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Na rekonštrukciu potrubí mesto 
opäť  nedá ani cent

Humenskí mestskí poslanci schválili v stredu uplynulý týždeň rozpočet na tento rok. Viacerí poslanci upozorňujú, že 
samospráva opäť nevyčlenila na rekonštrukciu a modernizáciu mestských tepelných rozvodov ani cent.

Humenné má schválený 
rozpočet vo výške 
28,56 milióna eur

Majú v Humennom 
prednosť celebrity?

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné   

Vlani riešila Humenská energetic-
ká spoločnosť (HES), s. r. o., vyše 
20 porúch a havárií na mestskom 
tepelnom potrubí. Mnohí Humen-
čania sú pre časté poruchy a havárie 

odstavení od dodávok tepla a teplej 
vody. Poslanca Jozefa Babjáka pre-
to pri schvaľovaní rozpočtu na rok 
2018 zarazilo, že mesto na rekon-
štrukciu svojich vlastných potrubí 
opäť nevyčlenilo ani cent. Babják 
upozornil, že samospráva neinves-

tuje do modernizácie rozvodov už 
sedem rokov. Poslanec dodáva, že 
peniaze pritom v mestskej kase na 
tento účel sú. Mesto každoročne in-
kasuje od HES-ky vyše 280-tisíc eur. 
Babják spresnil, že od roku 2011 do 
roku 2017 dostalo mesto od HES-ky 

viac ako 1,7 milióna eur. Vedúca Fi-
nančného odboru Mestského úradu 
v Humennom Ivana Jenčíková tvr-
dí, že peniaze od HES-ky ostávajú 
v prebytku a sú potom pridelené do 
rezervného fondu, ďalej sa môžu 
použiť na kapitálové výdavky mesta.     
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Poslanec: Do rozvodov 
tepla sme nedali ani cent  
Poslanec Jozef Babják na rokovaní 
uviedol, že rozpočet na rok 2018 
opäť absolútne nepočíta s rekon-
štrukciou mestských potrubí. „My 
od roku 2011 sme do rozvodov 
tepla nedali ani cent. Nevidím ani 
teraz, že by tu niekto mal záujem 
tieto rozvody, ktoré je určite tre-
ba opravovať, že by do nich sme 
mali záujem investovať,“ upozor-
nil poslanec a pokračoval, „mesto 
zinkasovalo od HES-ky 1 725 000 
v nájme. Neviem, kde tie peniaze 
skončili. Jednoducho ich niet a do 
rozvodov sme nedali ani cent,“ 
zdôraznil Babják. Podľa vedenia 
mesta je zmluva medzi HES-kou 
a samosprávou neplatná. Poslanec 
ale upozorňuje, že ak mesto tvrdí, 
že je zmluva neplatná, prečo potom 
vystavuje faktúry na nájomnom. 
„Prečo? Keď je zmluva neplatná, 
nemali by ste vystavovať faktúry. 
Vy ich vystavujete. Každý rok na 
287 800,“ povedal Babják. Posla-
nec Ivan Hopta je presvedčený, že 
Humenčanov nezaujímajú právne 
spory a ťahanice, ale hlavne to, či 
budú mať zabezpečené bezproblé-
mové dodávky tepla a teplej vody. 
„Ľudí viac-menej tie právnické 
spory a kľučky nezaujímajú. Ich 
zaujímajú skutočnosti, že niekde 
praskne potrubie a nemajú pol dňa 
teplú vodu,“ vysvetlil Hopta. 

Cehelská: Mesto má 
povinnosť zhodnocovať 
svoj majetok
Poslankyňa Mária Cehelská uvied-
la, že mesto má zo zákona povin-
nosť zhodnocovať svoj majetok. „Ja 
sa pýtam, kde je číslo uznesenia, 
ktoré schválilo mestské zastupiteľ-
stvo, že mesto nedodržiava zmluvu 
s HES-kou. Že mesto neinvestuje 
do zeme, do tých rozvodov. Veď 
tie rozvody sú naše, mestské. Kto 
ti to dovolil, že sa toto nerealizuje, 

keď peniaze z nájmu do rozpoč-
tu prídu,“ upozornila poslankyňa 
Cehelská primátorku. Primátorka 
Jana Vaľová sa obhajovala tým, že 
investície do rozvodov mali schváliť 
poslanci. „Investície do mestských 
rozvodov odsúhlasuje zastupiteľ-
stvo. Ani raz ich zastupiteľstvo 
neodsúhlasilo,“ reagovala primá-
torka. Cehelská dodala, že ani ne-
mohlo, keď mesto takýto návrh 
nikdy nepredložilo. Podľa vedenia 
mesta neexistuje uznesenie, podľa 
ktorého by samospráva mala inves-
tovať do rekonštrukcie mestských 
potrubí. Vaľová tvrdí, že podľa ich 
názoru má do opráv investovať 
HES-ka. „To je náš názor a na tom 
trvám,“ poznamenala. Vaľová sa 
bránila, že mesto zhodnocuje svoj 
majetok. Dodala, že za pôsobenia 
terajšieho vedenia mesta zhodnotili 
majetok o 20 miliónov eur. „Ale nie 
v rozvodoch,“ reagovala Cehelská.  

Vedúca odboru: Peniaze 
sa neukradli, ostávajú v 
prebytku 
Podľa Babjáka rozpočet na rok 
2018 nie je v súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách. Argu-
mentoval, že v príjmovej časti roz-
počtu v nedaňových príjmoch nie 
sú zahrnuté všetky príjmy, ktoré 
mesto môže v roku 2018 získať. „Je 
to, samozrejme, nájom za rozvody 
tepla,“ povedal Babják. Zopakoval, 
že mesto zinkasovalo od HES-ky 
od roku 2011 vyše 1,7 milióna eur. 
Dodal, že len v roku 2016 to bolo 
473-tisíc eur. „O tom, ako boli tie-
to prostriedky použité, my veľa 
informácií nemáme,“ poznamenal. 
Vedúca Finančného odboru MsÚ 
v Humennom Ivana Jenčíková 
reagovala, že mesto neporušuje 
zákon o rozpočtových pravidlách. 
„V prvom rade si stojím za tým, že 
mesto zostavilo rozpočet v zmysle 
všetkých platných legislatívnych 
zmien. Pokiaľ by aj nebol nejaký 
príjem alebo výdavok narozpočto-
vaný, je to v priebehu roka možné 

zmeniť rozpočtovým opatrením. 
Tieto prostriedky, o ktorých roz-
právate, aj keď prišli na účet mesta 
a neboli použité tak, ako hovoríte, 
neukradli sa, nezobrali sa, ostávajú 
v prebytku a sú potom pridelené 
do rezervného fondu a takisto sa 
môžu použiť ďalej na kapitálové vý-
davky mesta,“ vysvetlila Jenčíková. 
Babják argumentuje, že peniaze od 
HES-ky by mali byť uvedené v roz-
počte. „Mesto vystavuje faktúry pre 
Humenskú energetickú spoločnosť. 
Tak to nepovažuje za náhodný prí-
jem, ale príjem, ktorý z niečoho 
vychádza, preto by mal byť rozpoč-
tovaný,“ uzavrel Babják.  

Mesto Michalovce do 
teplovodov investuje, 
Humenné nie
Na rozdiel od Humenného mesto 
Michalovce do rekonštrukcie svo-
jich potrubí investuje pravidelne. 
Minulý rok investovala michalov-
ská samospráva do opráv teplovo-
dov takmer 250-tisíc eur a v roku 
2016 to bolo viac ako 307-tisíc eur. 
Dodávateľom tepla v Michalov-
ciach je spoločnosť Domspráv, kto-
rá má energetické zariadenia mesta 
v prenájme od roku 1996.

porkačovanie zo strany 1 

Na rekonštrukciu potrubí mesto opäť  nedá ani cent

Poslanec Jozef Babják upozornil, že mesto zinkasovalo od HES-ky vyše 1,7 milióna 
eur, ale do rekonštrukcie potrubí neinvestovalo ani cent.   |   FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mnohí Humenčania boli vlani pre časté poruchy a havárie na mestskom potrubí bez 
dodávok tepla a teplej vody.   |   FOTO: MILAN POTOCKÝ



PONDELOK
26. FEBRUÁRA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 3|SPRAVODAJSTVO

tasr, Humenné, FOTO: TASR- Michaela Zdražilová

Pracovníci si pre nich pripravili in-
teraktívne podujatie, ktoré je pokra-
čovaním objektového vyučovania 
v predmete dejepis a regionálna his-
tória. Určené je žiakom piateho až 
deviateho ročníka základných škôl 
a študentom stredných škôl. Tí mali 
možnosť získať poznatky o bývaní 
šľachticov v čase existencie hradov 
až po obdobie výstavby kaštieľov. 
Dozvedieť sa mohli tiež 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. „Študentky, ktoré tu 
máme z Prešovskej univerzity, pia-
tačky, si pripravili tému zbojníkov, 
ktorí sídlili vo Vlčích horách, teda 
v Poloninách,“ uviedla pre TASR 
historička VM Zuzana Koščová. Ide 
o dvoch najznámejších predstavite-
ľov, a to Fedora Hlavatého a Andre-
ja Savku. Prvý menovaný pochádzal 
z Ruskej Volovej v okrese Snina a žil 
v 15. storočí. Pôsobili s ním aj jeho 

dvaja bratia. Ako zbojnícky kapi-
tán dokázal viesť takmer 50-člennú 
zbojnícku družinu, ktorá operovala 
v okolí Humenného, Sniny, Medzila-
boriec, Svidníka, Stropkova a Barde-
jova. Tam sa v obci Stebník narodil 
aj ďalší známy zbojník Andrej Sav-
ka, ktorý oslobodzoval svojich kole-
gov a nevoľníkov. Pridal sa k poľskej 
družine Vasiľa Bajusa. Podľa Koš-
čovej sa pohybovali v regióne Zem-
plína, hlavne v pohraničí, až po Spiš 
a dokonca sa miešali s jednotlivými 
družinami z Poľska a Ukrajiny. „Boli 
to zväčša Rusíni,“ podotkla na mar-
go tunajších zbojníkov. Podujatie je 
tvorené z prednáškovej a praktickej 
časti, kde si môžu deti podľa Koščo-
vej urobiť osemsmerovku venovanú 
zbojníkom, tiež si môžu prečítať 
stredovekú listinu, konkrétne vý-
hražný list Fedora Hlavatého z roku 
1493 mestu Bardejov, skúsiť si môžu 
aj písanie perom a tušom. „Ukáže-
me im tiež, ako sa kedysi pečatilo 
s pečatidlom a pečatným voskom,“ 
spomenula s tým, že je to pre nich 
niečo nové. Vihorlatské múzeum si 

v tomto roku pre tieto projekty pri-
pravilo aj novú učebňu. Vybavená je 
audio-technickou podporou a účelo-
vým priestorovým riešením pre rôz-
norodé didaktické aktivity. Kedysi 
sa totiž podľa Koščovej konali v kon-
certnej sieni a boli obmedzené akcia-
mi, ktoré  v nej prebiehali. Deti majú 
o takýto druh vyučovania podľa jej 

ďalších slov záujem. Pripravujú tam 
okrem iného aj hodiny biológie, tiež 
fotografické interaktívne podujatia. 
„Určite budeme v takýchto aktivi-
tách pokračovať a budeme sa snažiť 
robiť viacero projektov, aby sa deti 
zapájali do takýchto aktivít, ktoré 
sú venované regionálnej histórii,“ 
uzavrela Koščová.

POZNÁMKA

Túto otázku som si položil krátko 
potom, ako sa na našu redakciu 
obrátila mamička zdravotne po-
stihnutej dcérky, ktorá sa zúčastni-
la 2. školského plesu postihnutých 
detí, ktorý usporiadala Spojená 
škola internátna na Komenského 
ulici v Humennom s podporou 
Občianskeho združenia MOTYĽ. 
Poprosila nás, či by sme jej v na-
šich novinách neuverejnili krát-
ky článok z tohto charitatívneho 
podujatia, ktorý by potešil nielen 
desiatky hendikepovaných detí, 
ale aj pedagógov a rodičov, ktorým 
patrí za ich starostlivosť nielen ob-
rovská vďaka, ale aj uznanie celého 
okolia. Zároveň sa týmto spôso-
bom chceli organizátori poďakovať 

sponzorom z Humenného, ale aj 
iných miest, vďaka ktorým vyča-
rili úsmev na tvárach týchto detí. 
Článok sme s radosťou uverejnili 
v týždenníku Humenský expres 5. 
februára. Doslova ma ale zarmú-
tili slová tejto mamičky, keď sa mi 
zdôverila, že oslovila viacero mé-
dií, ktoré požiadala o uverejnenie 
krátkeho článku s fotkami, ale žiaľ, 
niektoré médiá jej žiadosť a prosbu 
o uverejnenie odignorovali, ne-
odpovedali, alebo sa jednoducho 
tvárili, že si toto charitatívne podu-
jatie nevšimli. Krátka správa s fot-
kou sa neobjavila ani na webovej 
stránke mesta, ani v mestskej tele-
vízii. Škoda. Určite nikto z rodičov 
ani detí neočakával, že sa ples hen-
dikepovaných detí z Humenného 
objaví v hlavnom spravodajstve a 

vysielacom čase televízií Markíza 
alebo JOJ, ale určite si zaslúžili 
aspoň pozornosť miestnych médií. 
Zato zábery a fotky z reprezen-
tačného plesu mesta Humenné, 
presnejšie primátorky Jany Vaľo-
vej spolu so speváčkou Helenou 
Vondráčkovou, sa objavili nielen 
na mestskom webe a v mestskej 
televízii, ale dokonca aj v podo-
be platenej inzercie v týždenníku 
MY. Pravdepodobne článok a fot-
ka primátorky so speváčkou bola 
takou „dôležitou“ informáciou pre 
Humenčanov, že za jej uverejne-
nie bolo potrebné aj zaplatiť. Na 
druhej strane nič nové pod slnkom, 
len v minulom roku minulo mesto 
Humenné na inzerciu v týchto 
novinách stovky eur. Uznávaná 
speváčka Helena Vondráčková ur-

čite na takúto formu propagácie vo 
forme platenej inzercie nie je od-
kázaná, keďže je nepochybne taká 
známa speváčka, že reklamu vôbec 
nepotrebuje. Na mieste je preto 
otázka, koho potom táto platená 
inzercia mala propagovať? Mest-
ské a regionálne médiá by mali 
v prvom rade informovať o podu-
jatiach, akciách, zaujímavostiach 
a ľuďoch z mesta a regiónu, kto-
rí tu tvoria a žijú. To je podstata 
a DNA regionálnych a mestských 
médií. Ak ich ignorujú, prehliada-
jú alebo si ich zámerne nevšímajú, 
potom je to vážny signál, že s regio-
nálnymi a mestskými médiami nie 
je niečo v poriadku.

S pozdravom,  
šéfredaktor  Milan Potocký

Majú v Humennom prednosť  celebrity?

Humenné: Žiaci spoznávali šľachtické sídla horného Zemplína i jeho zbojníkov

 SPRAVODAJSTVO 

Žiaci humenských škôl spoznávali vo Vihorlatskom múzeu (VM) šľachtické sídla horného Zemplína a zbojníkov z Vlčích hôr.
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mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

18-ročný Patrik z Podskalky v Hu-
mennom bol povereným prísluš-
níkom Obvodného oddelenia Po-
licajného zboru v Humennom ob-
vinený z prečinu krádeže, ktorej sa 
dopustil v mesiaci december 2017. 
Patrik vošiel do obytného domu na 

ul.  Partizánskej, ako aj na ul. SNP 
v Humennom a spred troch dverí 
postupne odcudzil obuv rôzneho 
druhu. Išlo spolu o 8 párov topá-
nok, pričom škoda dosiahla výšku 
cca 400,-Eur. Obvinený muž je 
stíhaný na slobode. Informovala 
prešovská krajská policajná hovor-
kyňa Jana Migaľová. 

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenský vyšetrovateľ vzniesol 
obvinenie pre zločin lúpeže 46-roč-
nej žene zo Stakčína, okres Snina. 
Obvinená žena prišla v stredu 14. 
februára v čase okolo 16.15 hod. do 
predajne domácich potrieb na Stro-
járskej ulici v Snine. Najprv si pre-
zerala vystavený tovar a po krátkej 
chvíli vzala z regála grilovaciu pan-
vicu, s ktorou podišla k predavačke. 
Predavačka sa práve nachádzala 
pred pokladňou a telefonovala, pri-
čom stála k nej otočená chrbtom. 

„Obvinená žena sa na ňu zahnala 
panvicou a dvakrát ju udrela po hla-
ve. Predavačka začala kričať o po-
moc, došlo k zápasu, pri ktorom ju 
obvinená na zemi znova opakovane 
udrela po hlave a kričala na ňu, že ju 
zabije,“ priblížil prešovský krajský 
policajný hovorca Daniel Džobanik. 
Dodal, že útočníčka potom podišla 
k dverám, ktoré zvnútra zaistila po-
istkou, a z regálu vzala porcelánovú 
misu, ktorú hodila po predavačke, 
ale netrafila a misa sa rozbila na 
zemi. Následne obvinená podišla 
k registračnej pokladnici, ktorú sa 

snažila otvoriť, ale z tejto sa jej po-
darilo strhnúť len vrchný kryt. Na 
predavačku počas toho niekoľkokrát 
kričala, aby jej dala peniaze. Keď jej 
táto vysvetľovala, že peniaze nemá, 
podišla ku nej, chytila ju za vlasy a 
začala ju kmásať tak, že ju stiahla na 
zem, kde jej pri tom vytrhla chumáč 
vlasov. Predavačke sa na zemi poda-
rilo vyslobodiť, pribehla k dverám, 
ktoré si odistila, a vybehla pred pre-
dajňu na ulicu, kde kričala o pomoc, 
že má v predajni zlodejku. Obvine-
ná sa zľakla a bez toho, aby niečo 
ukradla, z predajne ušla. Nie však 

ďaleko, nakoľko na ulici ju zadržal 
okoloidúci. Následne ju zadržala 
privolaná policajná hliadka. Prepad-
nutá predavačka utrpela zranenia s 
dobou liečenia do 7 dní. „Po vznese-
ní obvinenia vyšetrovateľ umiestnil 
46-ročnú ženu do cely policajného 
zaistenia a spracoval podnet na jej 
vzatie do väzby,“ dodal policajný 
hovorca.

mpo, Medzilaborce

Dvadsaťšesťročný Medzilaborčan 
menom Ivan bol obvinený z trest-
ného činu krádeže, ktorej sa mal 
dopustiť v piatok  16. februára. 
Prešovská krajská policajná hovor-

kyňa Jana Migaľová informovala, 
že v uvedený deň podvečer v jed-
nej z predajní na Ulici A. Warho-
la v Medzilaborciach Ivan nohou 
rozbil sklenenú výplň vchodových 
dverí, vošiel dnu a z predajne od-
cudzil 9 detských plienok. Maji-

teľka škodu doposiaľ nevyčíslila. 
„Podozrivý muž bol zadržaný, bola 
mu osobná sloboda obmedzená, 
bol umiestnený do cely policajné-
ho zaistenia a následne na základe 
dôkaznej situácie bol z uvedeného 
trestného činu obvinený. Ivanovi 

v prípade preukázania viny hro-
zí trest odňatia slobody až na dva 
roky. Vyšetrovanie vedie Obvodné 
oddelenie Policajného zboru v Me-
dzilaborciach,“ spresnila policajná 
hovorkyňa.

tasr, Belá nad Cirochou

Hasiči v pondelok 19. februára ráno 
zasahovali v pekárni v obci Belá nad 
Cirochou v Sninskom okrese. Unikal 
tam oxid uhoľnatý. Dve ženy skonči-
li v nemocnici. Ako prvý o tom infor-
moval portál noviny.sk. Ako TASR 

informovala operačná dôstojníčka 
Krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru (HaZZ) v Pre-
šove, príslušníci na mieste premeria-
vali koncentráciu nebezpečnej látky 
a odvetrali miestnosť. „Keď už ne-
boli potvrdené žiadne hodnoty, vrá-
tili sa na základňu,“ doplnila s tým, 

že tam zasahovali štyria sninskí 
hasiči a dvaja príslušníci Záchran-
nej brigády HaZZ z Humenného. 
Hovorkyňa Operačného strediska 
Zdravotnej záchrannej služby Ale-
na Krčová pre TASR uviedla, že na 
miesto vyslali dve posádky záchra-
nárov. „Tie ošetrili dve intoxikova-

né ženy. V stabilizovanom stave ich 
previezli do nemocnice v Snine,“ 
doplnila. „Okolnosti preverujeme 
ako podozrenie zo spáchania trest-
ného činu ublíženia na zdraví,“ po-
vedala pre TASR krajská prešovská 
policajná hovorkyňa Jana Migaľová.

Humenčanom zmizli topánky. Policajti obvinili z krádeže 18-ročného mladíka  

Predavačku udierala panvicou po hlave 

Medzilaborčan kradol plienky

V pekárni unikal oxid uhoľnatý, dve ženy skončili v nemocnici 

V Humennom vyčíňal zlodej, ktorý ukradol obyvateľom bytového domu topánky, ktoré mali pred dverami.  

Kuriózny prípad riešili policajti v uplynulých dňoch v Snine. V jednej z predajní domácich 
potrieb napadla zákazníčka predavačku. Zahnala sa na ňu panvicou a dvakrát ju udrela po 

hlave. Predavačku zvalila na zem a kričala na ňu, že ju zabije.
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417
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Myšlienka týždňa...

„SÚ TO ČINY, NIE ICH PLODY, ČO JE DÔLEŽITÉ. 
SNAŽ SA ROBIŤ TO, ČO POVAŽUJEŠ ZA SPRÁVNE. 

MOŽNO TO NEBUDE V TVOJICH SILÁCH, 
MOŽNO TI NEBUDE STAČIŤ ČAS, POTOM TO VŠAK 

NEPRINESIE OVOCIE. TO VŠAK NEZNAMENÁ, 
ŽE BY SI MAL PRESTAŤ ROBIŤ SPRÁVNE VECI. 

MOŽNO SA NIKDY NEDOZVIEŠ, AKÝ BOL VÝSLEDOK 
TVOJHO ČINU. ALE AK NEBUDEŠ ROBIŤ NIČ, 

POTOM NEBUDÚ ANI VÝSLEDKY..“

(GÁNDHÍ; 1869-1948 – indický mysliteľ a politik)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (26.02.) 6:12 / 17:13 hod.
ut  6:10 / 17:14 hod.
str 6:08 / 17:16 hod.
štvr (01.03.) 6:06 / 17:18 hod.
pia 6:04 / 17:19 hod.
sob 6:02 / 17:21 hod.
ned 6:00 / 17:22 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 20.00 hod.
str 09.00 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 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.
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tasr, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

„Vystupoval ako extravagantný 
extrovert a pritom bol skromný in-
trovert, čo vystihla figurína z dielne 
českého výtvarníka Radka Nivnic-
kého. Je dôkladne prepracovaná 
na základe štúdie osobnosti kráľa 
popartu. Pôsobí ako živá,“ uviedla 
pre TASR riaditeľka múzea Ľudmi-
la Štecová. V jeho šatníku podľa jej 
ďalších slov nesmeli chýbať saká, či 
už tmavé alebo kárované, košele, 
rifle, kožené a džínsové bundy, kra-
vaty, pásikavé tričká, roláky. „Už 
len svojou samotnou existenciou 
nepriamo ovplyvňoval módu mla-
dých a stával sa pre nich akýmsi 
vzorom. Jeho nezabudnuteľný už 
legendárny štýl oslovil aj mnohých 
módnych návrhárov,“ poznamena-
la. Nový depozitár bol verejnosti 
prístupný k nahliadnutiu len jeden 
deň. Od štvrtka (22.2.) je podľa 
Štecovej definitívne uzatvorený 
a prístup doň budú mať len špe-
cializovaní pracovníci múzea. „Je 
upravený tak, aby zaisťoval bez-
pečnosť zbierok a zároveň spĺňal 
všetky nároky na ich preventívnu 
konzerváciu, vytváral také klima-

tické podmienky, pri ktorých by 
bol proces degradácie materiálov 
čo najpomalší,“ spomenula s tým, 
že priestory musia byť okrem iné-
ho čisté, primerane suché a vetra-
né, tiež bez priameho osvetlenia. 
Podlahy sú preto hladké bez škár, 
dobre udržiavateľné a neodparujú-
ce škodlivé látky. „Nátery stien sú 
minerálneho charakteru, prieduš-
né, neglejené. Úložný mobiliár je 
konzultovaný s odborným tímom 
múzea, urobený na mieru podľa 
potrieb a obsahu zbierkového fon-
du,“ doplnila. Návštevníci múzea 
mali možnosť tiež vidieť zreštau-
rovanú krstnú košieľku rodiny 
Warholovcov, v ktorej boli pokrs-
tení všetci traja bratia - Paul, John 
a Andy. Podľa riaditeľky je to jeden 
z najvzácnejších artefaktov v mú-
zeu. „Súčasťou expozície je od roku 
1991. Na jej zreštaurovanie sme zís-
kali približne 1800 eur z Fondu na 
podporu umenia,“ podotkla. Vlani 
múzeum navštívilo približne 26 
000 ľudí, v roku 2016 ich bolo oko-
lo 15 000. „V knihe návštev nám 
v minulom roku pribudlo 124 strán 
so zápismi od návštevníkov z celé-
ho sveta, napr. z Austrálie, Kanady, 

Juhoafrickej repub-
liky, Taiwanu, Čile, 
Izraela, Litvy a ďal-
ších európskych 
štátov,“ informo-
vala lektorka mú-
zea Jarmila Suchá. 
Andy Warhol sa 
narodil 6. augusta 
1928 v americkom 
Pittsburghu. Bol 
najmladším synom 
rodičov Andreja a 
Júlie Varcholov-
cov, ktorí emigro-
vali z obce Miková 
v okrese Stropkov. 
V 60. rokoch začal 
v New Yorku s maľ-
bami slávnych ame-
rických produktov, 
napr. plechoviek 
Campbellovej polievky. Preslávil 
sa tiež tvorbou portrétov slávnych 
ľudí ako Marilyn Monroe či El-
vis Presley. Okrem toho vytvoril 
niekoľko desiatok filmov. Na jeho 
počesť vzniklo v septembri 1991 
v Medzilaborciach MMUAW ako 
historicky prvé svojho druhu na 
svete a doteraz jediné v Európe. V 

stálej expozícii o pôvode kráľa po-
partu sú okrem spomínanej košieľ-
ky prezentované jeho podobizne 
z detstva či jediný exemplár platne 
s nahrávkou spevu jeho matky Jú-
lie a iné. Vo štvrtok 22. februára si 
verejnosť pripomenula 31 rokov od 
úmrtia Andyho Warhola.

tasr, Košice, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Ústavný súd (ÚS) SR zatiaľ stále 
nerozhodol o dvoch sťažnostiach 
na neústavnosť alebo nezákonnosť 
krajských volieb, ktoré sa konali 4. 
novembra 2017. Ide o sťažnosť ne-
úspešného kandidáta na predsedu 
Košického samosprávneho kraja 
(KSK) Richarda Rašiho (Smer-
SD) a nezvoleného kandidáta na 
poslanca Zastupiteľstva Prešov-
ského samosprávneho kraja (PSK) 
Michala Vohara (Smer-SD). V prí-
pade Vohara sa sťažnosť týka volieb 
v PSK vo volebnom obvode č. 9 – 

Snina. Od jeho podania 14. novem-
bra pritom už uplynula 90-dňová 
zákonom stanovená lehota na 
rozhodnutie v merite veci. Vo štvr-
tok ide o 93. deň od jeho podania. 
„V danej veci aktuálne prebiehajú 
nevyhnutné procesné úkony (vrá-
tane prerátavania hlasov) a mo-
mentálne nie je možné určiť presný 
termín jej ďalšieho prerokovania,“ 
informovala vo štvrtok hovorkyňa 
ÚS Martina Ferencová. Košický 
primátor Raši, ktorý vo voľbách na 
predsedu KSK prehral o 875 hla-
sov s Rastislavom Trnkom (KDH, 
SaS, OĽaNO, NOVA, Šanca), požia-

dal ÚS o prešetrenie sčítania hla-
sov. Nezrovnalosti sa mali podľa 
jeho podania týkať obce Zemplín-
ska Široká v okrese Michalovce. 
Obe sťažnosti ÚS prijal 31. janu-
ára na ďalšie konanie. V prípade 
Rašiho sťažnosti ÚS vtedy zároveň 
konanie prerušil. Podľa hovorkyne 
ÚS tak lehota v tomto prípade ďa-
lej neplynie. „Bližšia špecifikácia 
dôvodov, pre ktoré bola označe-
ná sťažnosť prijatá na ďalšie ko-
nanie, ako aj dôvodov, pre ktoré 
bolo toto konanie prerušené, bude 
uvedená v odôvodnení písomného 
vyhotovenia uznesenia o prijatí, 

na ktorom sa aktuálne pracuje,“ 
konštatovala Ferencová. Z celko-
vo šiestich volebných sťažností na 
novembrové krajské voľby ÚS štyri 
odmietol pre nesplnenie zákonom 
predpísaných náležitostí alebo pre 
zjavnú neopodstatnenosť.

Medzilaborce: V múzeu predstavili figurínu A. Warhola v životnej veľkosti 

ÚS SR stále nerozhodol o dvoch volebných sťažnostiach na krajské voľby 

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach v stredu verejnosti predstavilo figurínu kráľa 
popartu v životnej veľkosti, zreštaurovanú krstnú košieľku jeho rodiny a tiež nový depozitár. 
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Vedeli ste, že ročne sa na Sloven-
sku narodí približne 55-tisíc detí, 
pričom viac ako desatina z nich po-
trebuje bezprostredne po narodení 
medicínsku pomoc? Do nemocnice 
Svet zdravia Humenné v týchto 
dňoch pribudol nový set prístrojov 
pre bábätká, ktoré často dokážu 
dieťatku aj zachrániť život. Nemoc-
nici ich darovala v rámci projektu 
Dobré rozprávky spoločnosť Lidl. 
Na prístroje sa tak zložili aj samotní 
nakupujúci, keď si v potravinovom 
reťazci kúpili za symbolické jedno 
euro rozprávku Pavla Dobšinského. 
Nakúpiť prístroje pre humenskú 
nemocnicu teda pomohli tisícky 
Slovákov. Slávnostné odovzdanie 
neonatologických prístrojov sa 
uskutočnilo na novorodeneckom 
oddelení v nemocnici Svet zdravia 
Humenné v pondelok 19. februára. 
Od novembra minulého roka mohli 
Slováci za každý vyše 20-eurový 
nákup v reťazci získať jedno z troch 
dvojcédečiek na motívy rozprávok 
Pavla Dobšinského (Zlatovláska, 
Popolvár a Ako išlo vajce na van-

drovku) za symbolické jedno euro. 
„A my sme sa zároveň zaviazali 
venovať nemocniciam naprieč ce-
lým Slovenskom zostavu prístrojov 
v hodnote celého výnosu z akcie, 
ktorý dosiahol viac ako jeden milión 
eur. Spoločne sa nám opäť podarila 
veľká vec a dokázali sme, že aj jed-
no euro dokáže robiť zázraky. Všet-
kým našim zákazníkom, ktorí sa do 
projektu Dobré rozprávky zapojili, 
patrí obrovské ďakujem,“ povedal 
generálny riaditeľ spoločnosti Lidl 
Slovenská republika Matúš Gála 
s tým, že prístroje získalo 53 no-
vorodeneckých pracovísk vo všet-
kých slovenských nemocniciach, 
ktoré umožňujú bezplatný pôrod. 
V nemocniciach pribudol moderný 
prístroj na vysoko prietokovú kys-
líkovú liečbu kontinuálnym pretla-
kom. Využíva sa na podávanie zvlh-
čeného kyslíka, ktorým je možné 
dieťaťu pomôcť pri dýchaní a často 
sa tak stáva život zachraňujúcim.  
Novorodencom so žltačkou bude 
pomáhať fototerapeutická LED 
lampa, ktorá pôsobením svetla zni-
žuje koncentráciu žlčového farbiva 
v krvi. Novorodenecké výhrevné 

lôžko je zase nápomocné pri tom, 
aby sa bábätko po pôrode dobre 
adaptovalo na vonkajšie prostre-
die. V roku 2015 venoval Lidl vďa-
ka svojim zákazníkom 14 nemoc-
niciam 34 inkubátorov v hodnote 
600-tisíc eur. O rok neskôr podal 
d i s ko nt ný 
reťazec po-
mocnú ruku 
v š e t k ý m 
deťom, kto-
ré o to naj-
cennejš ie , 
svoj život, 
musia bo-
jovať od pr-
vých chvíľ. 
V š e t k ý m 
slovenským 
p ô r o d n i -
ciam umož-
ň u j ú c i m 
b e z p l a t n ý 
pôrod ve-
noval zo-
stavu život 
z a c h r a -
ň u j ú c i c h 
pr ís tro jov 

v celkovej hodnote takmer 850-ti-
síc eur. V súčte doterajších troch 
ročníkov projektu to znamená, že 
slovenské nemocnice dostali vďaka 
Lidlu a jeho zákazníkom prístroje 
v hodnote takmer 2,5 milióna eur.

tasr, Humenné 

V Bratislave ju vo štvrtok červenou 
šnúrkou pokrstili a uviedli do živo-
ta. „Ladislav Grosman je jedným 
z veľkých česko-slovenských spiso-
vateľov, ktorý, žiaľ, na Slovensku, 
nebol až taký vídaný. Narodil sa na 
Slovensku, ale žil v Čechách. Čiže 
pre Čechov bol Slovák a pre Slová-
kov Čech. A obrovskou jeho nevý-
hodou bolo pre neho, že bol Žid,“ 
uviedol pre TASR Pavol Mešťan, 
riaditeľ Múzea židovskej kultúry 
- Slovenského národného múzea 
(SNM), ktoré knihu vydalo. Povied-

ku, ktorá sa podobne ako ďalšie jeho 
diela zaoberá obdobím holokaustu, 
ktorá sa dotýka deportácií, ale je 
spracovaná tak, že nebolí, označil 
za obohatenie slovenskej literatúry. 
Aj preto, že konečne bola vydaná aj 
v slovenčine. V jazyku, ktorým celý 
život komunikoval v domácnosti 
so svojou manželkou Editou, hoci 
diela písal v češtine. A práve v češ-
tine bola okolo roku 1965 vydaná. 
Po tom, ako však Grosman v roku 
1968 emigroval s manželkou do 
Izraela, boli nepredané kusy zniče-
né. Neskôr vyšla v hebrejčine a an-
gličtine a opätovne v češtine. „Toto 

je prvýkrát, čo táto kniha vychádza 
v slovenčine na Slovensku. Myslím, 
že v dôstojnom preklade,“ doplnil 
Mešťan, ktorý to považuje aj za aké-
si zadosťučinenie pre autora. Ten ju 
vraj sám označil za lepšiu ako Ob-
chod na korze, mal k nej mimoriad-
ny vzťah a mal ju najradšej. Vydanie 
knihy veľmi pozitívne vníma aj mi-
nister kultúry Marek Maďarič. „Je 
to návrat po dlhých desaťročiach. 
Vydaním tejto knižky sa Ladislav 
Grosman ako spisovateľ vracia 
a som rád, že takýto malý literár-
ny klenot vychádza,“ povedal pre 
TASR Maďarič. Verí, že časom vyj-

dú v slovenčine aj ďalšie jeho diela, 
keďže Nevesta je len jednou povied-
kou z celej zbierky. Pripomína tiež, 
že v Izraeli vydal spisovateľ román, 
ktorý takisto v slovenčine ešte ne-
vyšiel. „Je to kvalitná literatúra,“ 
doplnil Maďarič. Ladislav Grosman 
sa narodil 4. februára 1921 v Hu-
mennom a zomrel 25. januára 1981 
v izraelskom Tel Avive. Jeho man-
želka Edita o ňom povedala, že vždy 
bol a ostal Humenčanom, nikdy sa 
za to nehanbil, svoje mesto miloval 
a zomrel s láskou k nemu. Pre neho 
bolo vraj vracať sa k rodákom ako 
pre dalajlámu vrátiť sa do Tibetu.

V humenskej nemocnici pribudli nové prístroje pre bábätká

Kultúra: Dielo Nevesta od Ladislava Grosmana vychádza prvýkrát v slovenčine 

Do nemocnice Svet zdravia Humenné v týchto dňoch pribudol nový set prístrojov pre bábätká, ktoré často dokážu dieťatku aj zachrániť život.

Nebohý významný česko-slovenský spisovateľ židovského pôvodu a rodák z Humenného, autor Obchodu na korze, Ladislav Grosman sa po 
desaťročiach pomyselne vracia na Slovensko. A to vďaka svojej poviedke Nevesta, ktorá po prvý raz vychádza v slovenskom jazyku. 
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tasr, Čabiny/Kalná Roztoka,  
ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Po rusínsky sa naučia škôlkari v 
Čabinách pri Medzilaborciach, ale 
aj deti v škole v Kalnej Roztoke 
v Sninskom okrese, kde však chý-
bajú učebnice v jazyku tejto men-
šiny. Základná škola s materskou 
v Kalnej Roztoke je národnostnou 
od roku 2014. Deti, ktoré ju navšte-
vujú, ovládajú rusínsky jazyk slo-
vom aj písmom. Škôlkari začínajú 
práve tým hovoreným. Momentál-
ne ich je desať. „Väčšina z nich po-
kračuje v štúdiu u nás ďalej, ale sú 
aj výnimky,“ uviedla pre TASR ria-
diteľka školy Marianna Runčáková. 
Prváci, kým neovládajú slovenskú 
abecedu, začínajú najprv so slov-
nou zásobou a rusínsky jazyk majú 
zaradený do vyučovania jednu ho-
dinu denne. V druhom ročníku ich 
je týždenne šesť, učia sa abecedu, 
na jeho konci teda ovládajú už aj 
azbuku, v treťom sa pridružuje aj 
gramatika. „Všetko sa učíme tak 
ako v slovenskom jazyku,“ zdôraz-
nila. V škole však chýbajú učebnice 
v rusínskom jazyku, preto pri výuč-
be používajú slovenské. „Sprievod-
né slovo je po rusínsky, ale keďže 
texty sú v slovenčine, používame aj 
tú,“ pokračovala Runčáková. Podľa 
nej deti nemajú problém z jazyka 
na jazyk preradiť. Rodičia podľa nej 
ale zo začiatku mali možno obavy, 

ako bude národnostná škola fungo-
vať. „Naše deti neprichádzajú o nič, 
pretože máme anglický, ale aj slo-
venský jazyk,“ podotkla s tým, že aj 
v prípade, keď pripravujú kultúrne 
vystúpenia počas roka, prezentu-
jú sa vo všetkých troch. Základnú 
školu v súčasnosti navštevuje 17 
žiakov, jeden z nich je v zahraničí 
a podľa dohody prichádza na ko-
misionálne skúšky. „Ide o to, aby 
sme zachovávali tradície a povýšili 
rusínsky jazyk, aby naši žiaci nielen 
rozprávali, ale boli schopní v ňom 

aj písať a čítať,“ uviedla s tým, že 
plusom je určite aj azbuka, kto-
rú môžu neskôr využiť napr. pri 
ruskom jazyku. V materskej škole 
v Čabinách sa učia deti po rusínsky 
hovorené slovo. „Komunikujeme 
s nimi aj po slovensky,“ uviedla 
pre TASR riaditeľka Ľubica Gaj-
došová. Na všetkých vystúpeniach, 
ktoré pripravujú pre verejnosť, sa 
ale prezentujú v rusínskom jazyku. 
Rodičia vítajú národnostnú škôlku, 
dochádza tam preto napr. aj dieťa 
z Medzilaboriec či okolitých obcí. 

Momentálne ju navštevuje osem 
detí. Niektoré z nich do nej na-
stúpili už so základmi rusínštiny. 
Podľa riaditeľky vnímajú nový ja-
zyk bezproblémovo. „Chceme, aby 
sa tu v našom regióne zachoval,“ 
zdôraznila. Deťom približujú aj de-
jiny Rusínov, ich zvyky a tradície 
hravou formou, prispôsobujú tomu 
aj rôzne poznávacie výlety. V obci 
fungovala kedysi aj základná škola 
s vyučovacím jazykom rusínskym, 
pred dvomi rokmi ju však pre ne-
dostatok žiakov zrušili.

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Železnice Slovenskej republiky 
(ŽSR) v dňoch 19. – 22. februára 
realizovali výlukové práce v úseku 
Dlhé nad Cirochou – Kamenica nad 
Cirochou – Humenné. V rámci tej-
to výluky sa v spomínanom úseku 
uskutočnil strojný výrub porastu a 
náletových drevín. Práce vykonali 
ŽSR vlastnými personálnymi ka-
pacitami. Vzhľadom na to, že ide 

o jednokoľajnú 
trať, cestujúci 
boli prepravo-
vaní náhradnou 
a u t o b u s o v o u 
dopravou, kto-
rú zabezpečil 
dopravca ZSSK. 
I n f o r m o v a l a 
hovorkyňa ŽSR 
Martina Pavli-
ková.

Po rusínsky sa učia deti v Čabinách a Kalnej Roztoke, v škole chýbajú učebnice 

Pri Humennom obmedzili vlakovú dopravu pre výrub drevín
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tasr, Humenné, FOTO: MIPO    
 
Bežné príjmy aktuálneho rozpoč-
tu predstavujú 22 542 504 eur,  
výdavky sú v objeme 22 017 458 
eur. Kapitálové príjmy sú rozpoč-
tované na približne 1,7 milióna 
eur, výdavky na takmer 6,1 milió-
na eur. Príjmy finančných operácií 
predstavujú sumu 4 314 849 eur, 
výdavky 464 072 eur. Rozpočet 
mesta počíta s prijatím úveru v 
sume dva milióny eur na investič-
né akcie realizované v roku 2018. 
Podľa predloženého materiálu ide 
o rekonštrukciu a modernizáciu 
chodníkov, miestnych komunikácií 
a vnútroblokových priestorov, tiež 
parkovísk, detských ihrísk, areá-
lov materských škôl (MŠ), parkov 
na území mesta, zaradená je tu aj 
výstavba domu seniorov. Investície 
tvoria 21 percent z celkového roz-
počtu. „Výška miestnych daní a po-
platkov za miestny komunálny od-
pad ostáva nezmenená. Zadlženosť 
mesta je na úrovni 10,77 percenta,“ 
uviedla na stredajšom (21.2.) ro-
kovaní poslancov, ktorí o tomto 
dôležitom dokumente rozhodovali, 
vedúca finančného odboru Ivana 
Jenčíková. Vlaňajší rok podľa jej 
slov uzavreli s hotovostným prebyt-
kom vo výške 1,6 milióna eur, tieto 
finančné prostriedky bude môcť 
mesto znova použiť. Pre občanov 
schválili poslanci tiež príspevok 

pri narodení dieťaťa a jednorazový 
príspevok pri nástupe dieťaťa do 
prvého ročníka, opätovne podporili 
aj stravovanie dôchodcov. „Viac fi-
nancií pôjde aj do športu,“ doplnila 
Jenčíková. V tejto oblasti sú vyčle-
nené peniaze aj na dokončenie fut-
balového štadióna. Realizovať by 
sa mali okrem iného aj projekty na 
zvýšenie kapacity MŠ Dargovských 
hrdinov či MŠ na Třebíčskej ulici, 
na výstavbu nájomných bytov chce 
zas mesto získať zdroje zo Štátne-
ho fondu rozvoja bývania. „Už pri 
prvom pohľade na tento rozpočet 
udrie do očí to, že je to volebný 

rozpočet pani primátorky. Celé vo-
lebné obdobie sme upozorňovali na 
nedostatky a predkladali návrhy 
na zlepšenie kvality života ľudí v 
našom meste, ale aj do jeho roz-
voja. Všetko ste nám, samozrejme, 
zamietli,“ uviedol v rozprave opo-
zičný poslanec Miloš Meričko. „Ja 
vám garantujem, že nie je volebný 
ani nijaký, je to jednoducho rozpo-
čet,“ reagoval zástupca primátor-
ky Andrej Semanco. Meričko tiež 
zdôraznil, že opakovane navrhoval, 
aby bolo cestovné v rámci mest-
skej autobusovej dopravy zdarma 
nielen pre žiakov prvého stupňa, 

ale aj pre deti piateho až deviateho 
ročníka, ktoré majú trvalý pobyt 
v Humennom. Jeho pozmeňujúci 
návrh, ktorý neskôr predložil, plé-
num odobrilo. Tento benefit môžu 
od roku 2014 využívať aj občania 
mesta vo veku od 65 rokov vyššie 
a držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, 
ale aj senior karty. Pozmeňujúci 
návrh opozičného poslanca Jozefa 
Babjáka týkajúci sa dotácie pre 1. 
Humenskú, a. s., rovnako ako ďal-
ší, aby sa zrušilo splnomocnenie 
pre primátorku mesta schvaľovať 
rozpočtové zmeny v predloženom 
rozsahu, neprešli.

Jana Fedičová, Humenné 

Vihorlatské múzeum v Humennom 
v rámci edukačných aktivít pozýva 
dňa 7. marca 2018 so začiatkom 
o 9.00 hodine pedagógov v pred-
mete slovenský jazyk a literatúra 
a žiakov so záujmom o umelecký 
prednes na stretnutie k príprave 
na recitačnú  okresnú súťaž 64. 

ročníka celoštátnej prehliadky 
v prednese poézie a prózy Hviezdo-
slavov Kubín 2018. Tvorivé dielne 
pripravilo Vihorlatské múzeum 
v spolupráci s odbornou lektorkou 
Mgr. Jelou Timkovou ako súčasť 
podpory a všestranného rozvoja 
umeleckého prednesu mládeže. 
Projekt z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia. Záu-

jemcom z okresov Humenné, Snina 
a Medzilaborce ponúkame v rámci 
výberu a interpretácie zvoleného 
textu odborné posúdenie indivi-
duálneho prednesu každého žiaka. 
Recitátori a ich pedagogickí vedúci 
majú na pôde múzea možnosť si 
osvojiť praktické postupy pri práci 
s textovou predlohou, dozvedia sa 
zaujímavosti o hlasovej realizácii 

textu, uplatňovaní jazykových, in-
tonačných a mimoslovných pro-
striedkoch umeleckého prednesu. 
Cieľom podujatia je odborne pod-
poriť snahu pedagógov a žiakov 
v príprave na súťažné vystúpenia 
v prednese, ktorý sa pre mnohých 
určite stane základom pre ďalšie 
záujmové i profesionálne rozvíja-
nie talentu.

Humenné má schválený rozpočet vo výške 28,56 milióna eur 

Podpora umeleckého prednesu vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 

Humenné má schválený rozpočet na aktuálny rok vo výške takmer 28,56 milióna eur. Zostavený je ako vyrovnaný, v priebehu roka sa môže upravovať 
rozpočtovými opatreniami. Pre vlaňajší rok bol schválený v objeme necelých 23,97 milióna eur.
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finále trilógie Labyrint vedie Thomas (Dylan O’Brien) 
svoju skupinu unikajúcich Placerov na ich poslednú a 

najnebezpečnejšiu misiu. Musia sa pobiť o nádej vo svete, 
ktorý sa rúca pod ťarchou zákernej choroby... 

akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 2. marca o 17.00 hod.
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONOV

(WINCHESTER)
Tajomné, mysteriózne, najstrašidelnejšie, a zároveň 

reálne - také je sídlo Winchester - postavené na hranici 
pozemského života a samotného pekla, kde sa duchovia a 

démoni objavujú už viac ako 150 rokov... Horor inšpirovaný 
skutočnými udalosťami v najstrašidelnejšom dome v histórii.

horor, fantasy, mysteriózny (USA), české titulky – 2. marca 
o 19.30 hod.; 3. 3. o 17.00 hod.

ČERVENÁ VOLAVKA
(RED SPARROW)

Dominika Egorová (J. Lawrence) má mnoho tvárí. Je 
oddanou dcérou, ktorá je odhodlaná ochrániť svoju matku za 
každú cenu. Tiež primabalerínou, ktorú doviedla jej dravosť 
až na absolútnu hranicu síl. A predovšetkým je majsterkou v 

zvádzaní a manipulácii.
thriller (USA), slovenské titulky – 3. a 4. marca o 19.30 hod.

TLMOČNÍK
Príbeh o dvoch starých pánoch (Jiří Menzel a Peter 

Simonischek), ktorí spolu cestujú cez celé Slovensko, aby 
spoznali pravdu o vlastnej minulosti. Asketický tlmočník 
a rakúsky učiteľ so slabosťou pre alkohol a pekné ženy 

sa počas cesty dostávajú do bizarných situácií a postupne 
skladajú mozaikovitý obraz strednej Európy, ktorá sa 
navonok mení, ale niekde v hĺbke ukrýva nevyriešené 
konflikty. Okrem ústrednej dvojice si vo filme Martina 

Šulíka zahrajú aj Eva „Evelyn“ Kramerová, Anna Rakovská 
a Zuzana Mauréry.

tragikomédia (CZE/SVK), nemecká a slovenská verzia – 4. 
marca o 17.00 hod.; 6. 3. o 19.30 hod.

MsKS – DOM KULTÚRY
FESTIVAL VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO

Jarný prázdninový festival. Pre šikovné deti, ktoré si chcú 
vytvoriť kraslice podľa vlastných predstáv. – v stredu 28. 

februára od 10.00 hod. vo foyer DK. Vstup je voľný. 
BALALAJKA TOUR 2018

Sólisti DONSKÉHO KOZÁCKEHO CHÓRU Volnij + Don 
(Rusko). – vo štvrtok 1. marca o 19.00 hod. v divadelnej sále 

DK. Vstupné 8 eur. 
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.

OKRESNÝ ŠPITÁL
Divadlo Alexandra Duchnoviča – Christo Bojčev. 

Predstavenie je v rusínskom jazyku. – vo štvrtok 8. marca 
o 18.00 hod. v divadelnej sále DK. 

VÝSTAVA: NATTELA OVSIJENKO
Autorská výstava ruskej maliarky (1961). 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. 3. 2018 vo výstavnej miestnosti DK. 

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 

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ:  
TAJOMSTVO OHŇA A VODY

(THE SNOW QUEEN 3: FIRE AND ICE)
Odvážna Gerda a jej brat Kai odchádzajú do hôr za svojim 

trollským kamarátom Ormom. Dorazí aj Rolan, mladík 
vyhľadávajúci hrdinské činy, ktorý sa v trollských legendách 

dočíta o starodávnom kúzelnom trollskom Kameni ohňa 
a ľadu. Ako pravý hrdina sa ho musí vydať hľadať a nájsť 
A keď sa k nim ešte pridá drsná a krásna pirátka Alfida, 

poriadny zmätok je zaručený.
animovaná rozprávka, dobrodružná komédia (RUSKO), 

slovenský dabing – 26. februára o 15.00 hod. 
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 – 26. februára 
o 17.00 hod.

AFÉRA V PENTAGONE
(THE POST)

Aféra v Pentagone je napínavou drámou z prostredia 
najvyšších politických kruhov USA. Rozpráva skutočný 
príbeh Kay Grahamovej (M. Streep), vydavateľky The 

Washington Post, a jej vedúceho redaktora Bena Bradleeho 

(T. 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 –26. februára o 19.30 hod.
MALÝ PRINC

(LE PETIT PRINCE)
Prvá celovečerná animovaná adaptácia slávneho diela 

o priateľstve, láske a skutočnom šťastí. Malé dievča sa jej 
mamička snaží pripraviť na skutočný svet dospelých. Jej 
plán naruší trochu excentrický, ale dobrosrdečný sused, 
letec, ktorý dievčatku odhalí neobyčajný svet, ktorý mu 

v minulosti predstavil Malý princ. Vo svete, kde je všetko 
možné, začne pre dievča kúzelná cesta vnútri vlastnej 

predstavivosti, v ktorej sa vráti do svojho detstva a zistí, že 
skutočne môžeme vidieť len srdcom.

animovaný, fantasy, rodinný (FRA/ITA), slovenský dabing – 
27. februára o 10.00 hod.

PODOBA VODY
(THE SHAPE OF WATER)

V utajovanom americkom vládnom laboratóriu prebiehajú 
experimenty s podivuhodným obojživelným monštrom 

nájdeným v Amazónii. Vie sa o ňom veľmi málo, domorodci 
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. Hawkins) a keď sa náhodou stretne s uväzneným 
stvorením, dokáže s ním nadviazať komunikáciu, ku ktorej 
nie je treba žiadnych slov. Stačia im gestá a emócie. Elisa 
ho nevníma ako nebezpečného netvora, cíti predovšetkým 

jeho strašnú osamelosť. Záhadná bytosť má jednu základnú 
podobu vody... 

fantasy, dráma, dobrodružný (USA), slovenské titulky – 27. 
a 28. februára o 17.00 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 dospievajúcu dcéru neúnavne zahŕňa neutíchajúcou 
starostlivosťou a terorom zdravého životného 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 poradne... 

milostná dráma (CZE), originálna verzia – 27. februára 
o 19.30 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 vďaka náhode ocitá priamo uprostred 

nepriateľského územia a tam staví budúcnosť svojho kmeňa 
do podivnej hry, v ktorej sa dve rovnako veľké skupiny 

bojovníkov snažia kopať do koženej gule.
animovaná dobrodružná komédia, rodinný (USA), slovenský 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
V HUMENNOM 

Mária Vaľová, nar. 1919 
Štefan Kuľha, nar. 1942 

Michal Stredný, nar. 1951 
Anton Kováčik, nar. 1955 
Jaroslav Karas, nar. 1960 

Daniela Danihelová, nar. 2001
V JABLONI 

Jarmila Nováková, nar. 1966
V ĽUBIŠI 

Jozef Hudák, nar. 1927
V TURCOVCIACH 

Anna Čokotová, nar. 1933
V ŇAGOVE 

Júlia Gubová, nar. 1938
V PTIČÍ 

Mária Hirjáková, nar. 1928
V SNINE 

Michal Ferkaľ, nar. 1938
V ZEMPLÍNSKYCH 

HÁMROCH 
Gizela Cenknerová, nar. 1929

OPUSTILI   
NÁS

JARNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY
(26.02. – 02.02.) 

– Prešovský a Košický kraj
26. 02.  VIKTOR
27. 02.  ALEXANDER
28. 02.  ZLATA, ZLATICA
01. 03.  ALBÍN
02. 03.  ANEŽKA
 (Svetový deň modlitieb žien)
03. 03. BOHUMIL, BOHUMILA
04. 03. KAZIMÍR, KAZIMÍRA

MENINY 
oslavujú: 

dabing – 28. februára o 15.00 hod.
ROCK´N ROLL

(FIFTY SHADES FREED)
ASFK... Guillaume Canet (43) žije rozprávkový život. Má 

všetko, o čom môžu muži len snívať. A potom, priamo počas 
nakrúcania, mu jeho dvadsaťročná herecká kolegyňa sucho 
oznámi, že „už nie je rock´n´roll“. A ďalšia rana príde hneď 

na to. V rebríčku hercov, s ktorými by sa vyspali mladé 
herečky sa vraj prepadol na úplné dno. Domáci život s 

Marion, syn, kone, dom na vidieku... to všetko je pre nich 
totálne antisexy. Guillaume si zaumieni, že sa musí radikálne 

zmeniť. Hneď. Premena ale zachádza tak ďaleko, ako to 
nikto z prítomných nečakal. 

komédia (FRA), české titulky – 28. februára o 19.30 hod.
FERDINAND

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

býk. Ten je, našťastie, ten najroztomilejší a najposlušnejší 
párnokopytník na svete, ktorý nadovšetko miluje kvetinky 
a nikdy by neublížil ani muche. No občas dokáže spôsobiť 

poriadnu katastrofu aj vďaka svojim rozmerom.
animovaný, rozprávka (USA), slovenský dabing – 1. marca 

o 10.00 hod. 
VČIELKA MAJA: SLADKÉ HRY

(MAYA THE BEE: THE HONEY GAMES)
V rodnom úli  včielky Maje to vrie ako… ako v úli. Práve 

sa skončil letný zber medu a prišiel dôležitý odkaz od 
samotnej Cisárovnej. Včielky sa možno budú môcť konečne 
zúčastniť Veľkých hier o med. Nadšenie však veľmi rýchlo 
vystrieda sklamanie, ich úľ nebude vôbec súťažiť a navyše 

musí poskytnúť účastníkom hier polovicu svojich zásob 
medu. Maji sa to vôbec nepáči a rozhodne sa za Kráľovnou 

vycestovať na vlastnú päsť...
animovaný (GER/AUS), slovenský dabing – 2., 3. a 4. marca 

o 15.00 hod. 
LABYRINT: SMRTEĽNÁ LIEČBA

(MAZE RUNNER: THE DEATH CURE)
Thomas so skupinkou svojich priateľov unikol nástrahám 
Labyrintu. Spoločne prešli skúšku ohňom pri vražednej 

ceste cez Spálenisko. Tie najťažšie chvíle a najbolestivejšie 
rozhodnutia majú ešte len pred sebou. V epickom 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
26. 02.  BAJAJA / UZLÍK
27. 02.  EVITA / FINA
28. 02.  GORDON / CINDY
01. 03.  CÉZAR / RITA
02. 03.  ELIÁŠ / MADAME
03. 03.  MIŤO / PUNŤO
04. 03.  TOM / AKIM
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INFOSERVIS

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  
ODREZKY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

P R Á C A

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

HE-R/0120

 � Prijmeme PRACOVNÍ-
KOV do drevovýroby v Stráž-
skom. Tel. 0905 256 038.

HE-R/0123

 � Ponúkame dobre 
platenú prácu pre skú-
sené partie stavebných 
robotníkov – ZATEP-
ĽOVAČOV, MURÁ-
ROV, OBKLADAČOV, 
SADROKARTONÁROV 
a VODÁROV. Zaručuje-

Riadková inzercia 0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...

„EXISTUJE JEDINÝ KÚSOK 
VESMÍRU, KTORÝ MÔŽEŠ 

URČITE ZLEPŠIŤ... 
A TO SI TY SÁM.“

(ALDOUS HUXLEY; 1894-1963 – 
ANGLICKÝ SPISOVATEĽ, AUTOR  VEDECKO-FANTASTICKÝCH ROMÁNOV)

me seriózne jednanie a 
možnosť dlhodobej spo-
lupráce. Nástup možný 
ihneď; práca výlučne 
v regióne východného 
Slovenska. Ponúkame 
motivujúce finančné 
ohodnotenie. Tel. 0902 
99 88 23.

HE-R/0119

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. Do-
chádzkový bonus - na od-
delení lisovania gumových 
tesnení až 175 €.  Informácie 
na tel. č. 0948 901 201, 0904 
901 632.

HE-R/0116

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0118

Biely február  
pole vysilí. 

Keď vo februári 
škovránok si zanôti, 

očakávaj zimu i v apríli. 

Ak február muchy  
von vymámi, 

marec ich podlávi. 

Február ak biely 
a mrazivý je, nádej 
na úrodu zaseje.  

Ak je mráz na  
sv. Romana (28. 2., 

opát), žatva bude veselá.

Keď máš v marci lúku 
vytopenú, nič si z toho 
nerob, potešíš sa senu. 

Jedna marcová brázda 
lepšia je, hoc drahšia, 
ako desať aprílových.

Daždivý marec je 
roľníkovo nešťastie.  
No suchý apríl ešte 

väčšie. 

Marcový sneh nie je 
dobrý, ani keby ho vo 

vreci na chotár vyniesli.(jac)

PRANOSTIKA

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.
26. 02.  BENU – OC Tesco, 
 Družstevná ul. 39
27. 02.  SLNEČNICA, 
 Ul. 1. mája 21
28. 02.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1  
 (Pod stračou nožkou)
01. 03.  DON BOSCO,
 Ul. 26. novembra 52  
 (za SLSP)
02. 03.  PRI FONTÁNE, 
 Námestie slobody 28
03. 03.  SLNEČNICA, 
 Ul. 1. mája 21
04. 03.  DON BOSCO, 
 Ul. 26. novembra 52  
 (za SLSP)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

H
E

-R
/0122

H
E

/0093
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(pa), Humenné
 
Momentálne posledný medziná-
rodný futsalový turnaj hráčov 
do 35 rokov – FUTSAL FEST 
HUMENNÉ 2018, sa uskutočnil 
v sobotu 17. februára v Mestskej 
športovej hale v Humennom. Išlo 
o IX.  ročník súťaže. Celú organi-
záciu tohto turnaja riadil Slavo-
mír Paľo, ktorý zároveň hral za 
tím Oldrati Humenné. 

Zvláštnosťou tohto turnaja je, že 
každý rok sa hrá v inom meste.  De-
viateho ročníka sa zúčastnili štyri 
družstvá, a to Humenného, Vranova 
nad Topľou, zo Sniny a poľského 
mestečka Kolbuszowa.  Hralo sa 
systémom každý s každým, za roz-
hodovania Mattu a Ryšáka. 

VÝSLEDKY

Vranov nad Topľou – Snina 0:2, 
Kolbuszowa – Humenné 0:4, Vra-
nov nad Topľou – Humenné 1:4, 
Kolbuszowa – Snina 1:6, Vranov 
nad Topľou – Kolbuszowa  11:4, 
Snina – Humenné 0:0. (Prvé dve  
družstvá, Humenné a Snina, získali 
rovnaký počet bodov a skóre; na po-
kutové kopy zvíťazili Humenčania 
- 2:0). 

Konečné poradie: 

1. Humenné, 

2. Snina, 

3. Vranov nad Topľou, 

4. Kolbuszowa (Poľsko)

Organizátori vyhlásili aj najlepších 
hráčov turnaja. 

Najlepší * 
strelec: Róbert Chalupka (Humenné); 

brankár: Ján Lajtar (Snina); 
hráč: Stanislav Prus (Kolbaszowa, 
Poľsko)

Poháre, diplomy a vecné ceny naj-

lepším odovzdal hlavný organizátor 
turnaja v Humennom. Jubilejný  X. 
ročník usporiadajú Vranovčania. 

Víťazom IX. ročníka Futsal festu sú domáci Humenčania

Kapitán družstva A. Calegari s víťazným pohá-
rom.  |  FOTO PA

Najlepší hráči turnaja s organizátorom 9. ročníka Futsal festu – zľava: S. Paľa, R. 
Chalupka (strelec), J. Lajtár (brankár), S. Prus (hráč). |  FOTO PA

Víťazné družstvo Humenné – Oldrati group. |  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

INZERCIA
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(dm), -MJK-; Košice, Kamenica n/Cir.

V sobotu 17. februára sa 
v Košiciach uskutočnil druhý 
turnaj II. Slovenskej boxer-
skej ligy. Počas turnaja sa 
„vyboxovalo“ 34 stretnutí. 
Medzi súťažiacimi, samozre-
jme, nechýbal ŠK Miko fit-
box. Svojich zverencov - Filipa 
Džubaru a Mateja Dubasa, 
sprevádzal tréner z Kamenice 
nad Cirochou, Marián Miko.

Hneď v úvode turnaja sa v ringu 
predviedol v exhibičnom zápase 
Matej Dubas, ktorý mal v ringu 
premiéru. „Matej podal skvelý 
výkon, jeho súper bol o rok 
starší, a tak z tohto dôvodu ich 
zápas nebol hodnotený. Pre mňa 
bol však Matej jednoznačný 
víťaz. Som veľmi rád, že máme 
v klube takýto nový mladý tal-

ent. Matej nevynecháva takmer 
žiaden tréning, snaží sa a ja 
verím, že jeho snaha a odhod-
lanosť čoskoro prinesú ovocie,“ 
konštatoval tréner M. Miko.

Filip Džubara boxoval v kate-
górii mužov do 69 kg. V ringu 
sa stretol so súperom z Trna-
vy. Zápas bol už od prvého 
kola vo Filipovej réžii, a tak 
s prehľadom porazil svojho 
súpera a vyhral jednoznačne 
bodovým rozdielom 3:0.

„Som veľmi rád, že sme na-
koniec vycestovali reprez-
entovať náš klub, nakoľko 
v tomto chrípkovom období, aj 
naši chlapci kvôli oslabenému 
fyzickému stavu nemôžu 
trénovať, ako by sme si pred-
stavovali a potrebovali,“ vy-
hodnotil situáciu v klube tréner 
kamenických boxerov.

Matej Dubas – možný nový mladý talent kamenických boxerov

Zľava: tréner Marián Miko, Matej Dubas a Filip Džubara, pred košickým boxerským 
ringom. |  FOTO ARCHÍV MM

(pa); Bedřichov, Medzilaborce

„JIZERSKÁ 50-ka“ patrí 
v Českej republike medzi naj-
slávnejšie športové udalosti, 
ktorá sa koná vždy v druhej 
polovici kalendárneho mesia-
ca február. Štart, už tradič-
ne je na lyžiarskom štadióne 
v Bedřichove (okres Jablonec 
nad Nisou v Libereckom kra-
ji).  Počas 50-ročnej histórie 
sa pretekov zúčastnili  rôzne 
celebrity, politici a športovci. 

Tak v roku 1976 sa Jizerskej 
päťdesiatky zúčastnil  známy  
hokejista Jaroslav Holík. Rok 
1999 bol pre organizátorov tra-
gickým. Počas preteku na dvad-
siatom kilometri zomrel 55-roč-
ný Pavel Pokorný. 
Na štart (už uplynulého) 51. 
ročníka Jizerskej päťdesiatky 
sa spolu postavilo viac ako se-
demtisíc  pretekárov. Okrem 
hlavných pretekov sa bežala 
napríklad aj Jizerská 10-ka, Ji-
zerská 25-ka, Bedřichovská 30-
ka a mnoho ďalších súťažných 
behov. 
Od roku 1995 sú do obľúbenej 
medzinárodnej súťaže zaradené 

aj detské a mládežnícke preteky.  
Tohto roku sa na hlavný beh re-
gistrovalo 4 075 pretekárov z 33 
štátov.  Zvíťazil Nór Petersen. 
Bolo to jeho tretie víťazstvo v 
rade.  Najlepším domácim pre-
tekárom z Českej republiky bol  
Stanislav Rezáč, ktorý dobehol 
na svojich bežkách na osem-
nástom mieste. Češka Katarína 
Smutná neobhájila  minuloročné 
prvenstvo a skončila druhá, za 
Brigitou Johansson-Norgreno-
vou zo Švédska, so stratou iba 
39 sekúnd.
Týchto významných bežeckých 
pretekov na snehu  sa zúčastnil 
aj amatérsky bežec z Medzi-
laboriec,  54-ročný  Miroslav 
Smetana.  Bol to jeho druhý 
pretek.  Zo 4 075 štartujúcich 
sa Smetana umiestnil celkovo 
na 775. mieste, časom  3:22.47 
hodín. Vo svojej kategórii  (muži  
50 až 59-roční) obsadil 127. 
miesto. 
„Bežal som svoje druhé preteky 
Jizerskej päťdesiatky. S umiest-
nením som spokojný. Vylepšil 
som si  svoje osobné maximum  
o 9:01.00 minút. Štartoval som 
z tretieho valu. Celkove ich 
bolo sedem, kde v jednom vale 
štartuje asi 600 pretekárov pod-

ľa  času.  Každý val sa štartuje 
po každých piatich minútach,“ 
ozrejmil štartové podrobnosti 
medzilaborecký bežec. „Or-
ganizácia bola vynikajúca, pre 
návštevníkov a lyžiarov bol pri-
pravený kultúrno-spoločenský 
program. Stretol som tam opäť 
Vladimíra Miku, účastníka všet-
kých ročníkov, ktorý v minulom 
roku hovoril, že končí. No na 

štart pretekov sa postavil znovu, 
aj keď jeho príprava bola slabšia 
(iba tisícka kilometrov na bež-
kách, šesťsto km na kolobežke 
a tisíc km na bicykli, plus rôz-
ne iné cvičenia). Teraz musím 
rýchlo zregenerovať svoje telo 
a dobre sa fyzicky pripraviť na 
Laboreckú desiatku, ktorú orga-
nizujú  v Strážskom,“ konštato-
val Miro Smetana.  

Medzilaborčan Miro Smetana si vylepšil „osobák“ na Jizerskej päťdesiatke 

Smetanove druhé vystúpenie na tradičných bežkárskych pretekoch v Čechách. 
|  FOTO ARCHÍV MS
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facebook.com/humenskyexpres
Nájdete nás aj na facebooku:

Kompletný archív  
článkov nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk

jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

prosperujte  
s nami

redakcia@humenskyexpres.sk
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II. LIGA, MUŽI – PLAY OFF 
ŠTVRŤFINÁLE (3. zápas)

nedeľa 25. 2. 2018
konečný stav série – 2:1

MHK Humenné postupuje do semi-
finále play-off. Séria začína 3. 
marca, opäť na ľade súpera, odveta 
je na programe v sobotu 10. marca 
v Humennom, prípadný rozhodujúci 
tretí zápas sa odohrá tiež na 
humenskom ľade. 

MHK HUMENNÉ  
- HC DYNAMAX 96 NITRA 

9:1 (4:0, 2:1, 3:0)

Góly: 1. F. Vaško (Fedorko), 10. 
R. Šechný (Vaško, Buraľ), 11. Pe. 
Klouda (Tomas, Mach), 12. F. Vaško 
(Šechný), 26. J. Dancsák (Mach, Dan-
ko), 31. F. Vaško (Fedorko, Šechný), 
43. Mi. Mach (Dancsák, Markuš), 46. 
J. Dancsák (Mach, Markuš), 60. (PH1) 
J. Kmiť (Maury, Tomas) - 29. Ľ. Do-
brý (Šuba, Saliji). 
Strely na bránu: 53-18. Zákroky 
brankára: 17-44. Presilovky: 1/2 - 
0:1. Oslabenia: 1/1 – 1/2. 
Rozhodovali: M. Mihaľov – O. Ho-
mola, M. Korba. Divákov: 1 003.
MHK HE: M. Ščambora – Ľ. Buraľ, 
R. Ficko, F. Vaško, R. Šechný, I. Fe-
dorko – Z. Kubát, M. Ondrej, J. Kmiť, 
Pe. Klouda, R. Tomas – S. Danko, 

M. Pástor, Mi. Mach, D. Markuš, J. 
Dancsák – S. Maury,  E. Dzoba, A. 
Suvák. Tréner: Richard Šechný.
HC DYNAMAX 96: Pe. Púš – J. 
Dujíček, T. Megyesy, Ľ. Dobrý, J. 
Stümpel, M. Šuba – M. Rašovský, 
M. Šinkovič, O. Golas, G. Saliji, 

T. Daniška – Pa. Adam, D. Bajtala. 
Tréner: Marián Molnár.

ŠTVRŤFINÁLE odveta (2. zápas)
sobota 24. 2. 2018

stav série – 1:1
 

MHK HUMENNÉ  
- HC DYNAMAX 96 NITRA 

5:0 kontumačne
(súper nenastúpil na zápas)

Pozn.: Viac v priloženej správe.

-MJK-, -SZĽH-

HOKEJOVÝ 
SERVIS

II. LIGA - VÝCHOD
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO (5. kolo) 
* ŠKST HUMENNÉ – STK ZBER-
EKO KOŠICE 16:2 * Michalovce B 
– Šarišské Michaľany 10:8, PŠ Košice 
– Valaliky A 8:10.
SÚŤAŽE O 7. – 12. MIESTO (5. 
kolo) * Svidník – Bracovce 10:8, Mar-
gecany – Levoča 8:10, Vojčice – Va-
laliky B 9:9. 
Valaliky A  16 15 0 1 213:75 46
PŠ Košice 16 12 1 3 175:113 41
Humenné 16 10 3 3 176:112 39
Zbereko Košice 16 9 1 6 140:148 35
Michalovce B 16 6 2 8 132:156 30
Š. Michaľany 16 6 1 9 130:158 29

III.LIGA – SEVEROVÝCHOD
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO (5. kolo) * 
ŠKST HUMENNÉ B – JMC LUŽA-
NY PRI TOPLI 6:12 * Kamenica n/
Cir. – Bardejov 7:11, Vranov B – Belá 

n/Cir. 14:4.
SÚŤAŽE O 7. – 12. MIESTO (5. 
kolo) * Snina – Sedlice 8:10, Lemeša-
ny – Hrabovec n/L. 11:7, Vranov C – 
Bzenov/Janov 11:7.

Bardejov 16 15 1 0 200:88 47
Vranov B 16 13 1 2 192:96 43
Lužany  16 9 1 6 150:138 35
Humenné B 16 7 2 7 136:152 32
Belá n/C. 16 7 1 8 145:143 31
Kamenica n/C. 16 6 2 8 161:127 30
Sedlice 16 9 3 4 163:125 37
Lemešany 16 8 1 7 137:151 33
Hrabovec n/L. 16 4 5 7 125:163 29
Snina 16 4 0 12 118:170 24
Vranov C 16 3 1 12 98:190 23
Bzenov/Janov 16 2 0 14 103:185 20

IV. LIGA – VIHORLATSKÁ
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO (5. kolo)  
* OSTK HENCOVCE - ŠKST 
HUMENNÉ C 16:2 * Košarovce – 

Kamienka 4:14, Vranov D – Čierne 
n/T. 5:13.
SÚŤAŽE O 7. – 11. MIESTO (5. kolo)  
* Kamenica n/Cir. B – Kladzany 16:2, 
Dlhé n/Cir. – Kochanovce 12:6.

Hencovce 15 14 0 1 189:81 43
Kamienka 15 12 1 2 170:100 40
Košarovce 15 8 3 4 151:119 34
Humenné C 15 8 1 6 138:132 32
Čierne  15 6 1 8 134:136 28
Vranov D 15 6 1 8 123:147 28
Kamenica B 14 9 0 5 143:109 32
Z. Hámre 14 4 2 8 118:134 24
Dlhé n/C. 14 2 2 10 95:157 20
Kochanovce 14 2 2 10 97:155 20
Kladzany 14 2 1 11 82:170 19

V. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
17. kolo * STO MEDZILABORCE/
ČERTIŽNÉ - ŠKST HUMENNÉ D 
9:9 * Snina C – Ptičie 11:7, Stakčín 
– Kamienka B 6:12, Hažín n/Cir. – 
Košarovce B 14:4, Snina B – Liesk-
ovec 18:0, Kolonica/Ladomirov – 
Belá n/Cir. B 8:10.

VI. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
15. kolo * Belá n/Cir. D – Stakčín B 
10:8, Kochanovce C – Dlhé n/Cir. B 
13:5, Hažín n/Cir. B – Kochanovce B 
4:14, Kolonica/Ladomirov B – Ptičie 
B 10:8.

-MJK-

STOLNOTENISOVÝ SERVIS

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

Ul. Dargovských hrdinov 9
tel. 0948 505 525
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Dlhé plavecké trate skúsene i premiérovo pre humenských žralokov
(jpnc), -MJK-; Košice; FOTO ARCHÍV PKCH

Plavci z východu republiky sa 17. 
februára stretli v bazénovej vode 
v Košiciach. Na pretekoch – Jarné 
majstrovstvá Východoslovenskej 
oblasti sa zúčastnilo 55 mužov a 59 
žien z ôsmich oddielov a plávali na 
tratiach dlhých 400 a 800 metrov 
voľným spôsobom. 

Plavecký klub Chemes z Humenného 
doviezol do košického bazéna tucet 
chlapcov a šestnásť dievčat, pod vede-
ním trénerov M. Tomahogha, J. Pencá-
ka a Z. Kirschnera. 

400 m
Na 400 metrov voľným spôsobom 
trinásťročná  Ema Borščová získala 
striebornú medailu za svoj výkon ča-
som 5:30.06 minút.  
Dvanásťročná Alžbeta Fedurcová do-
plávala na ôsmom mieste.
Juniorku Sarah Čajbikovú deko-
rovali  bronzom za čas 5:21.49 min. 
v disciplíne 400 metrov voľný spôsob. 
Lenka Melničáková skončila na ne-

populárnom štvrtom mieste v tej istej 
vekovej kategórii.
Mladšie žiačky Eliška Lešková a Vik-
tória Mattová sa v tejto disciplíne 
nedostali na stupne víťazov. Lešková 
doplávala štvrtá a Mattová piata. Filip 
Biľo sa umiestnil na šiestom mieste.

800 m
Osemsto metrov voľným spôsobom 
jedenásťročná Mária Balogáčová 
zvládla za 13:05.04 minút a domov si 
priniesla striebornú medailu. 
Valerie Semotamová skončila hneď 
za ňou na bronzovej pozícii.  
Oliver Verba si vylovil striebornú 
medailu zaplávaným časom 12:51.02 
minút. 
Rastislav Fecenko tesne zaostal za 
pódiovým umiestnením, doplával štvr-
tým meraným časom, Adam Kulik ob-
sadil piate miesto.
Dvanásťročný  Timotej Leško za-
plával striebornú osemstovku časom 
11:41.56 minút. 
Dominik Luksaj sa postavil na bron-
zový stupeň víťazov tejto kategórie.
Dávid Bača doplával za ním na štvr-
tej pozícii, Vanesa Lukáčová na šiestej 

a Hana Bendová na siedmej.
Trinásťročná Ema Borščová sa za 
prvý poldeň druhýkrát postavila na 
stupeň víťazov a dekorovali ju bronzo-
vou medailou za čas 11:20.11 min. na 
800 metrov voľným spôsobom. 
Martin Ján Vaceľ doplával  na dru-
hom mieste. 
Bronzový skončil Michal Pandoš. 
A Nina Trebišovská si vyplávala sied-
me miesto.
Juniorky Terézia Terifajová získala 

striebornú a Natália Babjaková bron-
zovú medailu. 
Richard Latta doplával štvrtý, Samu-
el Onderišin piaty,  Nina Vološinová 
siedma, Petra Frivaldská jedenásta 
a Dominika Kopčová dvanásta.

Sedem našich najmladších plavcov ab-
solvovalo dlhé trate prvýkrát súťažne. 
Plavci z Humenného prekonali pätnásť 
osobných rekordov. 


