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Ihrisko na Sídlisku pod
Sokolejom
je v dezolátnom stave
Viac na str. 7

Vihorlatské múzeum
v Humennom navštívilo vlani
takmer 40-tisíc návštevníkov
Viac na str. 2

Humenských poslancov zaujíma
budúcnosť humenskej nemocnice

Aká budúcnosť čaká humenskú nemocnicu, keď v susedných Michalovciach nedávno otvorili modernú Nemocnicu novej
generácie, ktorej výstavba stála 34 miliónov eur? Túto otázku si kladú nielen mestskí poslanci, ale aj niektorí Humenčania.
Milan Potocký, Humenné

Poslankyňa Štefánia Dančíková na
poslednom rokovaní mestského
zastupiteľstva uviedla, že budúcnosť humenskej nemocnice zaujíma nielen poslancov, ale aj obyva-

teľov Humenného. „Vzhľadom na
to, že sa postavila nová nemocnica
v Michalovciach, tak občania sa
často pýtajú, aké bude ďalšie fungovanie našej nemocnice,“ uviedla
poslankyňa. Dodala, že v minulosti riaditeľ nemocnice informoval

poslanecký zbor o plánovaných
investíciách tohto zdravotníckeho zariadenia. „Ja si pamätám,
keď tu minulý riaditeľ pán Bereš
vystúpil a informoval nás o všetkých investičných akciách, ktoré
sa budú realizovať v nemocnici. Či

by nebolo vhodné, ak by teda prijal takéto pozvanie a poinformoval
občanov mesta Humenné, ako to
ďalej bude vyzerať s humenskou
nemocnicou,“ povedala poslankyňa. Dodala, že aj pred krajskými
voľbami, ktoré sa uskutočnili v no-
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Humenských poslancov zaujíma budúcnosť humenskej nemocnice
porkačovanie zo strany 1

vembri minulého roku, mali niektorí kandidáti na županov „hlášky“,
že sa budú rušiť nemocnice. „Aby
nevznikali dezinformácie, aby boli
pravdivo informovaní občania
mesta Humenné o tom, ako to ďalej bude,“ zdôraznila poslankyňa
Dančíková. Vedenie mesta na rokovaní zastupiteľstva informovalo, že poprosí listom riaditeľa nemocnice, aby prišiel on alebo jeho
zástupca na najbližšie rokovanie
mestského zastupiteľstva, a aby
informoval poslancov a Humenčanov, čo je v nemocnici nové.

Nemocnica zrekonštruuje
priestory a nakúpi nové
vybavenie

Nemocnica Svet zdravia Humenné
v polovici decembra minulého roka
informovala, že v najbližších troch
rokoch plánuje spojiť niektoré zo
svojich oddelení, nakúpiť moderné
diagnostické prístroje i nové medicínske zariadenie. Získala nená-

vratný finančný príspevok z eurofondov vo výške viac než 3,5 milióna eur. „Chceme neustále zvyšovať
kvalitu našej zdravotnej starostlivosti i bezpečnosť pacienta a byť
prvou voľbou pre ľudí zo spádovej
a nadregionálnej oblasti Zemplína.
Vďaka dotácii z eurofondov budeme schopní rýchlejšie naplniť naše
plány – zefektívniť fungovanie
jednotlivých oddelení a nakúpiť
novú medicínsku techniku, čomu
sa veľmi teším,“ uviedol riaditeľ
nemocnice Svet zdravia Humenné
MUDr. Eugen Lešo. Nový klaster a
plávajúce lôžka, nemocnica plánuje vďaka eurofondom uskutočniť
viaceré stavebné úpravy a spojiť
napríklad súčasné interné a neurologické oddelenie. Vznikne tak
nový internistický klaster. Podobné zlúčenie čaká i neurologickú a
internú jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS), ktorých spoločný
celok bude tiež využívať systém
plávajúcich lôžok. „V rámci novej
JIS bude vyčlenená aj osobitná
izolačná izba s kompletným prís-

Poslankyňa Štefánia Dančíková navrhla, aby zástupca nemocnice informoval občanov
mesta, ako to ďalej bude vyzerať s humenskou nemocnicou. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

lušenstvom. V súčasnej dobe totiž
narastá počet závažných epidemiologických ochorení, ktoré si vyžadujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť,“ dopĺňa Vasilová. Oba nové
zlúčené celky dostanú aj nové medicínske zariadenie, napríklad monitory vitálnych funkcií, mobilný
RTG prístroj, intermediárne lôžka
či nový mobiliár. Na rádiologické
oddelenie pribudne nový počítačový tomograf (CT).
Okrem CT prístroja dostane vďaka
eurofondom nemocnica aj nový

röntgen, ultrasonograf a digitálny
mamograf. Nemocnica tiež nakúpi nové medicínske vybavenie
pre oddelenie neonatológie, konkrétne pre jednotku resuscitačnej
intenzívnej starostlivosti, aj pre
oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Pribudnú tak napríklad nové
inkubátory, ventilátory pre umelú
pľúcnu ventiláciu, defibrilátor,
externý kardiostimulátor, lôžka či
mobiliár.

Vihorlatské múzeum v Humennom navštívilo vlani takmer 40-tisíc návštevníkov
Múzeá a galérie v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) majú za sebou úspešný rok. Hrady, skanzeny,
expozície a výstavy prilákali vlani vyše 431 000 návštevníkov, čo je o takmer 46 000 viac ako v roku 2016.

tasr, Prešov

V Prešovskom kraji si prvenstvo
obľúbenosti vlani udržalo Ľubovnianske múzeum. Hrad a expozíciu ľudovej architektúry si
prišlo pozrieť rekordných takmer
195.000 návštevníkov. Je to o vyše
10.000 ľudí viac ako rok predtým. Hrad, ktorý v posledných
rokoch prešiel rozsiahlymi rekonštrukciami, ponúka atraktívne
prehliadky i podujatia. Verejnosť
najviac prilákalo zinscenovanie
Mierového stretnutia kráľov na
hrade Ľubovňa, ktoré videlo vyše
5800 divákov. Dvojkou v návštevnosti je Šarišské múzeum v
Bardejove. Jeho umelecko-histo-

rické a prírodné zbierky pritiahli
vyše 55 000 návštevníkov, teda o
4000 viac ako predvlani. Jeleňová zdôraznila, že nepochybne sa
pod priaznivú bilanciu podpísala
aj obnova dvoch objektov, ktoré
sú národnými kultúrnymi pamiatkami – Meštianskeho domu na
Radničnom námestí so vzácnymi
expozíciami ikon a Meštianskeho
domu na Rhodyho ulici. Záujem
návštevníkov vzrástol aj v Múzeu
v Kežmarku. Jediný mestský hrad
na Spiši, ktorý sa prezentuje meštianskou bytovou kultúrou, historickými vozidlami a mnohými
výstavami, zaujal sériou podujatí
venovaných rodine Tököly či divadelnými predstaveniami Krvavé

dejiny. Jeho bránami prešlo 46-tisíc návštevníkov. Novú éru začalo
vlani písať Krajské múzeum v Prešove so svojimi pobočkami v Hanušovciach nad Topľou a Stropkove. Celková návštevnosť tzv. Tripolitany atakovala hranicu 45.000
hostí, čo je o takmer 16 500 viac
ako rok predtým. Polepšilo si aj
Vihorlatské múzeum v Humennom, ktoré zaznamenalo takmer
40-tisíc vstupov. Mierne stúpol
záujem o Múzeum moderného
umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré predvlani zaznamenalo takmer 15.000 hostí, o rok
neskôr o 1000 viac. Najmenší záujem bol o Podtatranské múzeum v
Poprade, ktoré je už tretí rok uza-

tvorené pre rozsiahle rekonštrukčné práce a funguje len expozícia v
Spišskej Sobote. Tú si minulý rok
pozrelo o polovicu menej ľudí ako
rok predtým 1500 návštevníkov.
Pod PSK patria aj dve galérie. V
počte návštevníkov si polepšila
len Tatranská galéria v Poprade.
Vďaka výstavným počinom, prednáškam, umelecko-edukatívnym
aktivitám si na svoje konto pripísala takmer 21.000 návštevníkov.
Pokles milovníkov umenia na
11.000 zaznamenala Šarišská galéria v Prešove, ktorej prevádzka je
pre rekonštrukciu obmedzená. Informovala o tom hovorkyňa kraja
Daša Jeleňová.
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Fotografická súťaž priniesla aj posolstvá s vyhraneným názorom
Aktuálny ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie H/AMFO Roberta Spielmanna 2018 napriek nižšiemu počtu
prihlásených autorov prekvapil svojou dobrou kvalitatívnou úrovňou a opäť priniesol rôznorodé fotografické vyjadrenia.
Dana Kataniková, Humenné

Po stránke žánrovej boli zastúpené inscenované fotografie, krajina,
detail, architektúra, luminografia,
odrazy, v menšej miere reportážna
fotografia či dokumentárny portrét.
Tento jav vytrácania sa „živých“ fotografií možno vysvetliť úpadkom
priamych sociálnych kontaktov
medzi ľuďmi v spoločnosti. Úplná
absencia multimediálnych prezentácií naznačuje isté obavy pred
touto kategóriou i napriek každodennému využívaniu moderných
technológií. Dôvodom nezáujmu
našich súťažiach o tento druh ume-

nia môže byť neporozumenie forme
či spôsobu spracovania, obsahu a
účelu. Častým problémom pretrvávajúcim niekoľko ročníkov bolo
zvládnutie kompozície, možnosť
orezania záberu, úprava tonality fotografie, ostrosti a výber vhodného
zariadenia pri ich tlači. Pozitívom
oproti minulým rokom je účasť
mladých i zrelých autorov, ktorí
premýšľajú v sériách a konceptoch
– majú vyhranený fotografický
názor. Taktiež zaslanie ucelených
– jednotných kolekcií naznačuje
správny smer mladej hornozemplínskej fotografie. Autori prácou
v celkoch zintenzívňujú výraz, prí-

Na snímke ocenený v kategórii autorov do 16 rokov − Patrik Jenčík (Koškovce)
| FOTO: ARCHÍV VIHORLATSKÉHO MÚZEA

beh, cieľ. Ich fotografie sú týmto
spôsobom obohatené o rozmer
pocitov, názorov a myšlienok. Menším množstvom zastúpená čiernobiela fotografia, ktorej kvalita je pre
fotografickú tvorbu nášho regiónu
typická, nestratila na svojej výtvarnej výraznosti ani tento rok. Upútala dobrou prácou so svetlom a výsledným dramatickým dojmom.
Súťažné fotografie predstavili i neobvyklý rozmer architektúry, pri
ktorom autor zdôraznil kolorizmus
ovplyvnený tónmi ostrého svetla
a strohú krásu tvarov umocnenú
kompozíciou pohľadu. V krajinárskej fotografii oslovil cit pre zachy-

tenie špecifickej atmosféry prírody.
Predovšetkým u mladých umelcov
sa objavilo pohrávanie sa s diagonálnou kompozíciou a nadhľadom.
Rozpoznateľné bolo odborné vedenie pedagóga, ktoré však dalo voľný priechod osobitému rukopisu
umelca. Na vysokej kvalitatívnej
úrovni boli práce zohľadňujúce nielen estetické a technické hľadisko,
ale aj s dôrazom na vizuálne metafory umocnené priliehavými názvami. Významnú úlohu teda vždy zohráva posolstvo fotografie, pretože
podľa slov Marshalla McLuhana je
fotografia, tak ako každé iné médium, posolstvom.

Ocenenie získal aj Marián Tovarňak (Humenné). Obidvaja sú žiaci Súkromnej umeleckej
školy Via Arto Humenné. | FOTO: ARCHÍV VIHORLATSKÉHO MÚZEA

Na Zemplíne zatvorili pre chorobu 13 škôl
tasr, Humenné

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Humennom
zaznamenal v 5. kalendárnom týždni nárast respiračných ochorení
o 296 prípadov v regióne v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.
TASR o tom informovala Lenka
Lesňáková z Oddelenia epidemiológie a výchovy k zdraviu. Celkovo
bolo nahlásených 1515 ochorení,
z nich chrípke podobné ochorenia

(CHPO) tvorili 73 prípadov. Prerušené vyučovanie bolo v MŠ Kudlovská v Humennom, kde absencia
detí bola 57,5 % a v ZŠ Koškovce,
kde to bolo 32 %. Na Zemplíne
zatvorili pre zvýšenú chorobnosť
13 škôl, najviac vo Vranovskom
okrese. Ako TASR informovala
regionálna hygienička RÚVZ v Michalovciach Janka Stašková, v Michalovskom a Sobranskom okrese
došlo oproti predošlému týždňu
k miernemu nárastu ako akútnych
respiračných ochorení (ARO), tak

aj chrípok. V prvom prípade bolo
v aktuálnom týždni hlásených 1647
chorých, chrípok bolo 267. „Prerušili sme výchovno-vzdelávací
proces v dvoch materských školách
(MŠ) v Michalovskom okrese, a to
v Strážskom a Veľkých Slemenciach a v V. základnej škole (ZŠ)
v Michalovciach. V okrese Sobrance to bola MŠ a ZŠ Porúbka,“
priblížila. V aktuálnom týždni bolo
vo Vranovskom okrese hlásených
965 ARO, ako chrípka a CHPO
bolo zaevidovaných 130 hlásení.

V porovnaní s predchádzajúcim
kalendárnym týždňom došlo v prvom prípade k poklesu, v druhom
prípade k nárastu ochorení. Vranovský RÚVZ o tom informuje na
svojej webovej stránke. Sentinelovým lekárom bol potvrdený vírus
chrípky A(H3) v jednom prípade.
Ochorenia hlásilo 88 % lekárov pre
deti a dorast a 67 % praktických
lekárov pre dospelých. Vyučovací
proces bol prerušený v štyroch MŠ
a dvoch ZŠ.
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Pri dopravnej nehode sa zranila 41-ročná žena
tasr, Víťazovce

Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v pondelok 5. februára
ráno v obci Víťazovce v Humenskom okrese, utrpela zranenie
jedna žena. Na mieste boli hasiči aj záchranári. Ako TASR
informoval operačný dôstojník
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
(HaZZ) v Prešove, išlo o nehodu jedného auta, ktoré skočilo

mimo cesty. Podľa jeho slov
tam bola silná poľadovica. Na
mieste zasahovali štyria hasiči
s jedným kusom techniky. „Na
miesto nehody sme vyslali záchranársku posádku, ktorá ošetrila 41-ročnú ženu s poraneným
hrudníkom. Bola pri vedomí a v
stabilizovanom stave. Posádka
ju transportovala do nemocnice v Humennom,“ uviedla pre
TASR hovorkyňa Operačného
strediska Zdravotnej záchrannej
služby Alena Krčová.

Policajti ukázali verejnosti, ako zasahujú záchranné zložky
Preventívne a osvetové podujatia sa konali uplynulý piatok vo viacerých krajských mesta Slovenska pri príležitosti Európskeho dňa 112.

ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Slovenská republika sa už 15 rokov pravidelne zapája do aktivít
Európskeho dňa 112, vyhláseného Európskou asociáciou liniek
tiesňového volania EENA na 11.
február. Ministerstvo vnútra SR
v spolupráci s množstvom policajných a záchranárskych zložiek
pripravili aktivity, na ktorých
v rámci prevencie a osvetovej
činnosti prezentovali činnosť záchranných zložiek. Úlohou Európskeho dňa 112 je zvýšiť povedomie
občanov o existencii a fungovaní
čísla tiesňového volania 112, eliminovať počet neoprávnených volaní, zvýšiť efektivitu záchranných
zložiek, a tým významnou mierou pomôcť pri záchrane života
a zdravia občanov, majetku a životného prostredia. Podujatia sa
konali v Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne,
Nitre a v Bratislave. Návštevníci
sa mohli oboznámiť so zaujímavou prácou a činnosťou hasičov,
policajtov, zamestnancov odboru
kriminality MV SR, zamestnancov
kontrolného a chemického laboratória, s činnosťou a prácou operátorov koordinačného strediska,
s činnosťou a prácou zamestnancov odboru krízového riadenia a

sekcie krízového riadenia. Hasiči
pripravili pre širokú verejnosť
aj prezentácie kompletného zásahového odevu s možnosťou jeho
vyskúšania, ale aj prehliadku automobilovej – hasičskej techniky.
Zo strany polície bola edukačnou
formou návštevníkom ozrejmená
práca polície a využívanie integrovaného záchranného systému
používania linky 112. Okrem
pexies s policajnou tematikou,
reflexných prvkov, fotografií policajných psov či kukláčov, ktoré

si deti za splnené úlohy odniesli
zo stanovištia domov, mohli vidieť výstroj a výzbroj príslušníka
pohotovostnej motorizovanej jednotky a mohli nahliadnuť do policajného auta, a možnosť oboznámiť sa s jeho vybavením. Zamestnanci kontrolného a chemického
laboratória vo svojom vozidle
predviedli meracie prístroje, ktoré
využívajú pri svojej každodennej
činnosti. V Slovenskej republike
bolo číslo tiesňového volania 112
zavedené 1. júla 2003. Osveto-

vá činnosť v rámci „Európskeho
čísla tiesňového volania 112“ je
zameraná predovšetkým na deti,
mládež a širokú verejnosť s cieľom neustále zvyšovať povedomie
verejnosti o účele využitia čísla
tiesňového volania 112, hlavne
o efektívnej komunikácii s operátormi pri volaní na číslo tiesňového volania 112 a tiež s cieľom
znížiť počet neoprávnených volaní, čo môže významne pomôcť pri
záchrane života, zdravia občanov,
majetku a životného prostredia.
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HE/0046

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN

ut

08.15 – 10.00 hod.
12.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
str, pia
09.00 – 10.00 hod.
12.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
09.00 – 10.00 hod.
12.00 – 13.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
sob, ned
09.00 – 20.00 hod.
SAUNA – muži
ut - sob
12.00 – 20.00 hod.
ned
10.00 – 20.00 hod.
SAUNA – ženy
zatvorená – do odvolania

HE-S/0042

6. KARNEVAL
Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdinovia spolu s romantickými princeznami, vílami a
inými rozprávkovými bytosťami.

PRANOSTIKA
Aké fašiangy, taká Veľká
noc.

Na svätého Valentína (14. 2.,
biskup a mučeník) zamrzne
Sapravodajstvo
i kolo mlyna.

Sv. Valentín vtáčence nakŕmi.

Východ / Západ S L N K A
pon (12.02.)
6:38 / 16:50 hod.
ut
6:36 / 16:52 hod.
str
6:34 / 16:54 hod.
štvr
6:32 / 16:55 hod.
pia
6:31 / 16:57 hod.
sob
6:29 / 16:58 hod.
ned
6:27 / 17:00 hod.

dni už sneh schádza
zo stráne.

Keď na Valentína omŕzajú ti
päty, na Jozefa (19. 3.)
si obuješ ešte krpce.

Februárová voda - poliam
škoda.

Na svätú Julianu (16. 2.,
panna a mučenica) chystaj
voz a schovaj sane, bo o dva

Keď je február na sneh
bohatý, býva marec suchý.
(jac)

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

rica“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového
stiev.

SIETE
pevné
plissé
rolovacie
ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY
Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

roku. Dievčatá aj ich mentorky
určite budú mať aj v tomto prípade tie najvyššie ambície.
text: -MJK-; Ján Šaľa / foto archív: (jš)

ehliadka prác SOČ

SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej
Humennom prezentovali svoje práce, sa
účastnilo sa na nej 18 žiakov študijných
skej a nábytkárskej výroby, kozmetička
v 5 súťažných odboroch.

astúpeebných

Na treťom mieste sa umiestnili tiež
dve práce – IKEA, ktorú vypracovali

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

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 službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých 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:
druh štátnej služby:
odbor štátnej služby:

Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné,
stála štátna služba,
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

SV-Z/000427

osledohli na
h preupenia
driana
v Hue kočdruhý
my na
sa páktorá
zložeochová
covalo
finálo, ktoré
. tohto

SV-Z/000418
HE/0047

nenie humenských mladých tanečníčok

ROLETY
textilné
plastové
LAMELOVÉ DVERE
www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
Laborecká 57, Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

WWW.SL

STABILNÁ PRÁCA NA S

V AUTOMOBILOVOM P

 aj pre páry
 firma zabe
a dopravu
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Zamestnávatelia, inšpektorát práce a odbory uzavreli dohodu, ktorá má viac chrániť zamestnancov
Do platnosti vstupuje významná dohoda medzi Národným inšpektorátom práce (NIP) a členmi tripartity.

ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

NIP ju uzatvoril s Konfederáciou
odborových zväzov Slovenskej
republiky (KOZ) a s Asociáciou
zamestnávateľských zväzov a
združení SR (AZZZ). Jej cieľom
je zlepšenie ochrany zamestnancov pri práci, a to úpravou spolupráce všetkých strán dohody vo
vybraných oblastiach.
Táto dohoda sa zameriava predovšetkým na oblasti ochrany práce
- bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci (BOZP), pracovnoprávne vzťahy, nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Dohoda
bola podpísaná dňa 30. januára
a nadobudla účinnosť 1. februára
tohto roku. Ako uviedol generálny
riaditeľ NIP Karol Habina, táto dohoda je predpokladom k dosiahnutiu spoločného cieľa: „Podpísanie
tejto dohody vnímam ako veľmi
významný krok smerom k dosiahnutiu spoločného cieľa, ktorým je
účinná ochrana práv, života a zdravia zamestnancov, čo je predpokladom k úspešnosti a spokojnosti

zamestnávateľov. Systematickou
spoluprácou a konštruktívnou komunikáciou vieme predísť nezrovnalostiam v procese legislatívnych
návrhov, efektívne presadzovať
preventívne nástroje, ale aj koordinovať dôstojné reprezentovanie
našej krajiny v zahraničí. Teším sa
na spoluprácu a verím, že budeme s
využitím aplikačnej praxe všetkých
účastníkov dohody schopní presadiť veľa pozitívneho pri dosahovaní spoločného cieľa.“ Spolupráca
bude realizovaná najmä formou
pracovných skupín v legislatívnej
oblasti, v rámci prevencie, propagácie, osvety, odborného a celoživotného vzdelávania, ale aj pri
čerpaní štrukturálnych fondov
v rámci vhodných operačných
programov a odporúčaní na čerpanie týchto fondov. „Zlepšenie
ochrany zamestnancov pri práci
je spoločným cieľom zástupcov
zamestnancov, zamestnávateľov,
ako aj inšpekcie práce. Spoluprácu
v uvedených oblastiach, ktorá má
za cieľ efektívne využitie odbornosti zástupcov všetkých strán doho-

dy, vnímame veľmi pozitívne ako
krok správnym smerom a veríme,
že bude prínosom pre všetky zúčastnené strany,“ uviedol prezident
Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský. Veľký prínos vidí v podpísanej
dohode aj prezident Konfederácie
odborových zväzov SR Ing. Jozef Kollár: „Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci je jednou z najvyšších priorít Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky.
Tomuto podriaďujeme aj úlohy
odborov s cieľom eliminovať využí-

vanie neštandardných pracovných
vzťahov a pracovné riziká, ktoré z
nich vyplývajú. Spoločne so sociálnymi partnermi sa snažíme hľadať
vždy tú správnu cestu, najmä formou vzájomnej komunikácie a spolupráce tak, aby to bolo v prospech
jasných pracovnoprávnych vzťahov
a rozvíjania bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci so zameraním najmä na prevenciu. Táto trojstranne
podpísaná dohoda je len dôkazom
toho, že pri realizácii týchto úloh
preferujeme sociálny dialóg a spoluprácu na všetkých úrovniach.“

Snina: Prevenciou pre zvieratá počas zimy je aj väčší prísun ovocia a zeleniny
tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Všetky zvieratá, o ktoré je dobre
postarané a majú vhodné podmienky na zimovanie, znášajú mrazivé
počasie dobre. Tvrdí to veterinárny lekár a prevádzkovateľ sninskej
minizoo Vladislav Juško. Prevenciou sú v tomto období vitamíny a
minerály, preto v jedálnom lístku
tamojších zvierat nesmie chýbať
väčší prísun ovocia a zeleniny, ako
sú jablká, repa, mrkva, ale aj suché
pečivo. „Sú zvieratá, ktoré teoreticky majú radšej chladné počasie,
napr. zubor Matúš. Nemajú s ním
problém ani daniele, kaukazský ovčiak či srnček Oliver,“ uviedol pre
TASR Juško. Väčšina zvierat, kto-

ré v minizoo sú, pochádzajú podľa
jeho slov z voľnej prírody, preto je
pre ne normálne v takomto počasí
fungovať bez akýchkoľvek komplikácií. „Majú hustú podsadu, to
znamená, že ich neprefúkne, a keď
ležia na snehu, tak je to výborný
izolant,“ podotkol. Podstatné je pri
extrémoch počasia vytvoriť zvieratám, či už v zime alebo v lete, také
podmienky, aby sa mali kde schovať. „Či už nejaký prístrešok, alebo
ak je potrebné ich aj zatvoriť, tak
maštaľ,“ spomenul s tým, že dôležité je aj krmivo a prísun vody, aby
nedošlo k dehydratácii. „Tú treba
v mrazivom období stále kontrolovať a meniť,“ zdôraznil. Z voľne
žijúcej zveri, ktorá má v zimnom

období častejšie komplikácie, spomenul Juško srnčiu zver. „Tá má
problémy až vtedy, keď je veľké
množstvo snehu a majú problém

sa pohybovať, tým pádom nemajú
prístup k potrave,“ spomenul. Počas tejto zimy sa však s takýmito
prípadmi nestretol.
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Ihrisko na Sídlisku pod Sokolejom je v dezolátnom stave
Ihrisko, na ktorom by mala športovať a tráviť voľné chvíle miestna mládež, je v zlom stave. Na katastrofálny stav detského ihriska upozornil na
poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanec Dušan Sukovský.

Milan Potocký, Humenné

trhané, rozrezané. Je to pravda,“
povedal Kuruc a dodal, že už celú
záležitosť technické služby riešia.
„Objednali sa a vyrobili nové siete,“ doplnil riaditeľ. Vysvetlil, že
klasické pletivo, ktoré je odolnejšie
proti nárazom a poškodeniu, obyvatelia okolitých bytoviek nechcú.
„Ak lopta narazí do pletiva, vydáva
zvuky, ktoré by obyvateľov okolitej
bytovky veľmi rušili,“ spresnil Kuruc. Riaditeľ doplnil, že oplotenie

ihriska opravia na jar. „Ja som sa
dohodol, ak môžem nazvať s hlavným sťažovateľom z tej bytovky,
že urobíme to v jarných mesiacoch
tohto roka. Naviac urobím novú
konštrukčnú prípravu a vyvýšim
tú ohradu, aby
tá lopta neletela
do jeho okien,
lebo aj na toto sa
sťažoval, právom

uznávam. V jarných mesiacoch sa
do toho okamžite pustíme. Materiál už máme nakúpený, takže urobíme to,“ potvrdil riaditeľ technických služieb.

Poslanec tvrdí, že mesto by malo
ihriská častejšie kontrolovať a monitorovať, aby nedochádzalo k ich
poškodeniu. „Odporučil by som,
aby sa tie detské ihriská pravidelne kontrolovali a hneď by som ich
poslal na sídlisko 1. mája, aby si
pozreli, aké oplotenie je na detskom ihrisku. Takto nemôže jednoducho vyzerať mestský majetok.
Je to nepredstaviteľné,“ povedal
poslanec Dušan
Sukovský. Zlý stav
ihriska potvrdil aj
riaditeľ Technických služieb mesta
Humenné Milan
Kuruc. „Je pravda,
že je v strašnom
stave. Odporučil
by som ísť sa pozrieť, čo to naša
Riaditeľ technických služieb Milan Kuruc potvrdil, že ihrisko je v strašmládež navystrá- Ihrisko na Sídlisku pod Sokolejom je v katastrofálnom stave. Ochranné siete sú potrhané, poško- nom stave. V jarných mesiacoch vyvýšia ohradu a opravia oplotenie. |
dený
je
aj
povrch
hracej
plochy.
|
FOTO: MILAN POTOCKÝ
jala. Siete sú rozFOTO: MILAN POTOCKÝ

Do separácie odpadu sa v meste môžu zapojiť aj škôlkari

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Do separácie odpadu v Humennom
sa môžu zapojiť aj škôlkari. Mesto
získalo na tieto aktivity príspevok
vo výške približne 4000 eur v rám-

ci Recyklačného fondu. „Pri výučbe
o možnostiach separácie pomôže
škôlkarom 45 sád stohovateľných
košov na papier, plasty a sklo. Ďalších 20 kusov nerezových košov
bude rozmiestnených v budove

nogramu. „V rámci intenzifikácie
separovaného zberu sú vo všetkých
lokalitách mesta umiestnené kontajnery na všetky triedené komodity, a to papier (modré nádoby), sklo
(zelené nádoby) a plasty (žlté nádoby). Okrem toho však TS separujú
aj tetrapaky a kovové obaly (hnedé
nádoby) a obyvateľom slúži aj Separačný dvor v areáli TS, kde možno
odnášať elektroodpad,“ upozornila.

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ
SLUŽBA

KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

HE-R/0117

Mestského úradu v Humennom aj
vo vysunutom pracovisku na Štefánikovej ulici,“ informovala Michaela Dochánová z humenskej radnice. Finančné prostriedky na tieto
aktivity získali podľa nej samosprávy, ktoré preukázateľne vytriedili a
odovzdali na zhodnotenie komodity, teda odpad, spadajúce do pôsobnosti Recyklačného fondu priamo
alebo prostredníctvom zberovej
firmy. Humenné získalo finančné
prostriedky z tohto fondu aj v uplynulom roku. Nakúpilo za ne obyvateľom 3000 setov tašiek určených
na vybrané druhy separovaného
odpadu a 7500 balení kuchynských
utierok. Dochánová uviedla, že o
vývoz a separáciu komunálneho
odpadu sa starajú Technické služby
(TS) podľa stanoveného harmo-
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Hasiči odstraňovali popadané stromy, niekoľko obcí bolo odrezaných od sveta
Na mieste udalosti bolo aj 14 profesionálnych hasičov zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (ZB HaZZ) v Humennom.

tasr, Zemplín, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zaznamenali hasiči predchádzajúci víkend na východnom Slovensku zvýšený počet výjazdov. Išlo najmä o popadané stromy,
ktoré blokovali cesty na viacerých
miestach. TASR informovala hovorkyňa Prezídia HaZZ Zuzana Farkasová. „V Košickom kraji boli hasiči
vyslaní k 15 takýmto prípadom, a
to najmä v okresoch Košice-okolie,
Spišská Nová Ves a Gelnica. V Prešovskom kraji zasahovali 14-krát,

najčastejšie v okresoch Levoča, Svidník, Bardejov a Vranov nad Topľou,“
povedala Farkasová. Hasiči po niekoľkých hodinách sprejazdnili cesty
medzi obcami Ruská Bystrá, Ruský
Hrabovec a Podhoroď v okrese Sobrance, kde dôsledkom silného vetra a sneženia na vozovku popadali
stromy a obce zostali odrezané od
sveta. Na mieste udalosti bolo aj 14
profesionálnych hasičov zo ZB HaZZ
v Humennom, z hasičských staníc
v Michalovciach a Sobranciach a 13
dobrovoľných hasičov z obcí Koňuš,
Koromľa a Horňa.

Počasie skomplikovalo dodávky elektrickej energie aj v sninskom okrese

Nepriaznivé počasie počas uplynulého víkendu 2. až 4. februára na východe Slovenska
komplikovalo aj dodávky elektrickej energie. Popadané stromy často zasiahli
elektrické vedenie, niekde naklonili, či dokonca zvalili aj stĺpy elektrického vedenia.
tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

„Neprejazdné cesty komplikovali aj
samotný prístup elektromontérov
do zasiahnutých lokalít,“ informovala v pondelok TASR hovorkyňa
Východoslovenskej distribučnej
(VSD), a. s., Andrea Danihelová.
Počas troch dní vzniklo podľa jej
ďalších slov na elektrickom vedení
a zariadeniach 169 porúch na všetkých napäťových úrovniach a počas
celého víkendu zasiahla kalamita

dokopy viac ako 83-tisíc odberných miest na distribučnom území
VSD. „Tá všetky vzniknuté poruchy
odstraňovala priebežne, v teréne
boli pohotovostné zložky, povolaní
boli aj ich kolegovia zo zálohy. Pri
odstraňovaní kalamitného stavu
využila VSD vlastné aj miestne dostupné mechanizmy. Použité boli
štvorkolky na páse, traktory, lesné
mechanizmy, tiež montážne plošiny,“ doplnila s tým, že nepriaznivé
počasie však generovalo stále nové

poruchy. V nedeľu
o 22.00 h evidovali
podľa Danihelovej
približne 500 odberných miest nezásobených elektrinou, a
to v okolí Svidníka a
Sniny. „V pondelok k
13.00 h VSD odstraňovala poruchy už len
pre obce Ladomírov a
Kolonica v sninskom
okrese,“ uzavrela.

Peniaze z Envirofondu majú pomôcť aj najmenej rozvinutým okresom
tasr, Medzilaborce

Peniaze z Environmentálneho fondu
majú smerovať aj na účinnejšiu podporu budovania vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry, zatepľovanie
verejných budov, ako obecné úrady,
materské a základné školy či knižnice v najmenej rozvinutých okresoch.
Rozhodla o tom v stredu vláda, ktorá
schválila navýšenie výdavkov fondu
celkovo o 37 miliónov eur. Výdavky
sa pôvodne rozpočtovali na 64 miliónov eur. „Podporou moderných

no k životnému prostrediu šetrných
technológií chceme ukázať, že hospodársky rast môže ísť ruka v ruke
s ochranou životného prostredia.
Dôležité je, aby všetky tieto opatrenia súviseli a nadväzovali na seba,“
povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Podľa jeho slov totiž podpora projektov
bude užšie korešpondovať s krokmi,
ktoré envirorezort robí na ochranu
životného prostredia. Príkladom má
byť rozvoj elektromobility, ktorú ministerstvo finančne podporí vôbec

prvýkrát. V prvom štvrťroku totiž
plánuje Envirofond vyhlásiť výzvu na
nákup áut s elektrickým pohonom.
Pridanou hodnotou pri hodnotení
žiadostí bude práve skutočnosť, či
bola alebo nebola v danej obci vyhlásená nízkoemisná zóna. Možnosť
zaviesť nízkoemisné zóny zaviedol
envirorezort minulý rok. Pozornosť
envirorezortu sa zameriava aj na
mimoriadne situácie spojené s prejavmi klimatickej zmeny, ako suchá,
požiare, ale aj povodne, kalamitné
výskyty hmyzu či zosuvy pôdy. V prí-

pade, že nastane takáto mimoriadna
situácia, Envirofond bude mať na
tento účel vyčlenenú finančnú rezervu. Medzi najmenej rozvinuté okresy
patria Kežmarok, Lučenec, Poltár,
Revúca, Rimavská Sobota, Veľký
Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad
Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov a Medzilaborce, ktoré dostanú jedinečnú možnosť
predkladať kvalitné projekty. Tie
pomôžu zlepšiť kvalitu života a v konečnom dôsledku aj zdravie ľudí
v týchto regiónoch.
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Múzeum Andyho Warhola sprevádzajú problémy
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach sprevádzajú problémy.
Súvisia s obrazom jeho najstaršieho brata Paula – Veľké kuracie korzo.
tasr, Medzilaborce

Problém nastal vtedy, keď si
dielo z múzea vzal jeho súčasný dlhoročný kurátor a zakladateľ tejto inštitúcie Michal
Bycko. Riaditeľka MMUAW
naňho preto podala trestné
oznámenie. Bycko však tvrdí,
že obraz je jeho. „Je to doložený môj majetok, ktorý som dostal od neho (Paula Warholu,
pozn. TASR). Je to potvrdené
aj troma listami zo Spojených
štátov amerických, ktoré riaditeľka neakceptovala,“ uviedol pre TASR. Podľa jeho slov
na začiatku fungovania múzea
ktosi zaevidoval do prírastkovej knihy aj toto plátno. „Ako
zdroj nadobudnutia je v nej
uvedený dar, lenže k tomu
neexistuje v múzeu žiaden doklad. Ja ho mám,“ povedal na
svoju obranu. Bycko považuje
celú situáciu za útok voči jeho
osobe. Riaditeľka MMUAW
Ľudmila Štecová pre TASR povedala, že trestné oznámenie
podali v tejto súvislosti po niekoľkých písomných výzvach
adresovaných Byckovi, aby
tento obraz do múzea vrátil,
pretože je súčasťou zbierkového fondu, a nie je v jej kompetencii ho z neho vyradiť. „Tento proces je naozaj veľmi komplikovaný, preveruje sa a je dlhodobý,“ poznamenala. Podľa
jej slov sa momentálne vyhodnocuje na základe materiálov,
ktoré kurátor doteraz predložil. Štecová uviedla, že listom
oslovili aj americkú stranu,
odpoveď zatiaľ nedostali.
Na vážnosť situácie upozornil
aj predseda Spoločnosti Andyho Warhola v Medzilaborciach
Martin Cubjak. „Tak z našej,

ako aj zo strany rodiny A. Warhola je veľký nepokoj, že takáto situácia vznikla,“ uviedol
pre TASR. Potvrdil, že Bycko
disponuje všetkou potrebnou dokumentáciou ohľadom
vlastníctva spomínaného obrazu. „Po jej preskúmaní sme
situáciu vyhodnotili tak, že sa
jednoznačne deje absolútna
krivda voči nemu,“ skonštatoval. Podstatnú časť diel v medzilaborskom múzeu tvoria
podľa Cubjaka tie od súkromných zberateľov. „Je to takmer
80 percent,“ spresnil. Niektorí
však podľa jeho ďalších slov
avizovali, že pokiaľ sa situácia
neupokojí, svoje diela z múzea
vezmú. „Zatiaľ sa mi ich po- Dlhoročný kurátor a zakladateľ múzea Michal Bycko, tvrdí, že obraz je jeho. Dostal ho od Paula
darilo upokojiť tým, že máme Warholu. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
prísľub zo strany prešovskej
župy, že bude promptne riešiť
túto situáciu smerom k spokojnosti umeleckej obce, čiže
veríme, že sa rozhodnú múdro
a doktor Bycko bude očistený
v tejto kauze,“ zdôraznil. Podobne totiž môže spraviť podľa neho aj rodina A. Warhola.
„Oficiálne nás k tomu neoslovili žiadni majitelia,“ uviedla v
tejto súvislosti Štecová. Nevidí
na to ani reálny dôvod. Múzeum podľa jej slov vyvinie najväčšie úsilie, aby k niečomu Problémy v Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach súvisia
podobnému, teda odobratiu s obrazom jeho najstaršieho brata Paula – Veľké kuracie korzo. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
obrazov, nedošlo. Cubjak upozornil na to, že medzilaborské ani v Bruseli, ale práve na Slo- veci. Povinnosťou riaditeľa je
múzeum je jedno z dvoch na vensku a ako jediné v Európe,“ chrániť záujmy organizácie.
svete, ktoré má v názve sve- doplnil. O situácii v múzeu je Konanie riaditeľky a časovú
tovú značku Andy Warhol. informovaný aj Prešovský sa- postupnosť krokov, ktoré pod„Veľmi citlivo sa vníma aká- mosprávny kraj (PSK). „Trest- nikla v tejto veci, však nepovakoľvek degradácia alebo práca né oznámenie na konanie žujeme za správne, úrad sa aj
s touto značkou,“ podotkol. Za kurátora, ktorý bez súhlasu týmto zaoberá,“ informovala
určitých okolností by mohlo riaditeľa, na základe svojho Marta Sibalová z tlačového
dôjsť aj k jej odobratiu. „Čo rozhodnutia vyviezol dielo, oddelenia PSK. Podľa nej im
by bolo veľké nešťastie, keďže ktorého vlastníctvo je mo- záleží na tom, aby bola vec čo
múzeum Andyho Warhola nie mentálne sporné, je v súlade najskôr objasnená bez akýchje ani v Paríži, ani v Londýne, s postojom Úradu PSK k tejto koľvek pochybností.
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PRENÁJOM
 Dáme do prenájmu KANCELÁRSKE
PRIESTORY
v zrekonštruovanej budove
SFZ na ul. Osloboditeľov
3 v Humennom (100 m od
centra mesta, dostatok parkovacieho miesta zdarma).
Viac na tel. č. 0905 809 038;
e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk
HE-R/0081

PREDAJ
 Predám BUKOVÉ ODREZKY.
Tel. 0908 102 786.
HE-R/0001

PRÁCA

HE-R/0002

HE-R/0120

 Prijmeme zručných OPERÁTOROV / -KY do výroby

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ...

v Humennom. Dochádzkový
bonus - na oddelení lisovania gumových tesnení až 175
€. Informácie na tel. č. 0948
901 201, 0904 901 632.

Hlbokým zármutkom a žiaľom naplnili sa naše srdcia, keď nás vo veku
nedožitých 73 rokov navždy predišiel do večnosti

HE-R/0116

Jozef M I K U L A

 Ponúkame dobre platenú prácu pre skúsené partie
stavebných robotníkov – ZATEPĽOVAČOV, MURÁROV,
OBKLADAČOV, SADROKARTONÁROV a VODÁROV. Zaručujeme seriózne jednanie a
možnosť dlhodobej spolupráce. Nástup možný ihneď; práca výlučne v regióne východného Slovenska. Ponúkame
motivujúce finančné ohodnotenie. Tel. 0902 99 88 23.

z Kochanoviec.

Aj touto cestou úprimne ďakujeme príbuzným,
priateľom a známym, ktorí s nami 3. februára
vyprevadili nášho otca na jeho poslednej ceste,
prejavom sústrasti a kvetinovým darom, ktorými
zmiernili náš žiaľ.
Zároveň ďakujeme primárovi, lekárom, zdravotným sestrám a ostatnému
personálu Oddelenia anesteziológie a multiodborovej intenzívnej
starostlivosti Nemocnice A. Leňa v Humennom za odbornú starostlivosť,
obetavý a ľudský prístup pri ošetrovaní nášho otca v čase jeho choroby.
S vďakou a úctou manželka a deti s rodinami.

HE-R/0119

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom
tel. 0910 979 417

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
12. 02.FIALKA,
Nemocničná ul. 41/A

14. 02. U LEVA,
Nemocničná ul. 39
15. 02. MÁRIA,
Krátka ul. 3
16. 02. HARMÓNIA,
Ul. 1. mája 21
17. 02. MEDIA,
Družstevná ul. 7

13. 02. SCHNEIDER - OC AVENUE,
18. 02. SLNEČNICA,
Štefánikova ul. 16
Ul. 1. mája 21
HE-R/0122

 Stavebná firma REINTER ponúka prácu na
TPP alebo živnosť pre
PRACOVNÍKOV V STAVEBNEJ VÝROBE a KOVOVÝROBE.
Nástup
možný ihneď; práca
výlučne v regióne východného
Slovenska.
Ponúkame silné zázemie úspešnej stavebnej
spoločnosti, motivujúce
finančné
ohodnotenie
a zamestnanecké benefity. Požadovaná prax
min. 1 rok. Informácie –
e-mail: praca@reinter.
sk; tel. 0902 99 88 66.

SMÚTOČNE

HE-R/0118

 Prijmeme
HARISTOV
a PRACOVNÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel.
0905 256 038.

0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

HE-R/0121

Riadková inzercia

PONDELOK
12. FEBRUÁRA 2018

HUMENSKÝ EXPRES

Myšlienka týždňa...
„NAJKRAJŠIE A NAJLEPŠIE VECI

NA SVETE NEMÔŽEŠ VIDIEŤ,
NEMÔŽEŠ SA ICH DOTKNÚŤ...
MÔŽEŠ ICH POCÍTIŤ LEN
SRDCOM.“

(HELEN ADAMS KELLER; 1880-1968 –
americká spisovateľka, aktivistka, učiteľka;
ako prvý hlucho-slepý človek vyštudovala Harvard University))
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
VÝSTAVA: NATTELA
OVSIJENKO
Autorská výstava ruskej maliarky
(nar. 1961), rodáčky zo Sibíri
v Omsku. V obrazoch odhaľuje svoj
pohľad na vnútorný i vonkajší svet,
lebo tam je miesto, kam môže uložiť
všetko, čo je pre ňu vzácne. Rodičov
stratila už v mladom veku, no naučila
sa od nich milovať život, tešiť sa z
neho, snívať a ísť za svojimi snami.
Výstava potrvá do 20. marca vo
výstavnej miestnosti DK.
PYŠNÁ PRINCEZNÁ
V podaní divadla Portál (komorné
divadlo bez opony) z Prešova.
Veselé rozprávanie s pesničkami
o tvrdohlavej princeznej, ktorá
neposlúcha svojho kráľovského otca
a odmieta pytačov z celého sveta.
No len do chvíle, kým sa na zámku
neobjaví múdry a vynaliezavý kráľ,
ktorý si svojím odvážnym plánom
získa srdce princeznej. – v nedeľu 18.
februára o 15.00 hod. v divadelnej
sále DK. Vstupné 2,50 eur.
MOTIVAČNÁ PREDNÁŠKA
PAVLA „HIRAXA“ BARIČÁKA
Autor kníh sa vo svojej prednáške
zameria na vzťahy, neveru, žiarlivosť,
rozchod, strach, prítomný okamih,
seba prijatie, odpustenie sebe a iným,
spoznanie sa, zrkadlenie sa s rodičmi,
odbúranie depresívnych stavov,
riešenia krízových situácií (prečo si
človek priťahuje nedobrého partnera),
zbavenie sa blokov a úzkosti
z detstva; výchovu zameranú
na rešpektovanie detskej duše
a určovania hraníc nemocenským
prístupom. Hudobný hosť: Michal
Kulich (spev, gitara, flauta). –
v utorok 20. februára o 18.00 hod.
v divadelnej sále DK. Vstupné 6/7
eur.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ
MÚZEUM
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
15:17 PARÍŽ
(THE 15:17 PARIS)

Podvečer 21. augusta 2015 svet
v nemom úžase sledoval informáciu
v médiách o zmarenom teroristickom
útoku vo vlaku Thalys # 9364 na trase
do Paríža. Pokusu o útok zabránili
traja odvážni mladí Američania
cestujúci po Európe. Snímka
zachytáva životné príbehy týchto
troch priateľov od ich detských čias,
cez hľadanie svojho miesta v živote,
až po sériu málo pravdepodobných
udalostí vedúcich k útoku.
dráma, životopisný, thriller (USA),
slovenské titulky –12. februára
o 19.30 hod.
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV
SLOBODY
(FIFTY SHADES FREED)
Fenomén „Päťdesiat odtieňov“
vstupuje do tretej, záverečnej fázy.
Anastasia Steele a Christian Grey sa
dobrovoľne zriekli svojej slobody a
pred svadobnými svedkami povedali
rozhodné “áno”. Žiť šťastne až do
smrti im ale dopriate nebude. Režisér
James Foley okorenil pikantnú
erotickú romancu poriadnou dávkou
thrilleru a svojim hrdinom pripravil
niekoľko nečakaných a nepríjemných
prekvapení. Knižná séria Päťdesiat
odtieňov patrí medzi najúspešnejšie
bestsellery 21. storočia.
erotický thriller (USA), slovenské
titulky – 13. a 21. februára
o 19.30 hod.
CHLAPI NEPLAČÚ
(MUŠKARCI NE PLAČU)
ASFK... Kandidát na Oscara ako
najlepší cudzojazyčný film sa stal
jedným z najvýraznejších filmov
súťaže 52. ročníka MFF Karlovy
Vary a z festivalu si odniesol
Zvláštnu cenu poroty. V opustenom
horskom hoteli, ktorý dnes už len
naznačuje dobu svojej zašlej slávy
a luxusu, prebieha psychologický
experiment. Na jednom mieste sa
stretne osem dobrovoľníkov z radov
vojnových veteránov, zastupujúcich
rôzne národnosti a etniká bývalej
Juhoslávie, aby tu podstúpili spoločnú
terapiu. Vyplávajú na povrch tie
najhlbšie rany minulosti, zasadené
rodinou či vojnovou skúsenosťou.
Slovinský terapeut, ktorý má
skupinu na starosti, iba ťažko zvláda
nebezpečne výbušnú zmes, ktorú
môže okamžite zapáliť každé slovo
vykríknuté bez rozmýšľania alebo
krivý pohľad.
dráma (BOSNA a HERCEGOVINA),
české titulky – 14. februára
o 19.30 hod.

MENINY
oslavujú:
12. 02. PERLA, RON, ROLAND
13. 02. ARPÁD
14. 02. VALENTÍN
- Deň zaľúbených
15. 02. PRAVOSLAV, PRAVOSLAVA
(Deň osamelých / Európsky
deň perioperačnej ošetrovateľskej
starostlivosti sestier)
16. 02. IDA, LIANA
17. 02. MILOSLAVA
18. 02. JAROMÍR, JAROMÍRA
		

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
12. 02.
13. 02.
14. 02.
15. 02.
16. 02.
17. 02.
18. 02.

ELVIS / ARLETA
BOBINA / KAZAN
CLEA / DAN
BLACK / PIŠTA
RINGO / LILLY
BELLA / AZOR
SISI / ARGO

ČIERNY PANTER
(BLACK PANTHER)
Po udalostiach, opísaných vo filme
Captain America: Občianska vojna,
sa bojovník T’Challa po smrti svojho
otca, vládcu Wakandy, vracia domov,
aby sa stal novým kráľom tejto
skrytej, avšak technologicky vyspelej
africkej krajiny. Objavuje sa však
dávny nepriateľ a tak musí T’Challa
zmobilizovať svojich spojencov a
ako Čierny Panter využiť všetky
schopnosti, aby zabránil vojne, ktorá
by ohrozila Wakandu aj celý svet.
akčný, sci-fi, dráma (USA), slovenské
titulky – 15. februára o 19.30 hod. 3D
verzia; 16. a 17. 2. o 19.30 hod.; 18.
2. o 17.00 hod. 3D verzia.
OBYČAJNÁ TVÁR
(WONDER)

August (Auggie) Pullman má 10
rokov, miluje Hviezdne vojny a
práve nastúpil prvýkrát do školy,
pretože je výnimočný. Keď prišiel
na svet, lekári predpovedali, že sa
nedožije rána. V detstve podstúpil
toľko operácií, čo iní nezakúsia za
celý život. Pre vrodenú poruchu,
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OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Mária Gajdošová, nar. 1924
Irena Laudová, nar. 1930
Michal Katanik, nar. 1935
Albína Melníková, nar. 1942
V DLHOM NAD CIROCHOU
Ján Piškanin, nar. 1932
V HRUBOVE
Anna Turcovská, nar. 1929
V HUDCOVCIACH
František Balogáč, nar. 1943
V JANKOVCIACH
Mária Jalčáková, nar. 1934
V KOCHANOVCIACH
Jozef Mikula, nar. 1945
V LIESKOVCI
Vilma Kurilová, nar. 1946
ktorej názov väčšina ľudí nevie ani
vysloviť, má silne zdeformovanú
tvár. A predsa chce žiť normálny
život. Preto teraz stojí pred najťažšou
skúškou zo všetkých – konečne ide
do školy medzi „normálne“ deti.
Musí sa pripraviť na zdesené pohľady
spolužiakov aj posmech neprajníkov.
Nájde v sebe dosť síl, aby si našiel
priateľov a v škole vydržal alebo sa
vzdá a radšej zostane doma?
rodinná dráma (USA), české titulky
– 17. februára o 17.00 hod.; 18. 2.
o 19.30 hod.
POTVORA
(EN FRYGTELIG KVINDE)
Rasmus a Maria sa zoznámia na
párty a počiatočný flirt naberie
rýchle grády. Maria sa nasťahuje
do Rasmusovho bytu a po malých
krôčikoch si podmaňuje jeho životný
priestor. Je to nevyrovnaný pár.
Maria je cieľavedomá a dominantná,
Rasmus akoby tápal medzi pubertou
a dospelosťou. Christian Tafdrup v
civilne nakrútenej dráme zachytáva
všedné vzťahové situácie, z ktorých
sa rysuje presný portrét dvoch úplne
rozdielnych ľudí a ich vzájomná
príťažlivosť má deštruktívne
následky.
dráma (DEN), české titulky – 19.
februára o 19.30 hod.
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Jednoduchý postup Humenčanov cez ľadových „mliekarov“ do hornonitrianskej kotliny
-MJK-, Humenné; FOTO MJK

II. LIGA, MUŽI,
skupina Východ

PLAY OFF – 2. KOLO
(odveta)
konečný stav série – 2:0
MHK HUMENNÉ –
HK SABINOV
10:2 (1:1, 6:0, 3:1)
Góly: 1. R. Šechný (Vaško, Ficko), 27. (PH1) R. Tomas (Kmiť,
Klouda), 29. Pe. Klouda (Tomas,
Bartoš), 30. Ľ. Buraľ (Fedorko),
31. Pe. Bartoš (Ondrej, Klouda),
36. R. Šechný (Fedorko), 37. I.
Fedorko (Šechný, Vaško), 46.
(PH1) J. Kmiť (Mach, Dancsák),

56. Pe. Klouda (Tomas), 59. D.
Markuš (Vaško, Buraľ) – 12. M.
Pavlovský (Skokan, Hopkovič),
55. M. Segľa (Medvec, Goffa).
Vylúčenia: 23. Danko (2 minúty), 51. Vaško (2) – 15. Goffa
(2), 18. Rusnák (2), 25. Zagrapan (2), 33. Sabol (2), 46. Rusnák (2), 48. Hopkovič.
Strely na bránu: 43-22. Zákroky brankára: 20-33. Presilovky: 2/6 – 0/2. Oslabenia:
2/2 – 4/6.
Rozhodovali: M. Mihaľov – J.
Riš, M. Tomáš. Divákov: 820.
MHK HE: T. Petro – Ľ. Buraľ,
R. Ficko, I. Fedorko, R. Šechný,
F. Vaško – M. Ondrej, Z. Kubát, Pe. Bartoš, Pe. Klouda, R.
Tomas – M. Pástor, S. Danko, J.

Kmiť, J. Dancsák, E. Renčok –
A. Suvák, S. Maury, Mi. Mach,
D. Markuš, E. Dzoba. Tréner:
Richard Šechný.
HK: Š. Fekete (31. M. Hyben)
– L. Zagrapan, M. Medvec, M.
Váhovský, M. Pavlovský, M.
Segľa – F. Sabol, J. Guntáš, J.
Skokan, R. Rusnák, M. Hopkovič – M. Hrušovský, A. Goffa,
D. Bortňák. Tréner: Jozef Bortňák.

Štvrťfinálovým súperom Humenčanov v III. časti súťažnej
sezóny (play-off) bude tím zo západnej skupiny A, HC Prievidza
(HK Levice 5:3 a 4:2). Prvý zápas odohrajú humenskí hokejisti
na ľade Prievidze, na domácom
štadióne ich uvidíme v odvetnom kole v sobotu 24. februára
o 17.30 hod. (prípadný tretí rozhodujúci zápas sa odohrá v Humennom hneď nasledujúci deň
v rovnakom čase).
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Rozhodcovská taktovka „dirigovala“ poslednú štvrtinu v neprospech Humenčanov
-MJK-, Humenné; FOTO MJK

1.BK HUMENNÉ – BK MŠK
KEŽMAROK
42:52 (17:10, 6:13, 9:9, 10:20)

1.BK: S. Kincel 10, Mi. Babjak
4, M. Pirkovský 1, Pe. Lošák 2,
V. Tkáč 18 (Ma. Babjak, D. Kulik 4, T. Glasa 3). Tréner: Marek
Burič.
BK MŠK: Mi. Marhefka, D.
Slezák, T. Harabín, B. Tybor, T.

Šmálik (A. Bartani, R. Kurty, J.
Genco, J. Koreň).
Tréner: Ľ. Kovalský.
Rozhodovali:
Andráši – Fáber.
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STOLNOTENISOVÝ SERVIS
II. LIGA - VÝCHOD

Valaliky A
PŠ Košice
Humenné
Zbereko Košice
Š. Michaľany
Michalovce B

14 13 0 1 191:61 40
14 11 1 2 156:96 37
14 9 3 2 154:98 35
14 8 1 5 126:126 31
14 6 1 7 115:137 27
14 5 2 7 116:136 26

III.LIGA – SEVEROVÝCHOD
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO *
ŠKST HUMENNÉ B – ŠKST
KAMENICA NAD CIRO-

Bardejov
Vranov B
Lužany
Humenné B
Kamenica n/C.
Belá n/C.
Sedlice
Lemešany
Hrabovec n/L.
Snina
Vranov C
Bzenov/Janov

14 13 1 0 175:77 41
14 11 1 2 167:85 37
14 8 1 5 131:121 31
14 7 2 5 126:126 30
14 6 2 6 148:104 28
14 6 1 7 129:123 27
15 8 3 4 153:117 34
15 7 1 7 126:144 30
14 4 4 6 109:143 26
14 3 0 11 98:154 20
14 2 0 12 78:174 18
14 2 0 12 90:162 18

IV. LIGA – VIHORLATSKÁ
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO
* MŠK VSTK VRANOV

FUTSALOVÝ SERVIS
2. SLF Východ - 10. kolo
ANGELS HUMENNÉ –
ZLATO LUX KOŠICE
3:1 (0:1)
Góly: 27. E. Streňo, 29. J.
Skvašík, 33. T. Opiela – 1.
F. Kis.
Žlté karty: 34. Streňo –
nikto.
Rozhodovali: Pavol Havrila
– Miloš Hudák. Divákov:
1 158.
ANGELS: Martin Dudič
(Martin Klamár) – Lukáš
Križanovský, Igor Komjatý, Marek Zlacký, Gabriel
Horvat, Matúš Kuruc, Jozef

Skvašík, Erik Streňo, Tomáš
Karas, Miroslav Porvazník,
Matúš Mamaj, Tomáš Opiela, Dárius Popik.
ZLATO LUX: Stanislav
Pella, Miroslav Seman, Peter
Vilčko, David Rohal, Jakub
Capík, Karol Grega, Patrik
Horňák, Filip Kiss, Lukáš
Urban, Martin Škovran.
Humenné
Lux Košice
Prešov
Bardejov
Grizzly Košice
Vranov

10
10
10
8
9
9

7
6
5
4
2
1

1
1
1
0
1
2

2
3
4
4
6
6

47:26
51:42
47:44
45:43
24:34
26:51

22
19
16
12
7
5

Hencovce
Kamienka
Košarovce
Humenné C
Vranov D
Čierne
Kamenica B
Z. Hámre
Kochanovce
Dlhé n/C.
Kladzany

12 11 0 1 149:67 34
12 9 1 2 130:86 31
12 7 3 2 129:87 29
12 7 1 4 116:100 27
12 6 1 5 109:107 25
12 5 1 6 110:106 23
12 7 0 5 117:99 26
12 3 2 7 99:117 20
12 1 2 9 80:136 16
11 1 2 8 72:126 15
11 1 1 9 59:139 14

– Košarovce B 4:14, Hažín n/Cir.
– Kamienka B 11:7, Kolonica/
Ladomirov – Snina B 6:12.
VI. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
13. kolo * Belá n/Cir. D – Kochanovce C 11:7, Belá n/Cir. C
– Ptičie B 15:3, Hažín n/Cir. B
– Stakčín B 13:5, Kochanovce
B – Jasenov 14:4, Kolonica/
Ladomirov B – Dlhé n/Cir. B
15:3.
-MJKHE-S/0022

SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO *
ŠKST HUMENNÉ – ŠKP PŠ
KOŠICE 9:9 * Zbereko Košice
– Šarišské Michaľany 11:7, Michalovce B – Valaliky 3:15.
SÚŤAŽE O 7. – 12. MIESTO *
Levoča – Bracovce 11:7, Svidník – Valaliky 6:12, Margecany
– Vojčice 9:9.

CHOU 10:8 * Lužany pri Topli
– Belá n/Cir. 13:5, Vranov B –
Bardejov 6:12.
SÚŤAŽE O 7. – 12. MIESTO
* Hrabovec n/L. – Bzenov/
Janov 12:6, Lemešany – Snina
12:6, Vranov C – Sedlice 4:14,
Sedlice – Lemešany 14:4.

NAD TOPĽOU D - ŠKST
HUMENNÉ C 5:13 * Kamienka – Čierne n/T. 12:6,
Košarovce – Hencovce 7:11.
SÚŤAŽE O 7. – 11. MIESTO *
Zemplínske Hámre – Kladzany
12:6, Dlhé n/Cir. – Kamenica n/
Cir. B 8:10.

PONDELOK
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2018
12.

V. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
15. kolo * ŠK ORION BELÁ
NAD CIROCHOU B - ŠKST
HUMENNÉ D 13:5 * Medzilaborce/Čertižné – Ptičie 8:10,
Stakčín – Snina C 9:9, Lieskovec

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E v Humennom
Ul. Dargovských hrdinov 9

tel. 0948 505 525

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH
jediným inzerátom oslovíte viac
ako 20 000 čitateľov

prosperujte
s nami

-MJK-

TURISTICKÝ POCHOD NA LYŽIACH
PALOTA – MEDZILABORCE

Klub Biatlonu a Turistický klub Kamjana Medzilaborce
organizujú VII. ročník turistického pochodu na lyžiach
na trase dlhej 18,5 km... Palota - Laborecký Priesmyk Lupkowský priesmyk - Vydraň - Medzilaborce
zraz účastníkov v nedeľu 18. 2. 2018 do 9.00 hod.
pri „malej“ železničnej stanici v Medzilaborciach.
Informácie - 0917 565 467

redakcia@humenskyexpres.sk
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Rekonštrukciou získali nový športový stánok. Žinenky pre „slávistov“ sú položené
(pa), Snina, FOTO PA

Na pôde mesta Snina existuje niekoľko športových klubov, ktoré
reprezentujú sami seba i mesto
nielen po celom Slovensku, ale aj
v zahraničí na rôznych úrovniach,
európskych aj svetových. Svoje domovské stánky majú iba mestské
kluby, MFK Snina (futbalisti) ihrisko s prírodnou a umelou trávou
a MVK Snina (volejbalistky) - športová hala. Ostatné oddiely / kluby
fungujú v prenajatých priestoroch,
najmä v telocvičniach na základných školách.
Aj zápasníci Slávia Snina svoj tréningový priestor mali v telocvični
Základnej školy P. O. Hviezdoslava. V
novembri minulého roku sa „slávisti“
presťahovali do budovy elokovaného
pracoviska ZŠ, na Ul. 1. mája , kde
dostali k dispozícii na prenájom dve
miestnosti. Priečka, ktorá oddeľovala
miestnosti od seba nebola zo stavebného hľadiska nosná a preto požiadali
vedenie školy o odstránenie priečky
na finančné náklady klubu. Vedením
ZŠ Hviezdoslavova a zriaďovateľom
(mesto Snina), po dodaní stavebného
projektu boli v decembri minulého
roku povolené stavebné úpravy na
odstránenie spomínanej priečky.
Počas zimných prázdnin svojpomocne členovia a priatelia klubu priečku
odstránili, priestory vymaľovali a na
podlahu umiestnili dve zápasnícke

žinenky, ktorými je pokrytá celá podlaha. V blízkosti stien a radiátorov
upevnili bezpečnostné zátarasy. Klub
zakúpil nové športové pomôcky, ktoré
slúžia tréningovému procesu.
„Aj touto cestou ďakujem rodičom
našich zápasníkov, samotným zápasníkom, priateľom klubu a sponzorom,
ktorí nám dopomohli k vytvoreniu
lepších tréningových i súťažných
podmienok pre náš zápasnícky klub“,
uviedol Anton Andrejko, predseda
Zápasníckeho klubu Slávia Snina, na
margo nových priestorov.
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Slzičky a odvaha, premiérovo i skúsenejšie...
priateľstvo s vodou je ďalšou gramotnosťou
-MJK-, Humenné; FOTO MJK

Plavecká rodina v Humennom sa
rozrastá každým polrokom. Malý
výukový bazén humenskej krytej
plavárne obsadili pred dvoma týžd-

ňami najmladší záujemci (rok narodenia 2012 a starší) o zdokonalenie
sa v plaveckej gramotnosti. Dvojica
trénerov Plaveckého klubu Chemes
Humenné – Anton Bača a Jozef
Luksaj, si pripravila úlohy, ktoré
museli deti zvládnuť... prepláva-

nie stredom gymnastického kruhu
pod hladinou vody, vylovenie puku
z dna bazéna (ponorenie sa) a plávanie s pomôckou na zotrvanie nad
hladinou. Viac ako štyridsať detí
tak prijali do stavu základného plaveckého výcviku.

