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Popolcovou stredou sa začalo 
40-dňové pôstne obdobie 

Popolcovou stredou, ktorá v roku 2018 pripadla na 14. februára, sa pre veriacich kresťanov začalo 40-dňové obdobie pôstu. 
Počas neho sa veriaci duchovne pripravujú na najväčší sviatok kresťanského cirkevného roka - Veľkú noc.

 Vihorlatské múzeum 
zdokumentovalo architektúru 
všetkých obcí humenského 
okresu

V Humennom môžu 
zaľúbenci zamykať svoju 
lásku na kovové srdce

  Viac na str. 3   Viac na str. 3

tasr, Slovensko, FOTO TASR - Roman Hanc   

Veľký pôst sa začína pre rímsko-
katolícku aj evanjelickú cirkev. V 
rímskokatolíckej cirkvi je Popol-
cová streda spojená s prísnym 
pôstom a zdržiavaním sa mäsitého 

pokrmu. Aj podľa ľudových tradí-
cií konzumácia bezmäsitých jedál v 
tento deň mala zabezpečiť úžitok v 
hospodárstve. Bývalo zvykom jesť 
cestoviny, pirohy a pod. Hlavným 
zmyslom Popolcovej stredy je pri-
pomenúť ľuďom dôležitosť poká-

nia, prehĺbenia viery v Boha a lásky 
k blížnym. Súčasťou liturgie v ka-
tolíckych kostoloch je v tento deň 
posvätenie popola a následne kňa-
zi a diakoni robia znak kríža popo-
lom na čelá veriacich so slovami: 
„Pamätaj, že prach si a na prach sa 

obrátiš“, alebo: „Kajajte sa a verte 
v evanjelium“. Popol má pripome-
núť človeku jeho pôvod zo zeme i 
skutočnosť, že sa do zeme vráti. 
Popol je aj symbolom očistenia a 
budúceho zmŕtvychvstania. Obrad 
sypania popola na hlavu v prvý 
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deň pôstu sa praktizoval v cirkvi 
už od 8. storočia. Pôvodne to bol 
obrad vyhradený len pre veľkých 
a verejných hriešnikov, ktorí v ten 
deň začínali svoju cestu pokánia. 
Vstupovali do chrámu bosí, zaode-
tí vrecovinou a sypali si na hlavu 
popol. Neskôr podobným spôso-
bom začínali svoje pokánie nielen 
verejní kajúcnici, ale aj ostatní 

veriaci a sypanie popola na hlavu 
sa stalo všeobecným symbolom 
rozhodnutia nastúpiť na cestu po-
kánia. V roku 1091 koncil v Bene-
vente zaviedol tento obrad pre celú 
cirkev, pričom sypanie popola na 
hlavu sa nahradilo značením kríža 
popolom na čelo. Pôstne obdobie 
v rímskokatolíckej cirkvi trvá od 
Popolcovej stredy do Veľkonočnej 
nedele, v tomto roku pripadla na 
1. apríla. V gréckokatolíckej cirkvi 

sa začal Veľký pôst 
(Svätá Štyridsiatnica) 
pred Veľkou nocou 
(Paschou) v ponde-
lok 12. februára. Deň 
pred Popolcovou stre-
dou sa skončili fašian-
gy, čas zábav, plesov a 
karnevalov. V tomto 
roku fašiangy trvali 
od 7. januára do 13. 
februára.

porkačovanie zo strany 1 

ts, Humenné, FOTO: SZ  

Balóniky, červená výzdoba a li-
necké koláčiky v tvare srdiečok. 
Takto to vyzeralo na gynekologic-
ko-pôrodníckom oddelení v ne-
mocnici Svet zdravia Humenné. 
Personál totiž pre mamičky pri-
pravil milé valentínske prekvape-
nie. Zahanbiť sa pritom nedali ani 
partneri a manželia. „Chceli sme 
priniesť do našej pôrodnice tro-
chu valentínskej atmosféry. Každý 
člen nášho zdravotníckeho tímu 
sa snažil prispieť k tomu, aby sme 
urobili tento deň pre mamičky tro-
chu neobyčajným. A myslíme si, že 

sa nám to aj podarilo,“ hovorí pri-
már gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia humenskej nemocnice 
MUDr. Ladislav Hamadej. Každá 
mamička, ktorá je v týchto dňoch 
hospitalizovaná so svojím dieťat-
kom na šestonedelí, dostala od 
primára veľké linecké srdiečko. 
Personál taktiež priestory celého 
oddelenia vyzdobil srdiečkami 
a balónikmi. „Dnes je v pôrodnici 
perfektná atmosféra. Je sviatok 
lásky a je naozaj veľmi milé, že 
tento deň mamičkám nemocnica 
takto spríjemnila. Dokonca nás 
navštívil pán primár s koláčikom – 
srdiečkom. S partnerom nás to po-

tešilo,“ povedala 28-ročná Andrea 
Jarolínová z Rovného. Ďalšou z asi 
desiatich mamičiek, ktorá sa v hu-
menskej pôrodnici tešila zo svojho 
novorodeniatka, je aj 33-ročná 
Vladimíra Leškováčová z Humen-
ného. „Personál dnes pre nás pri-
pravil milé 
valentínske 
prekvape-
nie. Sladká 
pozornosť 
od pána 
p r i m á r a 
nás prekva-
pila. Vidieť, 
že sa na-

ozaj snažia urobiť pre spokojnosť 
pacientiek maximum,“ podotkla. 
Aj partneri a manželia mamičiek 
do pôrodnice prichádzali s kytička-
mi. Na oddelení sa dokonca objavil 
aj plyšový medveď.

Jana Fedičová, Humenné 

Interaktívne podujatie Cesta stredo-
vekom je pokračovaním objektového 
vyučovania v rámci projektu Ku ko-
reňom, tradíciám, hodnotám v pred-
mete dejepis a regionálna história.
Pre záujemcov je pripravená nová 
učebňa, vybavená audio-technickou 
podporou a účelovým priestorovým 
riešením pre rôznorodé didaktické 
aktivity, ktoré sú vhodným pro-
striedkom na upevnenie a zapamä-
tanie učiva. Podujatie sa uskutoční 
v dňoch 20. a 21. februára 2018 so 
začiatkom o 10.00 hod. na pôde Vi-

horlatského múzea v Humennom. 
Výukový program je určený žiakom 
5. – 9. ročníka základných škôl a štu-
dentom stredných škôl. V dvoch 
tematických okruhoch – Šľachtické 
sídla horného Zemplína a Zbojníci 
z Vlčích hôr sa podujatie zameriava 
na prezentáciu vývinových histo-
rických období šľachtických sídiel 
stredoveku a objasnenie konkrét-
nych historických udalostí v regióne 
horného Zemplína. V rámci témy 
Šľachtické sídla horného Zemplína 
majú žiaci možnosť získať poznatky 
o bývaní šľachticov v čase existen-
cie hradov až po obdobie výstavby 
kaštieľov, dozvedieť sa, prečo a akým 

spôsobom hrady zanikali alebo me-
nili svoju podobu, ako sa to odzr-
kadľovalo na architektúre objektov, 
interiérovom zariadení a spôsobe ži-
vota šľachticov, a to priamo na pôde 
historického objektu, ktorý týmto 
historickým vývinom prešiel. V pred-
náškovej časti získajú žiaci názorné 
informácie o najväčších kaštieľskych 
sídlach horného Zemplína - kaštie-
ľoch v Humennom a  Snine a malých 
kúriách v blízkom okolí. Téma Zboj-
níci z Vlčích hôr uvedie študentov 
do obdobia 15. storočia na teritóriu 
okresov Snina, Humenné, Medzi-
laborce, Svidník. Prostredníctvom 
činnosti zbojníckej družiny Fedora 

Hlavatého z Ruskej Volovej a ich 
slávneho výhražného listu mešťa-
nom kráľovského mesta Bardejov z 
roku 1493 objasní tematický celok 
genézu pôsobenia zbojníckych dru-
žín na hornom Zemplíne. Súčasťou 
témy bude kaligrafický a obsahový 
rozbor historickej listiny, praktické 
ukážky stredovekého písma a peča-
tenia listín a zaujímavé edukačné ak-
tivity. Veríme, že výber tém prispeje 
k všeobecnému rozšíreniu poznat-
kov o kultúrnom dedičstve regiónu 
a bude pevným základom, na ktorom 
sa bude v budúcnosti rozhodovať 
o jeho ochrane a zveľaďovaní.   

Popolcovou stredou sa začalo 40-dňové pôstne obdobie

Humenská pôrodnica pripravila pre mamičky valentínske prekvapenie

Cestu do stredoveku môžu zažiť  aj Humenčania
Objektové vyučovanie − premiérovo v novej učebni Vihorlatského múzea v Humennom
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tasr, Humenné

V priestoroch VM aktuálne prebie-
ha výstava fotografií pod názvom 
Čo nám ostalo, ktorá je úvodným 
výstupom tohto rozsiahleho pro-
jektu s rovnomenným názvom. 
Realizovaný bol v spolupráci s fo-
toklubom Reflex. Jeho zámerom 
je prostredníctvom technickej, 
dokumentárnej a umeleckej foto-
grafie zaznamenávať, odborne do-
kumentovať, skúmať a prezentovať 
súčasný stav tradičnej architektúry 
v spomínanom regióne. Na výstave 
možno vidieť 63 snímok zo všet-
kých obcí Humenského okresu. V 
teréne našli pracovníci aj množ-
stvo ďalších zaujímavostí, ako je 
architektúra z nepálených tehál, 
vaľkov a takisto posuny kombi-
nácie týchto tradičných postupov. 
„Čo sa týka toho funkčného vyu-
žitia, dokumentovali sme obytné, 
hospodárske stavby, sakrálne prv-

ky, ako sú kostoly alebo aj drobné 
prícestné kríže a podobne,“ uviedol 
pre TASR etnológ VM Jozef Fun-
dák s tým, že nečakal výskyt nie-
ktorých drevených stavieb a že ich 
bude až toľko. „Zapísali sme si aj 
niekoľko unikátov, kam by sme sa 
chceli vrátiť,“ spomenul v tejto sú-
vislosti obce Rohožník, Ruská Kaj-
ňa či Víťazovce. Okrem tradičnej 
architektúry zdokumentovali pod-
ľa jeho ďalších slov komplexne aj 
obec, čo je pre nich z hľadiska mú-
zejnej činnosti dôležité. Išlo napr. 
o zábery na ulice, infraštruktúru 
alebo úpravu potokov. Databáza 
dokumentačných fotografií bude 
podľa jeho ďalších slov slúžiť v bu-
dúcnosti napr. na porovnávanie. 
„Celkové pohľady na obce, ulice. 
Toto bude o niekoľko rokov taký 
materiál, že neviem, či sa do toho 
tak detailne niekto pustil na Slo-
vensku,“ poznamenal s tým, že už 
teraz sa ukazuje význam toho pro-

jektu. „Volali nám napríklad kole-
govia z michalovského múzea, že 
chcú zmapovať amerikánske domy 
na Zemplíne, a preto chcú prístup 
do tej databázy, ktorú im my už 
môžeme poskytnúť. To mapovanie 

je teda dôležité aj pre iných ve-
deckých pracovníkov,“ zdôraznil. 
Výstava vo Vihorlatskom múzeu 
v Humennom potrvá do 28. feb-
ruára.

mpo, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Prechádzka po zrekonštruovanom 
Valaškovskom moste je od stredy 
minulého týždňa o čosi romantic-
kejšia pre mladých zaľúbencov. 
Pri moste osadili pracovníci Tech-
nických služieb mesta Humenné 
obrovské kovové srdce, na ktoré 
môžu mladé zaľúbené páry sym-
bolicky uzamknúť svoju lásku. Do-
teraz umiestňovali visiace zámky 
priamo na Valaškovský most, ktorý 
patrí medzi najstaršie technické 
pamiatky v meste. Pre mladé páry 
je tento most aj Mostom lásky, na 
ktorého zábradliach už niekoľko 
rokov uzamykajú visiace zámky 
a potom kľúče odhadzujú do La-
borca. Minulý rok prešiel most vý-
raznou rekonštrukciou. Pracovníci 

technických služieb odstránili sta-
rý skorodovaný náter a nahradili 
ho novou vrstvou antikorózneho 
náteru. Po viac ako 116 rokoch 
vyzerá ako nový. Valaškovský 
most v Humennom je jedinečný 
architektonický skvost. Masívna 
oceľová konštrukcia bola pospá-
janá rovnakou technológiou ako 
Eiffelova veža či Titanic. Most bol 
postavený ešte v roku 1900. V roku 
2017 bol most oficiálne zapísaný do 
zoznamu Národných kultúrnych 
pamiatok Slovenska. Za viac ako 
sto rokov sa stal neodmysliteľnou 
súčasťou histórie mesta Humenné. 
Stavba prežila aj dve svetové vojny. 
Most bol postavený podľa projektu 
maďarských inžinierov. Potvrdzu-
jú to aj tabule napísané v maďarči-
ne, ktoré sú umiestnené na moste.

V Humennom môžu zaľúbenci zamykať  svoju lásku na kovové srdce

Vihorlatské múzeum zdokumentovalo architektúru všetkých obcí Humenského okresu  

 SPRAVODAJSTVO 

Na sviatok svätého Valentína pribudla v meste nová atrakcia, ktorá poteší najmä mladé zaľúbené páry. 

Na projekte, ktorý podporil Fond na podporu umenia, pracovalo okrem iných päť fotografov. Pokračovať plánujú aj 
v Sninskom a Medzilaborskom okrese.

V teréne našli pracovníci aj množstvo ďalších zaujímavostí, ako je architektúra z nepálených tehál, 
vaľkov a takisto posuny kombinácie týchto tradičných postupov.  |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné 

Päťdesiatšesťročný Ivan bol pove-
reným príslušníkom Okresného 
dopravného inšpektorátu v Humen-
nom obvinený z prečinu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky a z 
prečinu marenia výkonu úradné-
ho rozhodnutia. Tento Humenčan 
v stredu  14. februára popoludní 

viedol osobné auto Škoda Fabia po 
Pugačevovej ulici v Humennom, kde 
bol policajnou hliadkou zastavený 
a kontrolovaný. Pri kontrole bol vy-
zvaný k dychovej skúške, tej sa od-
mietol podrobiť, taktiež sa odmietol 
podrobiť lekárskemu vyšetreniu, či 
nie je ovplyvnený návykovou látkou. 
„Lustráciou vodiča bolo zistené, že 
jazdil v čase zákazu viesť motorové 

vozidlá všetkých druhov, ktorý mu 
bol uložený súdom v decembri 2017 
na dobu 5 rokov. Ivan bol obmedze-
ný na osobnej slobode a bol umiest-
nený do cely policajného zaistenia. 
Ivan na opakované výzvy policajtov 
nereagoval, nespolupracoval, rozha-
dzoval rukami a snažil sa zmariť slu-
žobný zákrok. Z uvedených dôvodov  
boli voči nemu použité v zmysle zá-

kona donucovacie prostriedky, a to 
hmaty a chvaty,“ opísala priebeh 
policajnej akcie policajná hovorky-
ňa Jana Migaľová. Dodala, že počas 
služobného zákroku a služobných 
úkonov s pánom Ivanom nedošlo k 
jeho zraneniu a ani ku škode na ma-
jetku. Ivanovi v prípade preukázania 
viny hrozí trest odňatia slobody až 
na dva roky.

mpo, Humenné

V stredu 14. februára popolud-
ní došlo k dopravnej nehode v 
Humennom na Staničnej ulici. 
57-ročná vodička z Kamenice nad 
Cirochou viedla osobné motoro-

vé vozidlo Citroen Xsara, kde po 
vyjdení z okružnej križovatky sa 
dostatočne nevenovala plne vede-
niu vozidla a nesledovala situáciu 
v cestnej premávke,  dôsledkom 
čoho narazila do piliera mosta. Vo-
dička bola po nehode podrobená 

dychovej skúške na zistenie požitia 
alkoholických nápojov. Výsledok 
bol pozitívny, dosiahol hodnotu 
1,07 mg/L etanolu na liter vydy-
chovaného vzduchu. Opakovaná 
dychová skúška dosiahla hodnotu 
1,16 mg/L. Škoda na vozidle bola 

vyčíslená na 1 500 eur. „Poverený 
príslušník Okresného dopravného 
inšpektorátu v Humennom vodič-
ke vzniesol obvinenie z prečinu 
ohrozenie pod vplyvom návykovej 
látky,“ spresnila policajná hovor-
kyňa Jana Migaľová.

mpo, Humenné

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru v Humen-
nom vedie trestné stíhanie pre zlo-
čin krádeže spáchaného v súbehu 
s prečinom porušovania domovej 
slobody, ku ktorému došlo v dobe 

od 2. do 9. februára v jednom z ro-
dinných domov v obci Klenová. 
Prešovská krajská policajná hovor-
kyňa Jana Migaľová informovala, 
že trojica páchateľov neoprávnene 
vošla na pozemok, pretrhla zámok 
na šope a vošla dnu. Mladíci si 
odniesli motorovú pílu, stopkovú 

frézu, elektrickú vŕtačku, uhlovú 
brúsku, štyri sady závitníkov, dve 
sady gola kľúčov, plastový kufor 
s náradím, zvárací investor, elek-
trický hoblík, predlžovacie káble 
a ďalšie rôzne ručné náradie. Maji-
teľovi nehnuteľnosti vznikla škoda 
vo výške 880 eur. Na základe dô-

kaznej situácie bolo z uvedeného 
skutku vznesené obvinenie voči 
trom mladíkov vo veku 20, 22 a 23 
z obce Klenová.  Trestná sadzba je 
v tomto prípade zákonom stanove-
ná na tri až desať rokov. Obvinení 
sú stíhaní na slobode.

mpo, Medzilaborce

Poverený príslušník Obvodného od-
delenia Policajného zboru v Medzi-
laborciach začal trestné stíhanie a 
súčasne vzniesol obvinenie miestnej 
17-ročnej Dominike, a to z prečinu 

krádeže. Vzhľadom na vek obvinenej, 
ak sa jej vina preukáže, hrozí je trest 
odňatia slobody na jeden rok. Domi-
nika mala v nedeľu 11. februára pod-
večer v jednom z nákupných stredísk 
v Medzilaborciach na Ulici Andyho 
Warholu nakupovať.  „V skúšobnej 

kabínke si slečna obliekla sveter na 
seba, naň si obliekla svoju vetrovku 
a takto prešla cez pokladničnú zónu 
bez zaplatenia, no bola ale prichyte-
ná pracovníkom SBS. Škoda, ktorú 
spôsobila, vznikla vo výške približne 
15 eur. Dominika tak konala napriek 

tomu, že obdobného činu sa už do-
pustila a bola zaň riešená správnym 
orgánom, a bola jej uložená pokuta. 
Obvinená slečna je momentálne stí-
haná na slobode,“ ozrejmila prešov-
ská krajská policajná hovorkyňa Jana 
Migaľová.

mpo, Snina

Poverený príslušník Obvodného odde-
lenia Policajného zboru Snina obvinil 
15-ročného Kevina zo Sniny z prečinu 
krádeže. Kevin koncom januára tohto 

roku vo večerných hodinách na Štu-
dentskej ulici v Snine spolu s 12-ročným 
Pavlom a 13-ročným Miroslavom oslo-
vili 57-ročného pána z obce Dlhé nad 
Cirochou a vypýtali si cigaretku. Kevin 
pánovi oznámil, že má tetu, ktorá po-

skytuje sexuálne služby. „Oslovený muž 
súhlasil, aby jej zavolali, a z vrecka no-
havíc vybral peňaženku, aby dokladoval, 
že má peniaze na zaplatenie. Kevin mu 
z ruky vytrhol dve bankovky v hodnote 
30 eur a spoločne s maloletými utiekli 

preč. Doma sa s peniazmi rozdelili a po-
užili ich na vlastné potreby. Obvinený  
mladík je stíhaný na slobode, hrozí mu 
ročné väzenie,“ vysvetlila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana Miga-
ľová. hovorkyňa Jana Migaľová.

Humenčan šoféroval napriek zákazu. Odmietol aj dychovú skúšku

Opitá vodička narazila v Humennom do piliera mosta

Mladíci ukradli pracovné náradie

17-ročná slečna chcela odísť  s oblečeným svetrom bez zaplatenia

Vypýtali si cigaretku a ponúkli sexuálne služby

Ivan na opakované výzvy policajtov nereagoval, nespolupracoval, rozhadzoval rukami a snažil sa zmariť služobný zákrok. 
Policajti voči nemu použili donucovacie prostriedky, a to hmaty a chvaty.

Trojica mladíkov neoprávnene vošla na pozemok, pretrhla zámok na šope a odniesla si motorovú pílu, frézu, elektrickú vŕtačku, uhlovú brúsku a rôzne ručné náradie.
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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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BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E
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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.

19. 02.   DR. MAX - Poliklinika,
 Ul. 1. mája 21
20. 02.   AVICENA, 
	 Nemocničná	ul.	41
21. 02.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
22. 02.  PRI NEMOCNICI A. LEŇA,
 Ul. 1. mája 5558
23. 02.  MEDIA, 
	 Družstevná	ul.	7
24. 02.  BENU – OC Tesco, 
	 Družstevná	ul.	39
25. 02.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová	ul.	33/1	 
	 (Pod	stračou	nožkou)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Myšlienka týždňa...
„AK CHCEME JEDEN 

DRUHÉHO LIEČIŤ, POTOM 
JEDNOU Z NAJCENNEJŠÍCH 

VECÍ, KTORÉ MÔŽEME 
UROBIŤ, JE VYPOČUŤ SI 

PRÍBEH KAŽDÉHO Z NÁS.“

(-RF-)

jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

prosperujte  
s nami

redakcia@humenskyexpres.sk
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tasr, Humenné, FOTO TASR - Michaela H. Janotová 
 
Od zvolenia Michala Kováča za prvé-
ho prezidenta samostatnej Slovenskej 
republiky (SR) uplynulo vo štvrtok 15. 
februára 25 rokov. Poslanci Národnej 
rady Slovenskej republiky (NR SR) 15. 
februára 1993 zvolili kandidáta Hnu-
tia za demokratické Slovensko (HZDS) 
Michala Kováča za prvého prezidenta 
samostatnej SR. Po rozpade Českej a 
Slovenskej Federatívnej Republiky 
(ČSFR) čakali občania Slovenskej re-
publiky, ktorá začala písať svoju his-
tóriu 1. januára 1993, na svoju prvú 
hlavu štátu. V susednej Českej repub-
like (ČR) poslanci českej Snemovne 
zvolili Václava Havla za českého pre-
zidenta už v prvom kole 20. januára 
1993 a inaugurácia prvého českého 
prezidenta sa uskutočnila 2. februára 
1993. Cesta Michala Kováča do prezi-
dentského paláca nebola až taká pria-
močiara ako v prípade Václava Havla. 
Predchádzali jej primárky v HZDS. 
Potenciálnymi kandidátmi hnutia na 
prezidenta SR sa stali Roman Kováč a 
Michal Kováč. Nakoniec o poradí kan-
didátov rozhodlo širšie vedenie HZDS 
v Jahodnej pri Košiciach 16. januára 
1993 s výsledkom 27:24 hlasov v pro-
spech Romana Kováča. Starší Michal 
Kováč sa stal náhradníkom. Koncom 
januára roku 1993 sa konali dve skru-
tínia voľby prezidenta v NR SR. V pr-
vom, 26. januára toho roku, si vtedajší 
poslanci slovenského parlamentu vy-
berali zo štyroch kandidátov. Za HZDS 
kandidoval Roman Kováč, Kresťan-
skodemokratické hnutie (KDH) po-
stavilo Antona Neuwirtha, Strana de-
mokratickej ľavice (SDĽ) nominovala 
Milana Ftáčnika a Slovenská národná 
strana (SNS) Jozefa Prokeša. Ani je-
den z kandidátov nezískal potrebných 
90 hlasov poslancov. Na druhý deň, 
27. januára 1993, poslanci NR SR vy-
berali už len z dvoch najúspešnejších 
kandidátov z predchádzajúceho skru-
tínia. Roman Kováč ani Milan Ftáčnik 

však nezískali ústavnú väčšinu 90 
hlasov poslancov. Romanovi Kováčovi 
odovzdalo hlasy 78 poslancov a Ftáč-
nik dostal 31 hlasov. Nastala situácia, 
v ktorej vtedajšia najsilnejšia parla-
mentná strana HZDS do druhého kola 
prezidentských volieb nominovala 
svojho náhradníka Michala Kováča, 
keďže Roman Kováč už nemohol kan-
didovať. Druhé kolo prezidentských 
volieb sa konalo 15. februára 1993 a 
Michal Kováč nemal protikandidáta. 
Za jeho zvolenie zo 148 prítomných 
poslancov NR SR hlasovalo 106, 20 
poslancov sa zdržalo, 19 zákonodarcov 
bolo proti, jeden hlas bol neplatný a 
dvaja poslanci nehlasovali. Inaugurá-
cia Michala Kováča sa konala 2. mar-
ca 1993 a funkčné obdobie ukončil 2. 
marca 1998 odovzdaním právomocí 
vláde SR. Po uplynutí svojho mandátu 

Kováč opätovne kandidoval na funk-
ciu hlavy štátu v prezidentských voľ-
bách v roku 1999. Kandidatúry sa však 
v predvolebnej kampani vzdal. Veľmi 
skoro po inaugurácii sa vzťahy medzi 
prvým prezidentom SR Michalom Ko-
váčom a vtedajším premiérom a pred-
sedom HZDS Vladimírom Mečiarom 
naštrbili v otázke odvolania vtedajšie-
ho ministra zahraničných vecí Milana 
Kňažka, ktorého prezident SR odvolal 
až po naliehaní premiéra, ktorý do-
konca ponúkol demisiu. V marci 1994 
nasledovala Kováčova správa o stave 
spoločnosti, ktorú predniesol v NR 
SR. Tá mala za následok vyslovenie 
nedôvery Mečiarovi zo strany členov 
slovenského zákonodarného zboru a 
pád jeho druhej vlády. Aj zavlečenie 
prezidentovho syna Michala Kováča 
mladšieho do Rakúska koncom au-

gusta 1995 vyhrotilo vzájomné vzťahy. 
Michal Kováč sa narodil 5. augusta 
1930 v obci Ľubiša v okrese Humen-
né. Vyštudoval Obchodnú akadémiu v 
Humennom (1946 – 1950) a Vysokú 
školu ekonomickú (VŠE, dnes Ekono-
mická univerzita) v Bratislave (1950 
– 1955). Na VŠE pôsobil ako asistent 
(1955 – 1956) a v rokoch 1956 – 1967 
ako externý pedagóg. V rokoch 1965 
– 1966 prednášal na kubánskej Ban-
kovej škole. V roku 1967 nastúpil na 
miesto námestníka Živnostenskej ban-
ky v Londýne v Spojenom kráľovstve. 
V roku 1969 ho z Londýna odvolali a o 
rok neskôr aj vylúčili z Komunistickej 
strany Československa (KSČ). Do roku 
1989 sa okrem bankovníctva venoval 
aj vedeckej činnosti na Výskumnom 
ústave pre financie a úver a neskôr 
na Ústrednom ústave národohospo-
dárskeho výskumu (1978 – 1989). Po 
novembri 1989 sa Michal Kováč an-
gažoval v hnutí Verejnosť proti násiliu 
(VPN). V decembri 1989 sa stal minis-
trom financií, miezd a cien SR vo vláde 
národného porozumenia. V prvých 
slobodných voľbách v júni 1990 bol 
ako kandidát VPN zvolený za poslanca 
vtedajšej Snemovne ľudu Federálne-
ho zhromaždenia (FZ) ČSSR (Česko-
slovenskej socialistickej republiky), 
resp. Českej a Slovenskej Federatívnej 
Republiky (ČSFR, 1990 – 1992). V 
rokoch 1991 – 1993 bol členom Hnu-
tia za demokratické Slovensko a jeho 
podpredsedom pre ekonomickú ob-
lasť. Po parlamentných voľbách v roku 
1992 ho 25. júna 1992 ako člena Pred-
sedníctva FZ ČSFR zvolili za predsedu 
Federálneho zhromaždenia ČSFR. V 
tejto funkcii pôsobil do zániku ČSFR 
k 31. decembru 1992. Prvá hlava štátu 
samostatnej SR (1993 – 1998) Michal 
Kováč zomrel 5. októbra 2016 vo veku 
86 rokov v Nemocnici svätého Michala 
v Bratislave na zlyhanie srdca. S man-
želkou Emíliou mal dve deti, synov 
Juraja a Michala.

Pred 25 rokmi zvolili poslanci NR SR za prvého prezidenta SR Michala Kováča  
Michal Kováč sa narodil 5. augusta 1930 v obci Ľubiša v okrese Humenné.  

Vyštudoval Obchodnú akadémiu v Humennom (1946 – 1950). Zomrel 5. októbra 2016 vo veku 86 rokov.
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ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Z násilnej trestnej činnosti sú to 
hlavne prípady úmyselného ublí-
ženia na zdraví, lúpežného prepad-
nutia osôb a nebezpečného vyhrá-
žania. Tieto osoby však často býva-
jú aj obeťami rôznych podvodov, 
ktorých cieľom je dostať sa k ich 
úsporám. Náročnosť objasňovania 
týchto prípadov ovplyvňujú neraz 
slabšie pamäťové vlastnosti po-
škodených osôb, najmä v súvislosti 
s popisom páchateľov, a rovnako 
tak ich oznámenia podané s väčším 
časovým odstupom. Je potrebné 
podotknúť, že pri páchaní tejto 
špecifickej trestnej činnosti ide o 
veľmi špekulatívnu, sofistikovanú, 
a najmä vynaliezavú skupinu pá-
chateľov, ktorí sa vedia v okamihu 
prispôsobiť situácii a vedia veľmi 
dobre a logicky reagovať a argu-
mentovať. „V posledných dňoch 
polícia v Košickom kraji zazname-
nala prípady spáchané doposiaľ 
neznámymi páchateľmi, ktorí sa 
vydávali za príbuzného poškodenej 
osoby. V jednom prípade sa pácha-
teľ predstavil ako syn, ktorý žiadal 
poškodenú osobu, aby mu 2 dni 

po sebe previedla na účet finančnú 
hotovosť, čo poškodená aj urobila. 
Tretí deň ju opätovne požiadal o fi-
nančnú hotovosť, ktorú odovzdala 
neznámej žene. Celkovo tak poško-
dená osoba prišla o finančnú hoto-
vosť vo výške 18 000 eur. Poškode-
ná osoba v druhom prípade mala 
šťastie v nešťastí. Hoci ju „vnuk“, 
nachádzajúci sa údajne mimo 
mesta, požiadal o súrne požičanie 
finančnej hotovosti, ktorú mu po-
škodená vložila na účet, o 6.000 
eur nakoniec neprišla. Okamžitým 
spätným telefonátom so „skutoč-
ným vnukom“ zistila, že sa stala 
obeťou dobre premysleného pod-
vodu,“ priblížila košická krajská 
policajná hovorkyňa Lenka Ivano-
vá. Vďaka rýchlej reakcii sa poda-
rilo zabrániť uskutočneniu tran-
sakcie a vzniku niekoľkotisícovej 
škody. Polícia v týchto prípadoch 
koná, začala trestné stíhanie pre 
trestný čin podvodu a po páchate-
ľoch intenzívne pátra. Polícia vyzý-
va nielen seniorov, ale i ostatných 
občanov na zvýšenú ostražitosť, 
obozretnosť a opatrnosť najmä voči 
osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko 
môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich 

vopred vytipovali za 
účelom získania ich 
finančných úspor 
alebo cenností. Aké-
koľvek telefonické 
požiadanie o finanč-
nú hotovosť si naj-
prv overte u ďalších 
blízkych, prípadne 
príbuzných osôb, 
alebo kontaktujte 
políciu už pri prvých 
náznakoch, že vás 
chce niekto uviesť 
do omylu a pripraviť 
o financie. 

tasr, Čertižné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Športový klub (ŠK) Kyča-
ra a obec Čertižné v okrese 
Medzilaborce organizovali aj 
v tomto roku pochod vďaky 
na lyžiach Dukla – Čertižné. 
Už 25. ročník podujatia bol 
naplánovaný na koniec ja-
nuára, pre nedostatok snehu 
sa uskutočnil až v sobotu 10. 
februára. TASR o tom infor-
moval zakladateľ a predse-
da ŠK Kyčara Anton Karoľ. 
Odvoz z obce na Duklu bol 
podľa jeho slov zabezpečený 

autobusom. Tam si účastníci 
položením kvetinových ven-
cov uctili padlých vojakov. 
Nasledoval pochod po trase 
dlhej približne 18 kilomet-
rov po slovensko-poľskej 
hranici. „Trojkilometrová 
skratka vedie cez Poľsko,“ 
poznamenal Karoľ. Podujatie 
má stále svojich priaznivcov. 
Vlani ich na severovýchod 
Slovenska prišlo vyše 100. 
Najvyšší počet turistov za-
znamenali v roku 2007, keď 
sa ich na pochode zúčastnilo 
spolu 146. Spomínanú trasu 

občasne využívajú aj nadšení 
športovci. Dôležité sú v tom-
to prípade snehové podmien-

ky. Nadmorská výška trasy sa 
pohybuje od 450 po takmer 
690 metrov nad morom.

Polícia vystríha dôchodcov pred dôverčivosťou k cudzím ľuďom

Pochod vďaky na lyžiach z Dukly má za sebou už 25 ročníkov  

Podľa policajných štatistík patria dôchodcovia a osoby vyššieho veku spolu s deťmi, ženami a handicapovanými spoluobčanmi 
k najohrozenejšej skupine obyvateľstva, ktorí sa najmä svojou dôverčivosťou a dobrosrdečnosťou, ale v mnohých prípadoch aj svojou 

neschopnosťou účinne sa brániť, stávajú obeťami násilnej a majetkovej trestnej činnosti. 

 KRIMI / SPRAVODAJSTVO
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tasr, Medzilaborce   

„Rokovania s terajšou riaditeľ-
kou už prebehli, predpokladám, 
že pracovný pomer ukončíme 
dohodou k 28. februáru 2018,“ 
uviedol v stanovisku, ktoré pre 
TASR poskytla hovorkyňa PSK 
Daša Jeleňová. Problémy v mú-
zeu súvisia s kauzou diela Paula 
Warholu, najstaršieho brata 
Andyho, Veľké kuracie korzo, 
ktoré si z múzea vzal jeho sú-
časný dlhoročný kurátor a za-
kladateľ tejto inštitúcie Michal 
Bycko. Podľa jeho slov je tento 
obraz jeho, čo potvrdzuje aj tro-
ma listami zo Spojených štátov 
amerických. Riaditeľka múzea 
Ľudmila Štecová naňho v tejto 
súvislosti podala trestné ozná-
menie. Predseda PSK vníma 
problémy v múzeu veľmi citli-
vo, intenzívne sa im venuje po-
sledné dva týždne a zbiera všet-
ky relevantné informácie. „Jed-
nou z tých podstatných je, že po 
komunikácii s majiteľmi obra-
zov reálne hrozí presun zbierky 
do iného mesta, respektíve re-
giónu. Tomuto chcem zabrániť, 
preto PSK urobí v týchto dňoch 
zásadné rozhodnutia tak, aby 
bola celá kultúrna verejnosť 
spokojná, múzeum ostalo 
v Medzilaborciach zachované 
a dielo Andyho Warhola  pro-
pagované v celom Prešovskom 
kraji,“ uviedol ďalej v stanovis-
ku. Štecová TASR potvrdila, že 
s predsedom PSK mali v tejto 
veci rokovanie. „Zvažujem od-
chod z múzea. Keďže dohody 
o rozviazaní pracovného po-
meru sú veci, ktoré sa dotknú 
aj mojej rodiny, tak sa potre-
bujem poradiť,“ uviedla. Podľa 
jej ďalších slov sa podstatnou 
myšlienkou celého problému, 
a teda chýbajúceho obrazu, 

prestali zau-
jímať aj mé-
diá, aj všetci 
kompetent-
ní. „Myslím 
si, že toto 
je výsmech 
do tváre ce-
lej ochrane 
zbierkového 
fondu na 
Slovensku,“ 
d o p l n i l a . 
Na pozíciu 
r i a d i t e ľ a 
M M U A W 
vypíšu vý-
berové ko-
nanie. „Mú-
zeum bude 
zatiaľ riadiť 
manažér po-
verený vedením. Týmto chcem 
aj potvrdiť, že PSK nateraz 
v štruktúre múzea počíta aj s 
pánom Byckom, keďže je ga-
rantom medzilaborskej zbierky 
diel Andyho Warhola,“ uzavrel 
Majerský. Na vážnosť situácie 
v múzeu upozornil pred časom 
aj predseda Spoločnosti Andy-
ho Warhola v Medzilaborciach 
Martin Cubjak. Ten potvrdil, 
že Bycko disponuje všetkou po-
trebnou dokumentáciou ohľa-
dom vlastníctva obrazu. Spo-
menul tiež, že podstatnú časť 
diel v medzilaborskom múzeu 
tvoria tie od súkromných zbe-
rateľov. Ide o takmer 80 per-
cent. Niektorí však podľa jeho 
ďalších slov avizovali, že pokiaľ 
sa situácia neupokojí, svoje die-
la z múzea vezmú. Cubjak upo-
zornil tiež na to, že medzilabor-
ské múzeum je jedno z dvoch 
na svete, ktoré má v názve sve-
tovú značku Andy Warhol, a 
za určitých okolností by mohlo 
dôjsť aj k jej odobratiu.

D. Kapráľová, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Výstava o modlitbe vo farbách, o 
priezore neba, médiu duchovnosti 
nehmotného sveta, zrkadle originá-
lu, obraze - ako odraze, o teológii vo 
farbách, o ikonách. Ale 
nie o ikonách pop artu, 
jazzu, ženskej krásy, 
ikonických umelcoch, 
ale o stáročiami zdo-
konaľovaných oby-
čajno-neobyčajných 
ikonách. Prenosných 
obrazoch maľovaných 
na drevených doskách, 
zobrazujúcich sakrálne 
námety. Vyše štyridsať 
ikon zo 17. až 19. storo-
čia z oblasti krajín vý-
chodného obradu, kto-
ré tvoria časť zbierky 
Občianskeho združenia 
Ikony zo Žiliny. Sú-
časťou výstavy bude aj 
teoretická časť pojed-

návajúca o teologických aspektoch 
ikon a edukačná časť pre študentov 
a dospelých. Vernisáž výstavy sa 
uskutoční v Kaštieli Snina 7. mar-
ca o 17.00 hod. Výstava potrvá do 
konca mája.  

Medzilaborce: M. Majerský je pevne rozhodnutý urobiť výmenu vedenia múzea

Ikona – teológia vo farbách

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský je pevne rozhodnutý urobiť výmenu vedenia  
Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach. 

Problémy v múzeu súvisia s kauzou diela Paula Warholu, najstaršieho brata Andyho..  |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

SPRAVODAJSTVO / KULTÚRA
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tasr, Snina,  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    
 
Časť ciest v slovensko-ukrajinskom 
pohraničí by sa mohla zrekonštru-
ovať v rámci spoločného projek-
tu. V prípade jeho schválenia by 
išlo o niekoľkomiliónovú investí-
ciu. Ako TASR informovala hovor-
kyňa Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) Daša Jeleňová, ide 
o projekt Modernizácia cestné-
ho spojenia medzi PSK a Zakar-
patskou oblasťou Ukrajiny, ktorý 
bol predložený v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce ENI Ma-
ďarsko – Slovensko – Rumunsko 
– Ukrajina 2014 – 2020. „Momen-
tálne prebieha vyhodnocovanie po-
dania žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok (NFP) na spoločnom 
technickom sekretariáte v Buda-
pešti,“ uviedla. V prípade schvále-
nia by sa v rámci neho na sloven-
skej strane mala zrealizovať rekon-
štrukcia dvoch úsekov cesty II/558 
Stakčín – Ulič v dĺžke takmer 8,4 

kilometra(km), tiež obnova dvoch 
mostných objektov, ale aj priepus-
tov. Na opačnej strane hranice by 
malo dôjsť k rekonštrukcii cesty 
v dĺžke viac ako 11,6 km a jedného 
mostného objektu. „Presnejšie ide 
o cestu H13 v úseku Malé Berezné 
– Dubrynych,“ doplnila. Celkové 
oprávnené náklady na slovenskej 
strane, kde je vedúcim partnerom 
projektu Správa a údržba ciest PSK, 
sú podľa Jeleňovej vo výške takmer 
2,22 milióna eur, spolufinancova-
nie predstavuje päť percent. „Roz-
počet na ukrajinskej strane je 2 202 
926,24 eura, spolufinancovanie 
tvorí 220 292,63 eura,“ vysvetlila. 
Cieľom projektu je okrem iného 
zlepšenie úrovne cestného priame-
ho spojenia na dopravnú infraš-
truktúru na trase Stakčín – Ubľa. 
Pozitívny dosah vidia v prípade 
úspešnosti aj v nepriamom napoje-
ní na sieť TEN-T, teda cestu Košice 
– Vyšné Nemecké, ktorá je zároveň 
koridorom medzinárodných cest-

ných ťahov. Realizácia stavebných 
prác sa, ak bude NFP schválený, 
odhaduje na obdobie približne šesť 
mesiacov od podpisu zmluvy s do-
dávateľom. „Tá bude pravdepo-
dobne aktuálna až na jeseň 2018,“ 
poznamenala Jeleňová. PSK má 
podľa jej ďalších slov skúsenosti so 
spoluprácou s ukrajinskou stranou 
od roku 2007 ešte prostredníc-
tvom programov Phare CBC. „Naj-

mä v oblasti spolupráce správcov 
cestných komunikácií boli reali-
zované viaceré spoločné projekty, 
avšak s výrazne nižším finančným 
podielom na ukrajinskej strane. 
Posledná spoločná implementácia 
bola spolupráca v rámci Nórskeho 
finančného mechanizmu na projek-
te našich cestárov s názvom Moni-
toring klimatických podmienok na 
území PSK,“ uzavrela.

jf, Humenné , FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Vihorlatské múzeum v Humennom 
v spolupráci s Okresnou organi-
záciou Únie žien Slovenska v Hu-
mennom si dovoľujú vyzvať všet-
kých autorov kraslíc, bez rozdielu 
veku a použitej techniky zdobenia, 
k podpore medzinárodnej súťažnej 
výstavy vo Vihorlatskom múzeu 
v Humennom - Karpatská kraslica 
2018. Aktuálna výstava kraslíc vo 
Vihorlatskom múzeu v Humen-
nom bude prebiehať od 8. marca 
do 6. apríla 2018 (tohtoročná vý-
stava nebude predajná). Prosíme 
všetkých záujemcov o zaslanie Ná-
vratky a doručenie, a zapožičanie 
kolekcie kraslíc (maximálne 10 
kusov Vami vybraných) poštovou 
zásielkou alebo osobne do 28. feb-
ruára 2018 na adresu: Vihorlatské 

múzeum v Humennom, Námestie 
slobody 1, 066 01 Humenné. 
Možnosť prevzatia kraslíc pria-
mo u autorov prosíme oznámiť do 
26. februára 2018. Po uvedených 
termínoch nebude možné zaradiť 
oneskorené zásielky do výstavnej 
kolekcie. Organizátori súťaže si 
zároveň vyhradzujú právo predbež-
ného výberu vystavených kraslíc. 
Po ukončení výstavy si môžu autori 
kraslíc zapožičané kolekcie prevziať 
v sídle Vihorlatského múzea od 11. 
apríla 2018. Kontakt: etnograf@
muzeumhumenne.sk, 057 775 
2240. Potrebné informácie a ná-
vratku nájdu záujemcovia na www.
muzeumhumenne.sk  „Ďakujeme 
všetkým nositeľom kultúrnych tra-
dícií za doterajšiu účasť a podporu 
pri uchovávaní a rozvíjaní tradície 
zdobenia kraslíc, ktoré sa stali sym-

bolom tvorivosti, krásy a bohatosti 
našich tradícií. Doteraz vystavovalo 
Vihorlatské múzeum v Humennom 
takmer 21 000 kraslíc od 400 au-
torov a výstavy navštívilo bezmála 
49-tisíc návštevníkov. Aj s Vaším 
prispením získalo Vihorlatské mú-
zeum v Humennom v roku 2017 za 

prípravu dvadsiatich piatich roč-
níkov výstavy Karpatská kraslica 
ocenenie Národopisnej spoločnosti 
Slovenska. Ďakujeme. Srdečne Vás 
a Vašich priateľov pozývame na vý-
stavu,“ uviedla Jana Fedičová z Vi-
horlatského múzea v Humennom.   

Časť  ciest pri hraniciach s Ukrajinou by mohli zrekonštruovať  v rámci projektu

V Humennom budeme čoskoro opäť  obdivovať  najkrajšie kraslice 
Prípravy na medzinárodnú súťažnú výstavu kraslíc - Karpatská kraslica 2018, ktorá sa uskutoční vo Vihorlatskom múzeu v Humennom, už vrcholia. 
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INFOSERVIS / INZERCIA

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu KAN-
CELÁRSKE PRIESTORY 
v zrekonštruovanej budove 
SFZ na ul. Osloboditeľov 
3 v Humennom (100 m od 
centra mesta, dostatok par-
kovacieho miesta zdarma). 
Viac na tel. č. 0905 809 038; 
e-mail: sekretariat@obfzhu-
menne.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 zručných OPE-
RÁTOROV / -KY do výroby 
v Humennom. Dochádzkový 
bonus - na oddelení lisova-
nia gumových tesnení až 175 
€.  Informácie na tel. č. 0948 
901 201, 0904 901 632.

HE-R/0116

 � Ponúkame dobre 
platenú prácu pre skú-
sené partie stavebných 
robotníkov – ZATEP-
ĽOVAČOV, MURÁROV, 
OBKLADAČOV, SADRO-
KARTONÁROV a VODÁ-
ROV. Zaručujeme serióz-
ne jednanie a možnosť 
dlhodobej spolupráce. 
Nástup možný ihneď; 
práca výlučne v regióne 
východného Slovenska. 
Ponúkame motivujúce 
finančné ohodnotenie. 
Tel. 0902 99 88 23.

HE-R/0119

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

HE-R/0002

Riadková inzercia 0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...

„NIEKEDY SVETLO V NÁS  UŽ 
DOHASÍNA... ALE STRETNEME 

ČLOVEKA, KTORÝ HO 
ROZDÚCHA NA PLAMEŇ. 

VŠETCI BY SME MALI  
PREJAVOVAŤ NAJHLBŠIU 

VĎAKU  TÝM, KTORÍ SVETLO 
V NÁS ZNOVU ZAPÁLILI.“

(ALBERT SCHWEITZER; 1875-1965 –  
ALSASKÝ PROTESTANTSKÝ TEOLÓG, FILOZOF, 

LEKÁR, MUZIKOLÓG, ETIK)

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

HE-R/0120

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E
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/0122

Východ / Západ  S L N K A 
pon	(19.02.)	 6:25	/	17:02	hod.
ut		 6:23	/	17:03	hod.
str	 6:22	/	17:05	hod.
štvr	 6:20	/	17:07	hod.
pia		 6:18	/	17:08	hod.
sob		 6:16	/	17:10	hod.
ned	 6:14	/	17:11	hod.

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
ut - sob	 15.00	–	20.00	hod.
ned	 10.00	–	20.00	hod.

Chladné severné vetry koncom 
februára zvestujú úrodný rok. 

Mráz na Petra stolovania  
(22. 2. – katedra sv. Petra apoštola, 

sviatok) znamená dlhšej zimy 
trvanie.

Keď je na Stolovanie Petra chladivá 
fujavica, ešte deväťkrát bude.

Na Romana (23. 2.) keď je pekné 
počasie, aj žatva býva požehnaná. 

Keď je chotár ešte v kožuchu, 
Matej (24. 2.) mu ho vyzlečie.

Raduj sa hospodár, na Mateja ľad 
už ani líšku neudrží.

Keď Matej ľady stavia, Gregor  
(12. 3.) ich láme.

Ak Matej mrazy popustí,  
Jozef (19. 3.) ich ešte podrží.

Keď už vo februári žaby kvákajú, 
slabú úrodu gazdovia neskôr 

zvážajú. 

Na Mateja keď je mráz, vydarí sa 
pohánka; keď prší na Mateja,  

urodia sa chutné zemiaky. (jac)

PRANOSTIKA
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– 24. a 25. februára o 17.30 hod.; 27. 2. 
o 19.30 hod.

AFÉRA V PENTAGONE
(THE POST)

6	nominácií	na	Zlatý	glóbus...	Keď	vláda	
klame,	noviny	sa	musia	postaviť	na	stranu	
pravdy.	Aféra	v	Pentagone	je	napínavou	

drámou	z	prostredia	najvyšších	politických	
kruhov	USA.	Rozpráva	skutočný	príbeh	Kay	
Grahamovej	(Meryl	Streep),	vydavateľky	
The	Washington	Post,	a	jej	vedúceho	redak-
tora	Bena	Bradleeho	(Tom	Hanks),	ktorí	sa	
pustia	do	boja	s	vládnou	mašinériou.	Chcú	
zverejniť	exkluzívny	materiál	odhaľujúci	

fakty,	ktoré	americká	vláda	pred	verejnosťou	
ukrývala	takmer	tri	desaťročia.	V	nerovnom	
súboji	obaja	riskujú	nielen	svoje	kariéry,	ale	
aj	osobnú	slobodu,	aby	pomohli	vyniesť	na	
svetlo	dlho	utajovanú	pravdu	o	tzv.	Pentagon	

Papers.
dráma (USA), české titulky – 25. a 26. 

februára o 19.30 hod.

MsKS – DOM KULTÚRY
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,	zrk-
adlenie	sa	s	rodičmi,	odbúranie	depresívnych	
stavov,	riešenia	krízových	situácií	(prečo	si	
človek	priťahuje	nedobrého	partnera),	zbav-
enie	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.	

FESTIVAL VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO
Jarný	prázdninový	festival.	Pre	šikovné	deti,	
ktoré	si	chcú	vytvoriť	kraslice	podľa	vlast-
ných	predstáv.	–	v	stredu	28.	februára	od	
10.00	hod.	vo	foyer	DK.	Vstup	je	voľný.	
DETSKÁ PÁRTY S UJOM ĽUBOM
Jarný	prázdninový	festival.	–	v	piatok	2.	
marca	od	10.00	do	12.00	hod.	v	estrádnej	

sále	DK.	Vstup	je	voľný.
VÝSTAVA: NATTELA OVSIJENKO
Autorská	výstava	ruskej	maliarky	(nar.		

1961).	V	obrazoch	odhaľuje	svoj	pohľad	na	
vnútorný	i	vonkajší	svet,	lebo	tam	je	mie-
sto,	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.	3.	2018	vo	výstavnej	
miestnosti	DK.	

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU

Súbor	veľkoformátových	dobových	fo-
tografií	prináša	zábery	od	najstarších	docho-
vaných	vyobrazení	štvorkrídlového	objektu	
renesančného	kaštieľa	a	priľahlého	parku	na	
rytine	z	obdobia	druhej	polovice	17.	storočia	
po	dnešok.	Súčasťou	vystavovaných	fo-

tografií	sú	aj	doposiaľ	nezverejnené	snímky	
pochádzajúce	z	rodinného	albumu	potomkov	

Andrássyovcov	žijúcich	v	Kanade.	
KINO Fajn 
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.	Maria	je	cieľavedomá	a	dominant-
ná,	Rasmus	akoby	tápal	medzi	pubertou	a	
dospelosťou.	Christian	Tafdrup	v	civilne	
nakrútenej	dráme	vyrysuje	presný	portrét	
dvoch	úplne	rozdielnych	ľudí	a	ich	vzájom-
ná	príťažlivosť	má	deštruktívne	následky.
dráma (DEN), české titulky – 19. 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	roman-
cu	poriadnou	dávkou	thrilleru	a	svojim	
hrdinom	pripravil	niekoľko	nečakaných	a	

nepríjemných	prekvapení.	
erotický thriller (USA), slovenské titulky – 

21. februára o 19.30 hod.
NOČNÁ HRA

(GAME NIGHT)
Každý	týždeň	Max	a	Annie	organizu-
jú	zábavný	„herný“	večer.	Maxov	

charizmatický	brat	Brooks	však	pripraví	
tentoraz	hru,	akú	ešte	nezažili	-	riešenie	

záhadnej	vraždy,	pričom	nezabudne	ani	na	
falošných	gangstrov	a	federálnych	agentov.	
Takže	aj	Brooksov	únos	je	súčasťou	hry...	
alebo	nie?	Keď	sa	šesť	súťaženia	chtivých	
hráčov	rozhodne	vyriešiť	prípad	a	vyhrať	
„hru“,	postupne	zistia,	že	ani	táto	„hra“,	ani	
Brooks,	nie	sú	úplne	tými,	čo	si	mysleli.	Hra	
nemá	pravidlá	ani	body	a	hráči	netušia,	kto	

ju	ešte	zdieľa	s	nimi...
čierna komédia (USA), slovenské titulky – 

22. a 24. februára o 19.30 hod. 
PODOBA VODY

(THE SHAPE OF WATER)
V	utajovanom	americkom	vládnom	labo-

ratóriu	prebiehajú	experimenty	s	podivuhod-
ným	obojživelným	monštrom	nájdeným	v	
Amazónii.	Vie	sa	o	ňom	veľmi	málo,	do-

morodci	ho	uctievali	ako	boha,	môže	dýchať	
na	vzduchu	aj	pod	vodou,	podobá	sa	človeku	
a	je	považovaný	za	nebezpečného	tvora.	V	
laboratóriu	ho	väzní	a	bezohľadne	skúma	

ambiciózny	vládny	agent	Richard	Strickland	
(M.	Shannon).	V	rovnakom	laboratóriu	
pracuje	nemá	upratovačka	Elisa	(S.	Haw-
kins)	a	keď	sa	náhodou	stretne	s	uväzneným	
stvorením,	dokáže	s	ním	nadviazať	komu-
nikáciu,	ku	ktorej	nie	je	treba	žiadnych	slov.	
Stačia	im	gestá	a	emócie.	Elisa	ho	nevníma	
ako	nebezpečného	netvora,	cíti	predovšet-

kým	jeho	strašnú	osamelosť.	Záhadná	bytosť	
má	jednu	základnú	podobu	vody...	A	pretože	
sme	v	60-tych	rokoch	minulého	storočia,	ne-
zaobíde	sa	to	bez	účasti	sovietskych	špiónov.

fantasy, dráma, dobrodružný (USA), slov-
enské titulky – 23. februára o 19.30 hod.; 

27. a 28. 2. o 17.00 hod. 
PRAČLOVEK
(EARLY MAN)

Dug	je	typický	neohrozený	hrdina,	doposiaľ	
žijúci	v	pomerne	pokojne	prebiehajúcej	
dobe	kamennej.	A	teraz	spolu	so	svojím	
štvornohým	priateľom	musí	zachrániť	

svoj	kmeň	a	milovaný	domov	pred	veľkou	
hrozbou.	Vtrhla	k	nim	totiž	doba	bronzová	
v	čele	s	podlým	lordom.	Dug	sa	nakoniec	

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM 
Andrej	Račko,	nar.	1929 

Mária	Ladičkovská,	nar.	1938 
Emília	Lopatová,	nar.	1952

V BREKOVE 
Anton	Jacina,	nar.	1932

V MEDZILABORCIACH 
Mária	Antoňaková,	nar.	1944 
Mária	Šmigová,	nar.	1958

V PORÚBKE (PRI HE) 
Marián	Horkulič,	nar.	1958

V RUSKEJ PORUBE 
Juraj	Sejka,	nar.	1931

V SLOVENSKEJ VOLOVEJ 
Jozef	Meričko,	nar.	1947

V SNINE 
Mária	Magdoliničová,	nar.	1929

V UDAVSKOM 
Helena	Brillová,	nar.	1945

OPUSTILI   
NÁS

19. 02. VLASTA, KONRÁD
20. 02. LÍVIA, ULRICH, ULRIKA,  
 ULRIŠKA
 (Svetový	deň	sociálnej		 	
	 spravodlivosti)
21. 02. ELEONÓRA
	 (Medzinárodný	deň	 
	 turistických	sprievodcov	/	 
	 Medzinárodný	deň	 
	 materského	jazyka–UNESCO)
22. 02. ETELA
 (Medzinárodný	deň	skautiek	/		
	 Európsky	deň	obetí	zločinu)
23. 02. ROMAN, ROMANA
24. 02. MATEJ, JAZMÍNA
25. 02. FREDERIK, FREDERIKA

MENINY 
oslavujú: 

vďaka	náhode	ocitá	priamo	uprostred	
nepriateľského	územia	a	tam	staví	budúc-
nosť	svojho	kmeňa	do	podivnej	hry,	v	ktorej	
sa	dve	rovnako	veľké	skupiny	bojovníkov	

snažia	kopať	do	koženej	gule.
animovaná dobrodružná komédia, rod-

inný (USA), slovenský dabing – 24. a 25. 
februára o 15.30 hod.; 28. 2. o 15.00 hod.

VEČNE TVOJA NEVERNÁ

Josef	(S.	Rašilov)	a	Miluška	(L.	Vlasáková)	
sú	manželia	snáď	celú	večnosť.	Josef	svoju	
ženu	síce	miluje,	ale	tiež	má	slabosť	pre	
krásne	ženy.	A	tak	sa	občas	s	niektorou	
spriatelí	o	niečo	viac.	Miluška	ako	bývalá	
telocvikárka	svojho	manžela	a	ich	dospieva-
júcu	dcéru	neúnavne	zahŕňa	neutíchajúcou	
starostlivosťou	a	terorom	zdravého	život-
ného	štýlu.	Ich	manželstvo,	a	tiež	Josefovo	
momentálne	krachujúce	nakladateľstvo,	sa	
pomaly	rúti	do	záhuby.	Do	toho	prichádza	
Josefova	teta	Marta	(Vilma	Cibulková),	
skúsená	psychologička	z	manželskej	po-

radne... 
milostná dráma (CZE), originálna verzia 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
19. 02.  MATES / VELUR
20. 02.  DENNY / BAF
21. 02.  LORD / ATÓM
22. 02.  VANESSA / ELZA
23. 02.  AMOR / KIKINA
24. 02.  CASSIDY / SAMMY
25. 02.  IRIS / DÁŠENKA
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(pa), Humenné
 
Oblastný futbalový zväz v Humennom 
v priestoroch hotela  ASTON  v spolupráci 
s organizátormi ankety vyhlásili najlepších 
futbalistov súťaže I. triedy a ocenili najlepšie 
talenty v kategóriách žiak, dorastenec, talent 
roka, najkrajší gól,  najlepší rozhodca a po 
prvýkrát aj Osobnosť  ObFZ za rok 2017. 
Ceny odovzdávali bývalí známi futbalisti re-
giónu a funkcionári oblastného zväzu.

V kategórii najlepší žiak bol ocenený 15-ročný  
Juraj Balog z klubu TJ  Jasenov. Svoj futbalo-
vý talent vyskúšal aj na anglických trávnikoch. 
Má „čuch“ pre góly.  V jesennej časti nastrieľal 

dokopy 34 gólov. 
V kategórii dorastenec bol ocenený 17-ročný 
Sebastián Bačovčík z klubu TJ Družstevník  
Lukačovce. Hráva za spoločné družstvo Luka-
čoviec a Pakostov, na hrote útoku. V jesennej 
časti sezóny nastrieľal do brán súperov 24 gólov 
a je najlepším strelcom oblastnej dorasteneckej 
súťaže. 
Kategóriu talent roka 2017 vo veku do 20 ro-
kov vyhral Miloš Jurko z TJ Družstevník Lies-
kovec. Rodák z Karnej, ako žiak ZŠ Topoľovka 
začal hrať za žiacke družstvá obce Lieskovec. 
Ako 15-ročný prestúpil do mestského klubu ŠK 
Futura Humenné, ako 17-ročný prestupuje do 
Lieskovca, kde hrá doteraz. 
Štefan Mažerik z klubu TJ Družstevník Nižné 
Ladičkovce ovládol kategóriu najkrajší gól 
roka 2017, ktorý zasadil v stretnutí jarnej súťaže 
(Lieskovec – N. Ladičkovce, 4:3). Za jeho gól 
hlasovalo 249 ľudí  na webovej stránke „Vendo 
sport“. 
V kategórii  Zlatá píšťalka Jána Tomovčíka 
za rok 2017 zväz udelil 38-ročnému Miroslavo-
vi Kucerovi  z Udavského. Pískať začal okres-
né súťaže, postupne krajské súťaže, no opäť sa 
vrátil na okresné trávniky. 
V kategórii Osobnosť  ObFZ Humenné patrí  
„in memoriam“  Petrovi Čerevkovi, rodáko-
vi z Krásneho Brodu. Futbal mal veľmi rád 
a zasvätil mu celý svoj život. Veľký kus práce 
okolo futbalu urobil v Kochanovciach. Praco-
val v okresných, krajských, ale aj v celosloven-
ských štruktúrach. Bol držiteľom bronzového, 
strieborného a zlatého odznaku SFZ. Cenu pre-
vzal jeho syn Peter Čerevka, ml.

Najlepším futbalistom roku 2017 sa stal 
27-ročný Ondrej Olexík z klubu TJ Slovan 
Nižná Sitnica. Získal 42 bodov.

JEDENÁSTKA  ObFZ  HUMENNÉ   
ZA  ROK  2017

MIROSLAV LAZOR,  40-ročný (TJ Jednota 
Krásny Brod,  22 hlasov, v Jedenástke roka 
4-krát); PETER GNIP, 23-ročný (TJ Druž-
stevník Dlhé nad Cirochou, 22 hlasov, v 11-ke 
roka raz); RADOVAN KURUC,  25-ročný 
(TJ Družstevník Nižné Ladičkovce, 26 hlasov,  
v 11-ke roka raz); SAMUEL BAČOVČIN, 

23-ročný (TJ Družstevník Lukačovce, 21 hla-
sov,  v 11-ke roka raz); MICHAL JASIK,  
28-ročný (ŠK Slávia Lackovce, 22 hlasov, v 11-
ke roka  raz); JÁN SKARBA,  33-ročný (TJ 
Slovan Belá nad Cirochou, 33 hlasov, v 11-ke 
roka 5-krát); ONDREJ OLEXIK,  27-ročný 
(TJ  Nižná Sitnica, 42 hlasov, v 11-ke roka 
2-krát); DOMINIK BENEC,  24-ročný (TJ 
Koškovce, 24 hlasov, v 11-ke roka raz); DÁ-
VID OLAH,  28-ročný (TJ Borov, 31 hlasov, 
v 11-ke roka raz); PAVOL KIRŇAK,  30-ročný 
(TJ Slovan Belá nad Cirochou, 41 hlasov, v 11-
ke roka 3-krát); MATEJ BINDZÁR, 24-ročný 
(TJ ŠM Ubľa, 25 hlasov, v 11-ke roka raz).

ObFZ v Humennom vyhlásil futbalovú jedenástku uplynulého roku. Najlepším je Ondrej Olexík 

Futbalová „Jedenástka roku 2017“. |  FOTO PA

TJ Slovan Belá nad Cirochou mal v jedenástke dvoch hráčov - Ján Skarba (6) a Pavol Kirňak (10). |  FOTO PA

H
E

-S
/0022

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

Ul. Dargovských hrdinov 9
tel. 0948 505 525
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(mtgh), -MJK-; Spišská Nová Ves

Jedným z dôležitých bodov sloven-
skej plaveckej mapy je aj spišský 
región. A práve  na Spiši  absolvo-
vali plavci Plaveckého klubu z Hu-
menného prvé ostré štarty v tomto 
súťažnom roku. Športový  klub Ig-
lovia Spišská Nová Ves organizovala 
v dňoch 11. a 12. februára preteky 
pre plavcov vo veku do 12 rokov. 

Tréneri	Jozef	Luksaj	a	Anton	Bača	do-
viezli	v	nedeľu	12.	februára	na	preteky	
O	putovný	pohár	Slovenského	raja	šty-
ri	dievčatá	a	sedem	chlapcov	z	Plavec-
kého	 klubu	 Chemes	 Humenné,	 ktorí	
absolvovali	štyridsaťtri	štartov.	Z	nich	
v	tridsiatich	troch	prípadoch	si	vylepši-
li	osobné	rekordy.

Dvanásťročný	 Dominik Luksaj	 za-
plával	100	metrov	prsia	v	čase	1:18.81	
min.	 a	 za	 tento	 výkon	 stál	 na	 zlatom	

stupni	víťazov.	
Timotej	 Leško	 plával	 100	 m	 voľný	
spôsob	 na	 nepopulárnej	 štvrtej	 pozí-
cii.	 V	 tejto	 kategórii	 štartoval	 aj	 Dá-
vid	Bača,	 ktorý	 zaplával	 štyri	 osobné	
rekordy.

Z	bronzovej	medaily	sa	tešila	11-ročná	
Valerie Semotamová,	 ktorú	 jej	 pri-
niesol	jej	dosiahnutý	čas	1:35.56	min.	
v	disciplíne	100	metrov	prsia.	
Matúš	Adamec	dokončil	50	m	znak	na	

piatom	mieste.	Mária	Balogáčová	 za-
plávala	šiesty	najlepší	čas	na	100	met-
rov	prsia.	V	tejto	vekovej	kategórii	sa	
od	medailových	pozícii	vzdialili	-	Ľu-
bomír	Findrik,	Adam	Kulik,	Petra	Va-
siľková	aj	desaťročná	Eliška	Lešková.

Deväťročný	 Filip Luksaj	 si	 domov	
priviezol	 bronzovú	 medailu	 za	 tretie	
miesto	 v	 polohových	 pretekoch	 na	
dĺžke	100	metrov.	Prsia	na	100	metrov	
doplával	na	štvrtej	pozícii.

O Putovný pohár Slovenského raja v plávaní. Prvý ostrý štart roku

 Valerie Semotamová (vpravo). |  FOTO ARCHÍV PKCH

Dominik Luksaj (uprostred). |  FOTO ARCHÍV PKCH

Bronzový Filip Luksaj (vpravo). |  FOTO ARCHÍV PKCH
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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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FORTUNA LIGA – 20. kolo

Zemplín Michalovce
 – Slovan Bratislava

1:1 (1:0)

Góly:	 45.	M.	Koscelník	 –	 74.	
A.	 Čavrić.	Žlté karty:	 nikto	 –	
55. Holman. Rozhodovali: P. 
Hrčka	 –	 E.	 Weiss,	 Pe.	 Kováč.	
Divákov: 1 490.

MFK Zemplín:	M.	Kira	 –	M.	
Šimčák,	 M.	 Bednár,	 I.	 Žofčák	
(69.	 N.	 Tsubasa),	 M.	 Regáli	
(88.	 E.	 Jankauskas),	 S.	 Danko	
(81.	 Pe.	 Kolesár),	 S.	 Sulley,	 J.	
C.	Mancilla,	M.	Koscelník,	M.	

Kolesár,	Pe.	Kavka.	Tréner:	An-
ton	Šoltis.
ŠK Slovan:	M.	Šulla	–	B.	Seku-
lić,	V.	Savićević	(63.	 I.	Rabiu),	
A.	Chouchoumis,	L.	Droppa,	A.	
Šporar	(63.	R.	Vittek),	F.	Holo-
ško	 (77.	M.	R.	Kadfi),	D.	Hol-
man,	V.	Bozhikov,	A.	Čavrić,	K.	
Bajrić.	Tréner:	Martin	Ševela.

•	 Prešov	 –	 Podbrezo-
vá	0:2,	Zlaté	Moravce	 /	Vráble	
–	Trnava	 1:4,	Žilina	 –	Ružom-
berok	 2:0,	Nitra	 –	Trenčín	 1:1,	
Senica	–	Dunajská	Streda	0:2.

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS
II. LIGA, MUŽI – PLAY OFF 
ŠTVRŤFINÁLE	(1.	zápas)

stav série – 1:0

HC DYNAMAX 96 NITRA  
- MHK HUMENNÉ 

4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Góly: 20.	 (PH1)	 J.	 Stümpel	 (Dobrý,	
Šuba),	33.	J.	Stümpel	(Megyesy),	37.	
(PH1)	 I.	 Tarnóczy	 (Saliji),	 59.	 Pe.	
Klobučník	 –	 13.	 F.	 Vaško	 (Šechný),	
27.	(OS1)J.	Dancsák	(Kmiť),	
Strely na bránu: 33-40. Zákroky 
brankára: 38-29. Presilovky: 2/7 – 
0/6.	Oslabenia:	6/6	–	5/7.	
Rozhodovali:	R.	Jančík	–	J.	Konc	ml.,	
T.	Hronský.	Divákov: 70.
HC DYNAMAX 96: Pe.	 Púš	 –	 T.	
Megyesy,	 J.	 Dujíček,	 Š.	 Bafrnec,	 J.	
Stümpel,	M.	Šuba	–	J.	Kurej,	M.	Bar-
to,	L.	König,	Ľ.	Dobrý,	Pe.	Klobučník	

–	M.	Šinkovič,	M.	Rašovský,	I.	Tarnó-
czy,	O.	Golas,	G.	 Saliji	 –	 Pa.	Adam.	
Tréner:	Marián	Molnár.
MHK HE:	 T.	 Petro	 (M.	 Ščambo-
ra)	 –	Ľ.	Buraľ,	R.	Ficko,	 I.	 Fedorko,	
R.	Šechný,	F.	Vaško	–	M.	Ondrej,	Z.	
Kubát,	Pe.	Bartoš,	Pe.	Klouda,	R.	To-
mas	–	M.	Pástor,	S.	Danko,	Mi.	Mach,	
J.	 Dancsák,	 J.	 Kmiť	 –	 S.	 Maury,	A.	
Suvák,	E.	Dzoba,	D.	Markuš.	Tréner:	
Richard	Šechný.
•	Štvrťfinálovým súperom Humenča-
nov v III. časti súťažnej sezóny (play-
off) je tím zo západnej skupiny A, 
HC DYNAMAX 96 Nitra. Prvý zápas 
humenskí hokejisti na ľade Nitranov 
nezvládli.  Na domácom štadióne ich 
uvidíme v odvetnom zápase v sobotu 
24. februára o 17.30 hod. (prípad-
ný tretí rozhodujúci zápas sa odohrá 
v Humennom hneď nasledujúci deň 
v rovnakom čase).

-MJK-

II. LIGA - VÝCHOD
SÚŤAŽE	 O	 1.	 –	 6.	 MIESTO	 * STO 
VALALIKY A - ŠKST HUMENNÉ 
12:6 *	Šarišské	Michaľany	–	PŠ	Košice	
7:11,	Zbereko	Košice	–	Michalovce	B	
12:6.
SÚŤAŽE	O	 7.	 –	 12.	MIESTO	 *	Bra-
covce	–	Vojčice	7:11,	Valaliky	B	–	Mar-
gecany	12:6,	Levoča	–	Svidník	12:6.	

Valaliky	A		 15	 14	 0	 1	 203:67	 43
PŠ	Košice	 15	 12	 1	 2	 167:103	 40
Humenné 15 9 3 3 160:110 36
Zbereko	Košice	 15	 9	 1	 5	 138:132	 34
Š.	Michaľany	 15	 6	 1	 8	 122:148	 28
Michalovce	B	 15	 5	 2	 8	 122:148	 27

III.LIGA – SEVEROVÝCHOD
SÚŤAŽE	 O	 1.	 –	 6.	 MIESTO * STJ 
DRUŽBA BARDEJOV - ŠKST HU-
MENNÉ B 14:4	*	Belá	n/Cir.	–	Kame-
nica	n/Cir.	12:6,	Lužany	pri	T.	–	Vranov	
B	7:11.
SÚŤAŽE	O	7.	–	12.	MIESTO	*	Bzenov/
Janov	–	Snina	6:12,	Sedlice	–	Lemešany	
14:4,	Hrabovec	n/L.	–	Vranov	C	9:9.	

Bardejov	 15	 14	 1	 0	 189:81	 44
Vranov	B	 15	 12	 1	 2	 178:92	 40
Lužany		 15	 8	 1	 6	 138:132	 32
Humenné B 15 7 2 6 130:140 31
Belá	n/C.	 15	 7	 1	 7	 141:129	 30
Kamenica	n/C.	 15	 6	 2	 7	 154:116	 29
Sedlice	 15	 8	 3	 4	 153:117	 34
Lemešany	 15	 7	 1	 7	 126:144	 30
Hrabovec	n/L.	 15	 4	 5	 6	 118:152	 28
Snina	 15	 4	 0	 11	 110:160	 23
Vranov	C	 15	 2	 1	 12	 87:183	 20
Bzenov/Janov	 15	 2	 0	 13	 96:174	 19

IV. LIGA – VIHORLATSKÁ
SÚŤAŽE	O	1.	–	6.	MIESTO * ŠKST 
HUMENNÉ C – STO KOŠAROV-
CE 7:11	*	Kamienka	–	Vranov	D	14:4,	
Čierne	n/T.	–	Hencovce	5:13.
SÚŤAŽE	O	7.	 –	 11.	MIESTO	*	Ko-
chanovce	 –	 Zemplínske	 Hámre	 11:7,	
Kladzany	–	Dlhé	n/Cir.	15:3.

Hencovce	 14	 13	 0	 1	 173:79	 40
Kamienka	 14	 11	 1	 2	 156:96	 37
Košarovce	 14	 8	 3	 3	 147:105	 33
Humenné	C	 14	 8	 1	 5	 136:116	 31
Vranov	D	 14	 6	 1	 7	 118:134	 27
Čierne	 14	 5	 1	 8	 121:131	 25
Kamenica	B	 13	 8	 0	 5	 127:107	 29
Z.	Hámre	 14	 4	 2	 8	 118:134	 24
Kochanovce	 13	 2	 2	 9	 91:143	 19
Kladzany	 13	 2	 1	 10	 80:154	 18
Dlhé	n/C.	 13	 1	 2	 10	 83:151	 17

V. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
16.	 kolo * ŠKST HUMENNÉ D – 
STO STAKČÍN 1:17	*	Snina	C	–	Me-
dzilaborce/Čertižné	 12:6,	 Kamienka	
B	–	Belá	n/Cir.	B	12:6,	Ptičie	–	Lies-
kovec	 8:10,	 Košarovce	 B	 –	 Snina	 B	
7:11,	Kolonica/Ladomirov	–	Hažín	n/
Cir.	10:8.

VI. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
14.	kolo	*	Stakčín	B	–	Belá	n/Cir.	C	
6:12,	 Ptičie	 B	 –	 Belá	 n/Cir.	 D	 8:10,	
Kochanovce	C	–	Kolonica/Ladomirov	
B	9:9,	Jasenov	–	Hažín	n/Cir.	B	12:6,	
Dlhé	n/Cir.	B	–	Kochanovce	B	2:16.

-MJK-

HOKEJOVÝ SERVIS

STOLNOTENISOVÝ SERVIS

Humenský odchovanec Martin Koscelník (s loptou) obral bratislavský Slovan o dva 
tabuľkové body. |  FOTO RV

Michalovčania otvárali gólový účet v poslednej minúte I. polčasu 20. kola fortunali-
gového zápasu (vpravo Igor Žofčák).. |  FOTO RV
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Šarišania na humenskej palubovke neuspeli. Svidník je pod každou vysokou sieťou doma
-MJK-, (ľsel); Humenné

 
STARŠÍ ŽIACI (U-16) 

– skupina Východ
V	 sezóne	 2017/2018	 piati	 účastníci:	 ŠK	
Gymnázium	Humenné	(tréner:	Ľubor	Se-
lecký;	 asistentka:	 Ladislava	 Hricaková),	
TJ	 Slávia	 Svidník,	 VK	 MIRAD	 Gym-
názium	Konštantínova	Prešov,	VK	KDS	
Šport	Košice,	VKM	Stará	Ľubovňa.

9. kolo 
ŠK Gymnázium Humenné  

– VK MIRAD Prešov 
3:1	(27,	-12,	20,	20)	

a 3:2	(20,	-22,	-6,	19,	11)
ŠK:	M.	Roháč,	M.	Faltin,	T.	Bujdoš,	Z.	
Merga,	T.	Maďarik,	A.	Jaworski,	Š.	Kor-
naj,	J.	Šajtár,	D.	Fereta,	K.	Gič,	M.	Kos-
tolník,	N.	Tchirová.
St.	Ľubovňa	A		 	 18	 17	 1	 51:4	 51
Svidník	 	 18	 17	 1	 52:5	 51
Prešov	 	 18	 12	 6	 39:23	 36
Humenné  18 8 10 28:36 23
Vranov	 	 18	 7	 11	 28:37	 22
Poprad	 	 18	 6	 12	 23:38	 19
Košice	 	 18	 4	 14	 14:45	 12
St.	Ľubovňa	B	 	 18	 1	 17	 6:53	 2

KADETI (U-18)  – skupina Východ
V	sezóne	2017/2018	ôsmi	účastníci:	ŠK	
Gymnázium	Humenné	(tréner:	Ľubor	Se-
lecký;	 asistentka:	 Ladislava	 Hricaková),	
MŠK	Vranov	nad	Topľou,	TJ	Slávia	Svid-
ník,	VK	MIRAD	Gymnázium	Konštantí-
nova	Prešov,	VK	KDS	Šport	Košice,	VK	

Junior	2012	Poprad,	VKM	Stará	Ľubovňa	
A,	VKM	Stará	Ľubovňa	B.

12. kolo: 
ŠK Gymnázium Humenné  

– TJ Slávia Svidník 
0:3	(-24,	-17,	-20)	

a 0:3	(-22,	-16,	-15)

ŠK:	Š.	Krajník,	M.	Roháč,	P.	Bobaľa,	T.	
Coma,	M.	Matuch,	D.	Belcák,	F.	Marton,	
O.	Blicha,	B.	Hobľák,	M.	Faltin,	M.	Šar-
ga,	M.	Ivančo,	M.	Kyjovský,	R.	Kasl.

11. kolo:
ŠK	Gymnázium	Humenné	mal	voľno.

Svidník	 	 18	 18	 0	 52:2	 54
Humenné  18 11 7 34:25 33
Prešov	 	 18	 8	 10	 26:32	 24
St.	Ľubovňa	 	 18	 7	 11	 26:34	 21
Košice	 	 18	 0	 18	 1:54	 0

Kadeti volejbalistov ŠK Gymnázium Humenné.  |  FOTO ARCHÍV SEL

Káder starších žiakov ŠK Gymnázium Humenné.  |  FOTO ARCHÍV SEL


