miest  

Viacerí rodičia dali svojim deťom netradičné mená ako Wendy, Tiffany, alebo Etien či Noel... 
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Prešov 

Liturgickou slávnosťou Jubi-
lejného roka Prešovskej ar-
chieparchie bola aj sobotňaj-
šia slávnostná archijerejská 
svätá liturgia, ktorá sa usku-
točnila  na sviatok Bohozjave-
nia Pána 6. januára  v Kated-
rále sv. Jána Krstiteľa v Pre-
šove s veľkým svätením vody. 
Súčasne je to dátum, keď 
pred 15 rokmi mal biskup-
skú vysviacku terajší prešov-
ský arcibiskup a metropolita 
Mons. Ján Babjak SJ. Prijal 
ju 6. januára 2003 v Bazilike 
sv. Petra v Ríme z rúk pápe-
ža sv. Jána Pavla II. Rok vý-
znamných výročí začali gréc-
kokatolíci sláviť 1. januára na 
sviatok Obrezania Pána, keď 

na všetkých svätých liturgi-
ách kňazi čítali v chrámoch 
Prešovskej archieparchie 
namiesto homílie Pastiersky 
list prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka SJ 
k Jubilejnému roku Prešov-
skej archieparchie. Na Nový 
rok začali v rámci jubilejného 
roka putovať po farnostiach 
Prešovskej archieparchie 
kópie krásnobrodskej ikony 
Presvätej Bohorodičky, kto-
rá je jednou z najstarších a 
najkrajších zázračných ma-
riánskych ikon v Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku. 
Prešovský arcibiskup metro-
polita ich posvätil na sviatok 
Narodenia Pána v prešov-
skej katedrále. Počas celého 
roka môžu veriaci v desiatich 

chrámoch Prešovskej archie-
parchie získavať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky. 
Do zoznamu patria Katedrál-
ny chrám sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove, Bazilika Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky v Ľu-
tine, Chrám Zosnutia Presvä-
tej Bohorodičky v Humen-
nom, Chrám sv. apoštolov 
Petra a Pavla v Bardejove, 
Chrám Nepoškvrneného po-
čatia Presvätej Bohorodičky 
na hore Zvir v Litmanovej, 
Chrám sv. apoštolov Petra 
a Pavla v Poprade, Chrám 
blahoslaveného Vasiľa Hop-
ka v Snine-Brehoch, Chrám 
blahoslaveného Vasiľa Hop-
ka v Stropkove, Chrám Bo-
žej múdrosti vo Svidníku a 
Chrám Zosnutia Presvätej 

Bohorodičky vo Vranove 
nad Topľou-Čemernom. 
Gréckokatolíci slávia v tomto 
roku viac ako desať význam-
ných výročí, okrem 200. 
výročia zriadenia Prešov-
skej eparchie aj 50. výročie 
obnovenia činnosti Grécko-
katolíckej cirkvi v bývalom 
Československu po jej osem-
násťročnom zákaze či desiate 
výročie povýšenia Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku 
na metropolitnú cirkev sui 
iuris. Bližšie informácie o 
Jubilejnom roku Prešovskej 
archieparchie sú zverejnené 
na stránke www.grkatpo.sk 
kliknutím na logo jubilejné-
ho roka.

Gréckokatolíci slávia tohto roku viac ako desať 
významných výročí

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vyhlásila tento rok za jubilejný, lebo si v ňom pripomína viaceré významné 
výročia, predovšetkým 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie.

Gréckokatolíci slávia v tomto roku viac ako desať významných výročí, okrem 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie aj 50. výročie obnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom 
Československu. |  FOTO TASR - Milan Kapusta
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tasr, Slovensko 
 
„Pretože samotné firmy sa sťažo-
vali na nedostatok času na testo-
vanie systému,“ povedal v polovici 
decembra minulého roka Peter 
Makara, prezident Slovenskej 
spoločnosti všeobecného praktic-
kého lekárstva (SSVPL). Upozor-
nil tiež, že veľká časť ambulancií 
sa do systému nevie zapojiť včas. 
Mnohým totiž koncom roka 2017 
stále chýbali čítačky či karty, hoci 
im to už štát mal zabezpečiť. Za 
problém označil aj sankcie, kto-
ré lekárom hrozia, ak sa nezapoja 
včas, tí nemali vydiskutované ani 
viacero vecí z legislatívy týkajúcej 
sa eZdravia. Lekári preto žiadali 
o posunutie termínu povinného 
zapojenia sa. Štát im ale nevyhovel. 
„Ak dajú objektívny argument, pre-
čo sa do eZdravia nevedia pripojiť 
včas, sankcie nedostanú,“ odkázal 
v decembri 2017 minister zdravot-
níctva Tomáš Drucker (nominant 
Smeru-SD). „Rok 2018 bude ná-
behový,“ upokojil Peter Blaškovitš, 
šéf Národného centra zdravotníc-

kych informácií (NCZI), ktoré ma 
eZdravie na starosti. Lekárom sa 
ale formulka o individuálnom prí-
stupe a objektívnych príčinách nie 
veľmi pozdáva. Vyzvali preto za čo 
najrýchlejšiu zmenu zákona, ktorá 
o sankciách hovorí, a „až potom 
budú pokojnejší, lebo čo je psáno, 
to je dáno“. „Pretože zákon hovorí, 
že finančná pokuta (vyše 3000 eur) 
za nepripojenie vedie k zrušeniu 
registrácie lekára v príslušnej ko-
more, čo znamená zákaz vykoná-
vať lekársku prax na Slovensku,“ 
povedal šéf Slovenskej lekárskej 
komory (SLK) Marian Kollár s tým, 
že lekári sú za zrušenie tohto parag-
rafu. Objektívne príčiny by chceli 
v zákone špecifikovať. Zdôraznil, že 
lekári sú za elektronizáciu zdravot-
níctva, no nemá sa to robiť „slepo 
a direktívne, ale v súhre s nimi“. 
Blaškovitš tvrdí, že odklad eZdra-
via by podľa neho nič nepriniesol. 
Drucker s ním súhlasí. „Pretože 
jeho prevádzka sa posúvala už nie-
koľkokrát a malo by to len znižujúci 
účinok,“ povedal. Podľa šéfa NCZI 
nie je nutné ihneď meniť legislatí-

vu súvisiacu s eZdravím. Je si však 
vedomý, že ju bude treba zmeniť. 
A to v čase, „keď už prax ukáže, 
koľko vecí treba upraviť“. EZdravie 
prináša elektronickú komunikáciu 
medzi lekármi, nemocnicami, la-
boratóriami či lekárňami. Benefity 
majú spočívať v lepšom predpiso-
vaní liekov, zabrániť sa má i dupli-
citným vyšetreniam. Odstrániť sa 
majú opakované vyšetrenia u leká-
rov, zefektívniť návštevy u lekára, 

obmedziť zase nepriaznivé účinky 
liekov. Elektronizácia zdravotníc-
tva si podľa NCZI doteraz vyžiadala 
87,8 milióna eur z eurofondov a zo 
štátneho rozpočtu. Termín ostrého 
spustenia elektronických služieb do 
praxe sa viackrát posúval. Pôvodne 
sa tak malo stať už v roku 2013, keď 
mala začať fungovať jeho pilotná 
verzia. Nakoniec sa elektronizáciu 
podarilo spustiť pilotne od roku 
2015 a naostro od januára 2018.

Drahoslava Zalaiová, Humenné 
 
Povianočné prechádzky sú príjem-
né z viacerých dôvodov. Dožičíte si 
užitočný pohyb, potešíte sa z via-
nočnej nálady mesta a prekvapí 
vás, možno ako mňa, že súsošie 
„Starec a starenka na priedomí“, 
ktoré je umiestnené pred skanze-
nom, už nie je zabalené, ale opäť 
víta návštevníkov v opravenej po-
dobe. Pred rokom ho vandali po-
škodili, zničili objekt, ktorý slúži 
pre potešenie a vytvára peknú at-
mosféru. Vytvoril ho v roku 1989 
akademický sochár Teodor Baník, 
ktorého zviditeľnilo aj meno Ale-

xandra Dubčeka, pre ktorého uro-
bil bustu. Teodor Baník sa narodil 
28. novembra 1929 v Bratislave. 
V rokoch 1949 – 1954 študoval na 
Vysokej škole výtvarných umení v 
Bratislave na oddelení figurálneho 
sochárstva u prof. A. Trizuljaka a 
prof. J. Kostku. V rokoch 1957 – 
1960 bol učiteľom modelovania na 
SŠUP v Bratislave, od roku 1961 pô-
sobil na VŠVU na Katedre sochár-
stva odbor práca v keramike. Jeho 
sochárske dielo je zamerané na 
komornú a pamätníkovu tvorbu a 
na výtvarné riešenie v architektúre. 
Zomrel v roku 2017. 

Súsošie Starec a starenka na priedomí

Lekári žiadali odklad eZdravia. Štát odkázal, že tento rok bude nábehový 
Ostrý tohtoročný štart elektronizácie zdravotníctva (eZdravie) je podľa ambulantných lekárov „krokom do neznáma“. 

Hovoria o chaose, práca so softvérom môže ľudí v ambulanciách a čakárňach zdržať, obávajú sa výpadkov.

Súsošie je umiestnené pred skanzenom. Pred rokom ho vandali poškodili. V súčasnosti je už 
zreštaurované a opäť vytvára peknú atmosféru |  FOTO: DZ

EZdravie prináša elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňa-
mi. Benefity majú spočívať v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť sa má i duplicitným vyšetreniam. 
|  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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INFOSERVIS / INZERCIA

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenáj-
mu KANCELÁRSKE 
PRIESTORY v zrekonštru-
ovanej budove SFZ na ul. 
Osloboditeľov 3 v Humen-
nom (100 m od centra 
mesta, dostatok parko-
vacieho miesta zdarma). 
Viac na tel. č. 0905 
809 038; e-mail: sekreta-
riat@obfzhumenne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ OD-
REZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

P R Á C A

 � Prijmeme UPRATO-
VAČKU do prevádzky 
v Strážskom. Tel. 0905 
256 038.

HE-R/0100

 � Prijmeme HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA GÁ-
TER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. 
Dochádzkový bonus... na 
oddelení lisovania gumo-
vých tesnení až 175 €.  In-
formácie na tel. č. 0948 
901 201, 0908 084 824.

HE-R/0112

S L U Ž B Y 
 � REKONŠTRUKCIE BY-

TOV A DOMOV -  jadrá, 
obklady, dlažby, omietky, 
sadrokartón, maľovanie, 
plávajúce podlahy, rozvo-

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Dážď keď prinesie január, 
neteší sa hospodár.

Na svätého Marcela (16. 1., 
pápež) zima vtiera sa ti do tela.

Fabiánskej zimy (20. 1., pápež 
a mučeník) obávajú sa cigáni. 

Aké počasie na Vincenta (21. 
1.), také by mohlo byť počas 

celého leta.

Keď sa na Vincenta vtáčik vody 
na koľaji napije, rok mnoho 

vína sľubuje.

Na Vincenta keď si komár 
poletuje, statok aj slamenú 

strechu spotrebuje.

V januári keď sneží alebo 
prší, gazda nech nečaká hojnú 

úrodu.

Málo vody v apríli a máji odplatí 
sa za mnoho snehu v januári.

Ak je v januári jasno, budeme 
zberať veľa ovocia.

PRANOSTIKA

(jac)

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.

15. 01.   DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
16. 01.   FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
17. 01.  SCHNEIDER, 
 Štefánikova ul. 16
18. 01.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
19. 01.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
20. 01.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
21. 01.  LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433

Laborecká 57,  Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdi-
novia spolu s romantickými princeznami, vílami a 
inými rozprávkovými bytosťami.

KOŠICE / HUMENNÉ. Posled-
ný februárový víkend sa mohli na 
tanečnej súťaži v Košiciach pre-
zentovať aj dievčatá zoskupenia 
Faridáčik, ktoré vedie Adriana 
Kmecová a Lenka Čalfová v Hu-
menskom CVČ Dúha. Naše koč-
ky sa na pódium dostali v druhý 
súťažný deň. Ich africké rytmy na 
súťaži „Pohyb bez bariér“ sa pá-
čili aj hodnotiacej komisii, ktorá 
rozhodla o tom, že trio v zlože-
ní Nicole Šaľa, Sofia Pirochová 
a Lorena Čalfová sa pretancovalo 
vo svojej disciplíne až do finálo-
vého kola Majstrovstiev SR, ktoré 
budú v termíne 30. 4. a 1. 5. tohto 

roku. Dievčatá aj ich mentorky 
určite budú mať aj v tomto prípa-
de tie najvyššie ambície.

text: -MJK-; Ján Šaľa / foto archív: (jš)

HUMENNÉ. Najväčšie zastúpe-
nie mal odbor 14 Tvorba učebných 
pomôcok, didaktické technológie, 
v ktorom bolo 7 prác, v ostatných 
odboroch Stavebníctvo, geodézia, 
kartografia, Zdravotníctvo, farmako-
lógia, Ekonomika a riadenie a Teória 
kultúry, umenie, umelecká, odevná 
tvorba bolo zastúpenie prác menšie – 
celkom 7 prác. 

Víťazné práce
Prvé miesto získali žiaci Michal Čem-
sák a Matúš Buksár z II. DS s prácou 
Učenie hrou. Predmetom práce bol 
návrh šablón troch didaktických hier 
pre drevárske odbory, ktoré sa ale 
dajú využívať aj v iných odboroch. 
Druhé miesto sa rozhodla odborná 
komisia udeliť 2 prácam – Fyzika 
v službách krásy a Šošovky v kozme-
tike, ktoré prezentovali žiačky Sandra 
Dzurková, Kristína Nevolníková, Lu-
cia Cichá a Mária Birbičová z II. C. 
Cieľom prác bolo prispieť k zlepše-
niu predstavivosti o princípe činnosti 
kozmetických elektroprístrojov a po-
ukázať na prepojenie fyziky a odbor-
ného výcviku. 

Na treťom mieste sa umiestnili tiež 
dve práce – IKEA, ktorú vypracovali 
Filip Dutkovský a Denis Burda z II. 
DS, a Život je založený na pozná-
vaní, ktorú riešil Dávid Kopčo z III. 
CS. Cieľom prác bolo vytvoriť plagát 
venovaný zakladateľovi firmy IKEA 
a upozorniť nás na niektoré perličky 
z jeho života. Cieľom druhej práce 
bolo vytvoriť šablóny na poznávanie 
rôznych druhov materiálov, najmä 
s drevárskou tematikou. Odborná 
hodnotiaca komisia pod vedením 
RNDr. Justíny Horníkovej konštato-
vala, že práce boli rôznorodé, nápa-
dité a zaujali prítomných. V závere 
všetkým zúčastneným poďakovala 
za to, že pripravili prezentácie a ob-
hajoby svojich prác na úrovni svo-
jich možností a schopností. Osobitne 
vyzdvihla a ocenila práce žiakov 2. 
ročníka študijného odboru operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby 
a žiačky študijného odboru kozme-
tička a vizážistka, ktoré sa po prvý-
krát zapojili do súťaže, ukázali svoj 
potenciál a sú prísľubom pre ďalšie 
úspešné ročníky SOČ na našej škole. 
Ing. Drahomíra Fedorcová, garant ŠK SOČ

Tanec s názvom „Raks Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového 
kola slovenských majstrovstiev.

Školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej 
školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali svoje práce, sa 
konala 1. marca 2016 a zúčastnilo sa na nej 18 žiakov študijných 
odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička 
a vizážistka so 14 prácami v 5 súťažných odboroch. 

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

informácie dostupné na:
tel. č.:  0948 194 023
e-mail:  renewal.adz@gmail.com

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravod-

livosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestna-
neckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom 

vyhlasuje  V Ý B E R
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK 
služobný úrad:        Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné, 
druh štátnej služby:  stála štátna služba, 
odbor štátnej služby:  2.06 – Justícia

Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta: 
 špecializovaná činnosť - spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní 
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu   bezúhonnosť  

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ško-
ly v SR alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou 
školou

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe: 
 znalosť jedného z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.
Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický, 
nemecký alebo francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní
d) profesijný štruktúrovaný životopis
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravot-
ne spôsobilý na výkon štátnej služby
f) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení  
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom 
životopise
h) ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušné-
ho daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých 
daňových povinností
i) písomný súhlas o tom, že Okresný súd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v sú-
vislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta

Forma a obsah výberu - výber pozostáva z:
 písomnej časti, ktorú tvorí písomný test zo znalostí Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych 
predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov
 prekladu textu z cudzieho jazyka
 prípadovej štúdie, ktorá obsahuje obsah možnej, prípadne skutočnosť situácie, ktorej riešenie na-
vrhne uchádzač
 ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi ako aj motivá-
cie pre výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov 
výberovej komisie

Písomné žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť 
najneskôr do 24. 3. 2016,  

poštou na adresu: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu 
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada. 
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno 
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov 
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, 
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho 
úradne osvedčenú kópiu.
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky alebo ktorý napriek výzve neodstránil nedo-
statky, predseda výberovej komisie písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti. 
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý po-
dal písomnú žiadosť o zaradenie do výberu, okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výber 
najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto a čas uskutočnenia 
výberu.                                        JUDr. Jana Kurucová predsedníčka okresného súdu 

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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prijme pracovníkov do 
• STAVEBNEJ VÝROBY 

• KOVOVÝROBY
Práca v regióne východného Slovenska

0902 99 88 66                 Fidlíkova 5, Humenné              
Svätoplukova 36, Košice              praca@reinter.sk                  

dy vody, plynu a kúrenia. 
Lepíme obklady aj na sta-
ré umakartové jadrá. In-
formácie na tel. č. 0940 
374 183.

HE-R/0111

 � Potrebujete PRESŤA-
HOVAŤ ZARIADENIE by-
tu či domu? ZBAVIŤ SA 
NEPOTREBNÉHO ODPA-
DU, ako sú starý nábytok, 
koberce, plasty, gumy, 
elektronika a podobne? 
Tak nás zavolajte a my to 
spravíme za vás. Ponúka-
me spoľahlivosť za pri-
jateľné ceny. Tel. 0940 
374 183.

HE-R/0113

Informácie na tel. č. 0905 510 565

H ľ a d á m e 
M A N A Ž É R K Y (s autom) 

pre nové firmy v Humennom. 



PONDELOK
15. JANUÁRA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 11|

MsKS – DOM KULTÚRY
ART VÝSTAVA

Výber z tvorby Humenčana – Miroslava 
Hostiňáka. Potrvá do 31. 1. vo výstavnej 

miestnosti DK. 
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

ZAVIATY SVET PRAVEKU
Panelová výstava Stredoslovenského 

múzea v B. Bystrici textom a obrazom 
prináša informácie o živočíchoch a 
rastlinstve v období od prvohôr po 

štvrtohory, objasňuje vývoj prírody a 
informuje o význame skúmania dávnych 

prírodných procesov pre súčasnú 
vedu a poznanie. Výstavu dopĺňa 145 

inštalovaných zbierkových exponátov z 
bohatej paleontologickej zbierky VM. 

Potrvá do 31. 1. 2018 v priestoroch 
prírodovedeckej expozície VM.

SVÄTCI A SVÄTICE
Súbor takmer troch desiatok rezbárskych, 

maliarskych a grafických diel s náboženskou 
tematikou, pôvodne z regiónu východného 

Slovenska, zobrazuje najznámejších  
starozákonných a kresťanských svätcov 
a svätice.  Vystavované výtvarné  diela 

pochádzajú zo zbierok Šarišského múzea 
v Bardejove. K najcennejším exponátom 

výstavy s najstarším letopočtom vzniku diela 
patrí  vyobrazenie svätej Agnesy Rímskej, 

ochrankyne dievčat. Tempera na dreve 
bola vyhotovená v rokoch 1520 − 1530 a 

pochádza z krídelného oltára v Kostole sv. 
Kataríny Alexandrijskej v Plavči. Súčasťou 

výstavy je vzácna kolekcia sakrálnych 
rezbárskych diel. Výstava bude sprístupnená 
do 25. 1. 2018 v galerijných priestoroch VM.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových 

fotografií prináša zábery od najstarších 
dochovaných vyobrazení štvorkrídlového 

objektu renesančného kaštieľa a priľahlého 
parku na rytine z obdobia druhej polovice 

17. storočia po dnešok. Súčasťou 
vystavovaných fotografií sú aj doposiaľ 
nezverejnené snímky pochádzajúce z 

rodinného albumu potomkov Andrássyovcov 
žijúcich v Kanade. 

KINO Fajn 
NAJTEMNEJŠIA HODINA

(DARKEST HOUR)
Gary Oldman ako jedna z najväčších 

osobností 20. storočia. Winston Churchill 
na začiatku II. svetovej vojny musí 

urobiť rozhodujúce rozhodnutie. Hrozba 
nemeckej invázie je bezprostredná a 

on ako predseda vlády Veľkej Británie 
musí v tejto temnej hodine v krátkej 

dobe zjednotiť národ a zmeniť priebeh 
svetových dejín. 

historická vojnová dráma (GBR), slovenské 
titulky – 16. januára o 19.30 hod.

DVOJITÝ MILENEC
(L´AMANT DOUBLE)

ASFK... Chloé, mladá krehká žena so 
sklonmi k depresiám, začne dochádzať 

na psychoterapiu a bezhlavo sa zamiluje 
do svojho psychológa Paula. Potom, 

ako milenci začnú spolu bývať, začne 
Chloé zisťovať, že v Paulovej minulosti 
niečo nehrá, až objaví existenciu jeho 

jednovaječného dvojčaťa. Prečo Paul pred 
všetkými skrýva, že má brata? Aké dávne 

tajomstvo ich spája a rozdeľuje? A ide 
skutočne o dvojča alebo iba o premyslené 

klamstvo, ktorým sa Paul snaží zakryť 
druhý život svojho temnejšieho ja? 
Erotikou presýtený thriller z dielne 
skúseného francúzskeho režiséra 

Françoisa Ozona. 
dráma, erotika (FRA), české titulky – 17. 

januára o 19.30 hod. 
TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA 

EBBINGOM
(THREE BILLBOARDS OUTSIDE 

EBBING, MISSOURI)
Mildred (F. McDormand) zavraždili 
dcéru. Vyšetrovanie sa už niekoľko 

mesiacov bezvýsledne vlečie, preto sa 
sama rozhodne konať. Pri vjazde do 
mesta vylepí na tri billboardy veľmi 

kontroverzné odkazy adresované 
váženému šéfovi miestnej polície (W. 
Harrelson). Týmto činom začína bitka 

medzi Mildred a zástupcami zákona. Do 
prípadu vloží aj ďalší policajt, nevyzretý 
mamičkin maznáčik so záľubou v násilí. 

krimi, dráma (USA/GBR), slovenské 
titulky – 18. a 21. januára o 19.30 hod.

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ  
ZOUFALÉ VĚCI

Scenár od Haliny Pawlowskej... „To bol teda 
pôrod!“... je presná definícia nielen vstupu 

hrdinky Oľgy (Klára Issová) na svet vzácnou 
„čelnou“ polohou, ale táto veta vystihuje i 

jej túžbu nájsť tu pravú lásku. Nie je to však 
jednoduché, možno preto, že ani Oľga nie 
je jednoduchá. Má so svojím milostným 
životom veľké plány a tiež veľmi bujnú 

fantáziu. Mestečko, kde sa narodila, jej však 
pre realizáciu milostných zámerov nestačí. 

Presťahuje sa do veľkomesta. Najskôr predáva 
dámske spodné oblečenie a musí obslúžiť viac 

ako tri tisíc žien, než sa stane zázrak a príde 
ON! Ten prvý a pravý! To si myslí Oľga aspoň 
do okamihu, keď ho pristihne pri nevere. Oľga 

študuje psychológiu a tak má svoju situáciu 
teoreticky zvládnuť. Prax je však iná.... 
komédia (CZE), česká verzia – 19. a 20. 

januára o 19.30 hod., 21. januára o 17.30 hod.
FERDINAND

Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti 
pod španielskym slnkom. Nina je ale 

malé dievčatko a Ferdinand veľký býk. 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM
Ing. Mikuláš Copko, nar. 1937

Paulína Ďuriková, nar. 1938
Jozef Vaškovič, nar. 1947
Jozef Očenáš, nar. 1961

Ján Bažik, nar. 1962

V ČABINÁCH
Mária Doničová, nar. 1942

V MEDZILABORCIACH
Anna Lapišáková, nar. 1942

V NIŽNEJ SITNICI
Mária Šutková, nar. 1934

V PAPÍNE
Verona Lipčáková – Petrovajová, 

nar. 1944

V SNINE
Ing. Ján Roman, nar. 1959

V TURCOVCIACH
Pavel Jusko – Fedorko, nar. 1939

V UDAVSKOM
Agnesa Kirschová, nar. 1937

Ing. Ján Šalata, nar. 1953
Radomír Karbula, nar. 1964

OPUSTILI   
NÁS

Východ / Západ  S L N K A 
pon (15.01.) 7:13 / 16:06 hod.
ut  7:12 / 16:07 hod.
str 7:11 / 16:09 hod.
štvr 7:10 / 16:10 hod.
pia  7:09 / 16:12 hod.
sob 7:08 / 16:13 hod.
ned 7:08 / 16:15 hod.

15. 01. DOBROSLAV
 (Svetový deň armády)
16. 01. KRISTÍNA
17. 01. NATAŠA, ANTAL
18. 01. BOHDANA
19. 01. DRAHOMÍRA,   
 MÁRIO, SÁRA
20. 01. DALIBOR, SEBASTIÁN
21. 01. VINCENT, VINCENCIA

MENINY 
oslavujú: 

Myšlienka týždňa...

„Žiť v pokoji 
a umrieť v pokoji 
môžeme len vtedy, 
ak sme si vedomí 

svojej úlohy, 
aj keď je 

bezvýznamná... 
Jedine to robí 

človeka šťastným. 
A čo dáva zmysel životu, 
dáva zmysel aj smrti.“

(ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY; 
1900-1944 – francúzsky 

spisovateľ, letec a filozof)

Ten je, našťastie, ten najroztomilejší a 
najposlušnejší párnokopytník na svete, 

ktorý nadovšetko miluje kvetinky a nikdy 
by neublížil ani muche. No občas dokáže 

spôsobiť poriadnu katastrofu aj vďaka 
svojim rozmerom.

animovaný, rozprávka (USA), slovenský 
dabing – 20. januára o 15.30 hod. 

MUŽ VO VLAKU
(THE COMMUTER)

Pravidelná a úplne bežná cesta vlakom 
z práce domov sa zmení na pulzujúci a 
napínavý boj o život. V hlavnej úlohe 

nastúpi do akčného trileru Liam Neeson, 
jeho dych berúcu jazdu prímestským 

vlakom riadi režisér-rušňovodič Jaume 
Collet-Serra... Deň sa veľmi nepodaril 

a rovnako ako vždy, nastupuje do vlaku 
a teší sa domov. Po chvíľke jazdy si 
k nemu prisadne atraktívna žena (V. 

Farmiga) a položí mu jednoduchú, trochu 
znepokojujúcu otázku: „Aký ste človek?“ 
Pod vplyvom jej osobného kúzla aj obálky 
s peniazmi sa Michael nechá vtiahnuť do 

zvláštnej a smrtiacej hry...
akčný thriller (USA/GBR/FRA), české 

titulky – 20. januára o 17.30 hod. 
COCO

Aj napriek zvláštnemu zákazu hudby vo 
svojej rodine sa malý Miguel túži stať 

uznávaným hudobníkom, akým bol jeho 
idol, tragicky zahynuvší gitarista Ernesto 
de la Cruz. V snahe dokázať svoj talent sa 

Miguel za nevysvetliteľných okolností ocitá 
na mieste, ktoré ešte žiadny živý človek 
nenavštívil, v krásnom a pestrofarebnom 

svete zosnulých. Pre miestnych obyvateľov 
je jeho návšteva rovnako šokujúca. S 

pomocou miestneho podvodníčka Hectora 
sa Miguel vydáva na neobyčajnú cestu za 

tajomstvami svojej rodiny...
animovaný, komédia, dobrodružný (USA), 

slovenský dabing – 21. januára o 15.00 hod. 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
15. 01.  VIKY / BROK
16. 01.  LEA / ZORA
17. 01.  CONNIE / BERTÍK
18. 01.  ÁBEL / ŽOLÍK
19. 01.  TERKA / AJAX
20. 01.  EDDIE / CHICO
21. 01.  BARBIE / TRAMP
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-MJK-, Humenné

II. LIGA, MUŽI, 
skupina Východ – 17. kolo

MHK HUMENNÉ – HK TREBIŠOV 
7:3 (2:1, 5:0, 0:2)

Góly: 16. I. Fedorko (Šechný, Vaško), 
16. R. Šechný (Tartaľ, Vaško), 23. D. 
Markuš (Čopák, Fedorko), 27. (PH1) F. 
Vaško (Buraľ, Petro), 37. F. Vaško (On-
drej), 38. D. Markuš (Mach, Čopák), 39. 
F. Vaško (Buraľ, Šechný – 8. D. Antal 
(Miľovčík, Stríž), 49. T. Stríž (Schnelly, 
Kobeľa), 51. I. Grega (Weiss, F. Boj-
kun).
Strely na bránu: 45-33. Zákroky 
brankára: 30-38. Presilovky: 1/5 – 
1/4. Oslabenia: 3/4 - 4/5. Vylúčenia: 1. 
Tartaľ (2 minúty), 6. R. Šechný (2), 25. 
Vaško (2), 42. Z. Kubát (2) – 18. Kobe-
ľa (2), 24. Miľovčík (2), 26. Pisio (2), 
33. Miľovčík (2), 35. Marcinko (2).
Rozhodovali: M. Mihaľov – Pe. Piovar, 
J. Pavlotty. Divákov: 1 086.
MHK HE: T. Petro (41. M. Ščambo-
ra) – Ľ. Buraľ, T. Tartaľ, I. Fedorko, 
R. Šechný, F. Vaško – M. Ondrej, Z. 
Kubát, J. Dancsák, Pe. Klouda, Pe. Bar-
toš – R. Ficko, S. Maury, Mi. Mach, D. 
Markuš, V. Čopák – A. Suvák. Tréner: 
Richard Šechný.
HK 2016: E. Pisio – D. Antal, D. Ko-
beľa, T. Stríž, R. Miľovčík, M. Schnel-
ly – R. Pačuta, R. Weiss, F. Bojkun, M. 
Marcinko, I. Grega – F. Gola, M. Pástor, 
J. Hanes, J. Bojkun, M. Kočiš. Tréner: 
Richard Miľovčík.
•	 Sabinov – Gelnica 6:3, Martin – 
Brezno 7:2, Sanok – Bardejov 5:1, Lip-
tovský Mikuláš – Rimavská Sobota 8:5.

Humenné 17 14 0 0 3 115:59 42
Martin 17 12 0 1 4 80:45 37
Sanok 17 7 1 4 5 63:62 27
L. Mikuláš B 16 7 3 0 6 68:68 27
Rim. Sobota 16 8 1 0 7 77:60 26
Trebišov 17 6 3 1 7 61:59 25
Sabinov 17 5 1 3 8 58:85 20
Brezno 17 5 1 1 10 64:77 18
Bardejov 17 5 1 1 10 67:99 18
Gelnica 17 2 2 2 11 50:89 12

„Rozostrieľaný“ Filip Vaško s hetrikom. 

Na poslednú tretinu dostal dôveru trénera Humenčanov aj brankár Martin 
Ščambora. Vpravo Richard Šechný. | FOTO MJK

Zľava: M. Ondrej, kapitán Juraj Dancsák a trojgólový Filip Vaško. | FOTO MJK

Trebišovská striedačka po druhom góle do humenskej svätyne. | FOTO MJKPodpora trebišovských fanúšikov na humenskom zimnom štadióne. | FOTO MJK

Humenských hokejistov prišla v sobotu 13. januára podporiť tisícka fanúšikov. 
| FOTO MJK

Golmani – Tomáš Petro (MHK Humenné) a Erik Pisio (HK 2016 Trebišov). | FOTO MJK

Pohľad do humenskej hokejovej striedačky v predposlednom zápase základnej časti. | FOTO MJK

O dva týždne v sobotu 27. januára sú 
na programe II. hokejovej ligy skupiny 
Východ posledné zápasy základnej čas-
ti. Hokejisti MHK Humenné odohrajú 
18. kolo na ľade súpera HC Rebellion 
Gelnica o 17.30 hod. Potom prídu na 
rad zápasy Play-off o postup - (1. – 8. 
miesto), štvrťfinále, semifinále a finále 
o víťaza II. ligy seniorov.   
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Trebišovčania neuspeli proti dvojici humenských golmanov

Hokej je „tvrdá“ hra... Martin Ondrej zložil k zemi Jaroslava Hanesa. 
 | FOTO MJK

Humenskí hokejisti majú podporu aj v mladom divákovi. | FOTO MJK

Ultras Lions Humenné. | FOTO MJK Zľava: Richard Miľovčík, Slavo Maury a brankár súpera E. Pisio. | FOTO MJK
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12. JÚNA 2017 HUMENSKÝ EXPRES 5|INZERCIA INZERCIA

jediným 
inzerátom 

oslovíte viac ako 
20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

prosperujte s nami

redakcia@humenskyexpres.sk
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(pa), Snina

Futbal v Snine oslávil v uply-
nulom roku 2017 svoju deväť-
desiatku. Za toto obdobie sa-
motný futbalový klub prešiel 
rôznymi názvami. Nie je ničím 
výnimočné, že veľká pozor-
nosť v klube sa venuje výcho-
ve mladých futbalistov.  Za 
posledné roky pod Vihorlatom 
vyrástli vynikajúci futbalisti - 
reprezentanti, ako Pavol Diňa, 
brankár Ján Mucha, Ondrej 
Duda a mnohí iní. V Mestskom 
futbalovom klube Snina začínal 
aj ambiciózny mladý futbalista 
- Gabriel HOLUB. 

Ako malého chlapca lákala 
Gabriela Holuba futbalová lopta 
a preto ho otec zapísal do príprav-
ky. Postupne prešiel všetkými 
žiackymi kategóriami pod tréner-
ským dohľadom Roba Šmajdu, 
Peťa Hišema či Mareka Lukáča. 
Navštevoval Základnú školu na 
Budovateľskej ulici, kde boli 
zriadené aj futbalové triedy. Oci-
tol sa v širšej nominácii kategórie 
U-14  Východoslovenského fut-
balového zväzu. Po skončení zá-
kladnej školy odišiel študovať do 
Košíc na Športové gymnázium 
a súťažne hosťoval vo futbalo-
vom klube MFK Košice, neskôr  
VSS Košice. Zapadol do kolektí-
vu mladých futbalistov, pravidel-
ne hrával súťaže, ale aj rôzne fut-
balové turnaje doma i v zahraničí, 
kde sa mu na zelených trávnikoch 
darilo. 
Na turnaji Pavlovič CUP v Pre-
šove  bol Gabriel Holub vyhláse-
ný za najlepšieho hráča turnaja. 
V Košiciach futbalovo rástol 
pri tréneroch ako R. Lukáč, B. 
Andrejko a J. Majoroš.  V júni 
minulého roku klub VSS Koši-
ce zanikol. Sninský odchovanec 
mal niekoľko ponúk, nakoniec sa 
rozhodol pre FK Železiarne Pod-
brezová a pokračoval v štúdiu 
na Súkromnom športovom gym-
náziu.  Zavážilo aj to, že už tam 
študovalo a hralo futbal zopár 
Sninčanov... I. Minčič, R. Kočan 
či S. Lojka. Jesennú časť odohral 
G. Holub v kategórii U-19 pod 
vedením kvalitných trénerov Ma-
reka Bažíka a Martina Polovku.  

Ako nám povedal po jesennej 
časti sú na treťom mieste so zis-
kom 28 bodov a štyrmi pluso-
vými bodmi. „Doma sme stratili 
až desať bodov. Mrzí nás prehra 
s Prešovom. V zimnej príprave 
musíme popracovať ako na ofen-
zíve, tak aj na defenzíve, ale hlav-
ne na premieňaní gólových šancí. 
Počas zimnej prestávky a vianoč-
ných sviatkov som sa zúčastnil  
s družstvom  MAPES Vianočné-
ho turnaja v Snine, ale aj mest-
skej halovej ligy v Humennom, 
kde po siedmom kole v druhej 
lige sme súťaž viedli bez jedinej 
prehry.  S prípravou na jarnú časť  
s tímom Podbrezovej  začnem 
v prvej polovici januára.  Futbal 
mám veľmi rád a podriaďujem 
mu aj svoj voľný čas. Chcem štu-
dovať a zároveň hrať futbal. 

Gabriel Holub: Futbal mám rád a podriaďujem mu aj svoj voľný čas

Na futbalovom turnaji „Pavlovič cup“ bol Gabo Holub vyhlásený za najlepšieho hráča.  | FOTO PA

Odchovanec Gabriel Holub, hráč klubu FK Žele-
ziarne Podbrezová.  | FOTO PA

INZERCIA
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Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E  v Humennom

Ul. Dargovských hrdinov 9
tel. 0948 505 525

2. SLF Východ - 6. kolo
FK EKOPRIM PREŠOV – 

ANGELS HUMENNÉ
4:4 (1:1)

Góly: 15. T. Eliaš, 37. R. Beliš, 
37. J. Harčár, 39. T. Mikluš – 1. 
I. Komjatý, 22. T. Karas, 24. M. 
Kuruc, 32. D. Popik.
Žlté karty: 26. Chovan – 32. 
C. Vasiľ.
Rozhodovali: Ján Kopec – 
Pavol Bančanský.
FK EKOPRIM: M. Lipka – L. 
Chovan, T. Eliaš, L. Vrbovský, 
S. Krempaský, T. Mikluš, J. 

Harčár, Marek Mihok, R. Beliš, 
S. Kraľovič, Matúš Mihok, L. 
Hricov, D. Danko. 
ANGELS: M. Klamár (M. 
Dudič) – L. Križanovský, I. 
Komjatý, M. Zlacký, M. Por-
vazník, C. Vasiľ, T. Karas, G. 
Horvat, D. Popik, M. Kuruc.

Lux Košice 6 4 1 1 38:28 13
Humenné 6 3 1 2 28:20 10
Prešov 6 3 1 2 23:23 10
Bardejov 6 3 0 3 32:29 9
Vranov 6 1 2 3 21:34 5
Grizzly Košice 6 1 1 4 17:25 4

-MJK-

FUTSALOVÝ SERVIS
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II. LIGA - VÝCHOD
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO (21. 1. 2018) * ŠKST 
MICHALOVCE B – ŠKST HUMENNÉ o 10.00 
hod. * Valaliky – Šarišské Michaľany, Zbereko 
Košice – PŠ Košice.
Valaliky A  11 10 0 1 147:51 31
PŠ Košice 11 9 0 2 124:74 29
Humenné 11 8 1 2 124:74 28
Zbereko Košice 11 7 1 3 107:91 26
Michalovce B 11 5 2 4 100:98 23
Š. Michaľany 11 6 0 5 94:104 23
Vojčice 11 5 2 4 104:94 23
Margecany 11 3 1 7 81:117 18
Levoča 11 3 1 7 82:116 18
Svidník 11 2 1 8 84:114 16
Bracovce 11 1 2 8 71:127 15
Valaliky B 11 1 1 9 70:128 14

III.LIGA – SEVEROVÝCHOD
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO (21. 1. 2018) * MŠK 
VSTK VRANOV NAD TOPĽOU B – ŠKST HU-
MENNÉ B o 10.00 hod. * Bardejov – Belá nad Ci-
rochou, Lužany pri Topli – Kamenica nad Cirochou.
SÚŤAŽE O 7. – 12. MIESTO (20.-21. 1. 2018) * 
Hrabovec n/L. – Snina (10.00 hod.), Vranov n/T. C – 
Lemešany, Sedlice – Bzenov/Janov.

Bardejov 11 10 1 0 136:62  32
Vranov B 11 9 1 1 135:63  30
Kamenica n/C. 11 6 2 3 129:69 25
Belá n/C. 11 6 1 4 114:84 24
Lužany  11 6 1 4 100:98 24
Humenné B 11 5 2 4 100:98 23
Lemešany 11 5 1 5 90:108 22
Sedlice 11 4 3 4 100:98 22
Hrabovec n/L. 11 2 4 5 81:117 19
Snina 11 2 0 9 73:125 15
Vranov C 11 2 0 9 61:137 15
Bzenov/Janov 11 1 0 10 69:129 13

IV. LIGA – VIHORLATSKÁ
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO (21. 1. 2018) * ŠKST 
HUMENNÉ C – TJ ŠIMONKA ČIERNE NAD 
TOPĽOU o 10.00 hod. * Kamienka – Hencovce 
(10.00 hod.), Vranov n/T. D – Košarovce (10.00 
hod.). 
SÚŤAŽE O 7. – 11. MIESTO (21. 1. 2018) * Ko-
chanovce – Kamenica nad Cirochou B (14.00 hod.), 
Zemplínske Hámre – Dlhé nad Cirochou (10.00 
hod.).
Hencovce 10 10 0 0 132:48 30
Kamienka 10 7 1 2 103:77 25
Vranov D 10 6 1 3 95:85 23
Košarovce 10 5 3 2 107:73 23

Humenné C 10 6 1 3 100:80 23
Čierne  10 5 1 4 98:82 21
Kamenica B 10 5 0 5 94:86 20
Z. Hámre 10 2 2 6 82:98 16
Dlhé n/C. 10 1 2 7 65:115 14
Kochanovce 10 1 2 7 68:112 14
Kladzany 10 0 1 9 46:134 11

V. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
12. kolo * ŠKST HUMENNÉ D – STO LIESK-
OVEC * Medzilaborce/Čertižné 9:9, Snina C – Sni-
na B 4:14, Kamienka B – Košarovce B 8:10, Stakčín 
– Belá n/Cir. B 6:12.

Snina B 12 10 2 0 163:53 34
Belá n/Cir. B 12 10 1 1 153:63 33
Košarovce B 12 9 1 2 125:91 31
Kolonica/Ladomirov 12 8 2 2 134:82 30
Hažín n/Cir. 12 7 2 3 133:83 28
M-laborce/Čertižné 12 5 3 4 108:108 25
Stakčín 12 5 0 7 90:126 22
Humenné D 12 4 1 7 85:131 21
Kamienka B 12 3 1 8 95:121 19
Ptičie 12 2 1 9 81:135 17
Lieskovec 12 1 0 11 66:150 14
Snina C 12 0 2 10 63:153 14

VI. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
10. kolo * Belá n/Cir. D – Belá n/Cir. C 7:11, Ptičie 
B – Jasenov 11:7, Kochanovce C – Kochanovce B 
7:11, Dlhé n/Cir. B – Stakčín B 13:5.
Kochanovce B 10 10 0 0 133:47 30
Belá n/Cir. C 10 9 0 1 144:36 28
Hažín n/Cir. B 10 6 1 3 93:87 23
Dlhé n/Cir. B 10 5 1 4 93:87 21
Jasenov 10 4 0 6 84:96 18
Kochanovce C 10 4 0 6 76:104 18
Belá n/Cir. D 10 4 0 6 80:100 18
Kolonica/Ladomirov B 10 3 2 5 90:90 18
Ptičie B 10 3 0 7 70:110 13
Stakčín B 10 0 0 10 37:143 10

-MJK-

STOLNOTENISOVÝ SERVIS

OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ 
DOSPELÝCH 

V STOLNOM TENISE 
JEDNOTLIVCOV 2018

3. február 2018 (sobota)
Belá nad Cirochou (Športová hala) 

-prezentácia od 8.00 hod.
-žrebovanie od 9.00 hod.

-začiatok súťaží od 9.30 hod.

(pa); Stará Ľubovňa, Snina

Záverom uplynulého roku 2017 
mnohým športovým zväzom vr-
cholili športové súťaže. Aj Sloven-
ský zápasnícky zväz vyhlásil súťaž 
pre kategórie prípravka „A“, „B“,  
mladších a starších žiakov v zápase-
ní vo voľnom štýle. 

Zápasilo sa v dvoch skupinách (západ 
– východ) v štyroch kola.  Skupinu 
Východ tvorili mladí zápasníci zo zá-
pasníckych klubov Východného Slo-
venska: Wrestling Stará Ľubovňa, ZK 
1904 Košice, ZK Cvrček Moldava nad 
Bodvou, ZK Vihorlat Snina, Wrest-
ling Jedla Košice, ZK Slávia Snina 
a ZK Lokomotíva Rimavská Sobota. 
Posledné záverečné kolo zorganizoval 
ZK Stará Ľubovňa. Nezúčastnili sa ho 
mladí zápasníci z Moldavy nad Bod-
vou. Mladí zápasníci Slávie Snina, pod 
taktovkou trénerov Antona Andrejka 
a Slavomíra Štofíka, na tomto posled-
nom turnaji nechýbali. V nasledujú-
cich riadkoch prinášame umiestnenie 
zápasníkov ZK Slávia Snina. 

Prípravka „A“ 
* váha 22 kg – 1. R. Remiaš (ZK 1904 
Košice), 2. M. Haburaj (ZK Slávia 
Snina). 
* váha 30 kg – 1. J. Zaremba (ZK Vi-

horlat Snina), 2. Š. Aľušík (ZK Slávia 
Snina). 
* váha 33 kg – 1. S. Vokal (ZK 1904 
Košice), 4. M. Haburaj  (ZK Slávia 
Snina). 
* váha 36 kg – 1. M. Hanišák (ZK Sta-
rá Ľubovňa), 2. M. Lešanič (ZK Slávia 
Snina). 
* váha 40 kg – 1. M. Gondeg (ZK Stará 
Ľubovňa), 2. J. Mladenov (ZK Slávia 
Snina).

Prípravka „B“ 
* váha 36 kilogramov – 1. L. Ongalová 
(Wrestling Jedla Košice), 2. T. Gladiš 
(ZK Slávia Snina). 
* váha 60 kg – 1. R. Čmil (ZK Slávia 
Snina), 2. M. Minárik (ZK 1904 Ko-
šice).

Mladší žiaci 
* váha 62 kg:  1. F. Sovik (ZK Stará 
Ľubovňa), 2. Oliver Andrejko (ZK Slá-
via Snina). 

PORADIE DRUŽSTIEV PO 4. KOLE
ZK 1904 Košice (102 bodov), 2. 
Wrestling Stará Ľubovňa (87 b), 3. 
Wrestling Jedla Košice (47 b), 4. ZK 
Vihorlat Snina (40 b), 5. ZK Slávia 
Snina (37 b), 6. ZK Lokomotíva Ri-
mavská Sobota (12 b). 

CELKOVÉ PORADIE V SÚŤAŽI
ZK 1904 Košice (443 bodov), 2. 
Wrestling Stará Ľubovňa (268 b), 3. 
Wrestling Jedla Košice (228 b), 4. ZK 

Slávia Snina (155 b), 
5. ZK Vihorlat Snina 
(152 b), 6. ZK Lo-
komotíva Rimavská 
Sobota (52 b), 7. ZK 
Cvrček Moldava nad 
Bodvou (47 b). 
„So svojimi zveren-
cami som bol počas 
roka 2017 spokojný. 
Oba košické kluby 
i Stará Ľubovňa majú 
širokú mládežnícku 
základňu. Neobháji-
li  sme tretie miesto 
z predošlého roku,“ 
konštatoval Anton 
Andrejko, tréner klu-
bu. 

Mládežníci Slávie neobhájili na zápasníckych tatami bronz 

Vyhodnotenie družstiev. | FOTO ARCHÍV ZKSSV

Spoločné foto Zápasníckeho klubu Slávia Snina. | FOTO ARCHÍV ZKSSV


