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Miroslav Porochnavý ako prvý ohlásil 
kandidatúru na primátora Humenného 

Miroslav Porochnavý oznámil vo štvrtok 26. apríla zámer ukončiť v Humennom éru Jany Vaľovej 
a uchádzať  sa v komunálnych voľbách o post primátora mesta Humenné.

Na humenskom cintoríne spustili 
do prevádzky sviečkomat

Humenné: Občianske 
iniciatívy sú znepokojené 
udalosťami v ZUŠ

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

ts, mpo, FOTO: Milan Potocký   

„Mojím zámerom je v prvom rade 
zásadne zmeniť atmosféru a kul-
túru, ktorá vládne v našom meste. 
Myslím si, že spoločnosť sa už po-
sunula ďalej a nastal čas na zmenu 
aj v Humennom. Chcem, aby sa 

obyvatelia, a najmä mladí ľudia 
už nemuseli viac hanbiť povedať, 
že pochádzajú z Humenného,“ 
vysvetlil Miroslav Porochnavý. 
„Chcem nadviazať na dobré, čo sa 
v meste podarilo urobiť a dosiah-
nuť, neprišiel som búrať, ale mys-
lím, že všetci Humenčania cítia, 

že toho dobrého, čo treba urobiť, 
je viac pred ako za nami“ doplnil. 
O post primátora sa Porochnavý 
bude uchádzať ako nezávislý kan-
didát. „Určite by bolo pohodlnej-
šie byť na kandidátke niektorej 
z politických strán, ale hoci som 
otvorený podpore politických strán 

širokého spektra, chcem byť hlavne 
kandidátom Humenčanov. Preto 
sa chcem uchádzať o ich podporu 
ako politicky nezávislý kandidát“ 
vysvetlil. Dňom ohlásenia kandi-
datúry začal so zbieraním podpi-
sov, ktoré sú potrebné pre možnosť 
uchádzať sa o hlasy voličov v ko-
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porkačovanie zo strany 1 

munálnych voľbách v novembri 
tohto roku. 

Mgr. Miroslav Porochnavý sa na-
rodil 23.7.1971 v Humennom. V 
posledných troch volebných ob-
dobiach zastával funkciu starostu 
v obci Kochanovce, susediacej s 
mestom Humenné. V pondelok 
minulý týždeň sa vzdal funkcie 
starostu obce. „Som presvedčený, 
že moja doterajšia služba občanom 
na obecnej úrovni bola skvelou 
školou pre komunálnu politiku. 
Na pozícii starostu som sa naučil 
načúvať obyčajným ľuďom, rozu-
mieť ich potrebám a ako starosta 
obce sa aj postarať o jej chod, bez 
pomoci mohutného aparátu, kto-
rým disponujú mestá. Na druhej 
strane Kochanovce zase nie sú tak 
ďaleko, aby som nevidel problémy, 
ktoré trápia Humenné a ktoré mňa 
dráždia ako výzvy,“ vysvetlil Po-
rochnavý. Za svoje hlavné priority 
Porochnavý považuje priniesť do 
mesta novú energiu, systematickú 
prácu na dlhodobom rozvoji, šport 
postavený na domácich odchovan-
coch a kvalitných tréneroch, vráte-
nie ligového volejbalu fanúšikom a 
cesty - ako základ budúcej prospe-
rity. „Humenné musí byť pre pod-
nikateľov partnerom a nie výpal-
níkom. Z mesta vyženieme strach 
a budeme podporovať iniciatívu, 
tvorivosť a občiansku participáciu. 
Chcem byť primátorom, pre ktoré-
ho bude Humenné na prvom mies-
te“ dodal Porochnavý. 

Povedal, že žiadnu nákladnú a fi-
nančne náročnú kampaň neplá-
nuje. Má zriadený transparentný 
účet, na ktorý mu môžu prispievať 
či už občania, alebo podnikatelia. 
Porochnavý sa chce v kampani 
sústrediť na osobné stretnutia 
s Humenčanmi. „Ja skôr sa chcem 
orientovať na diskusie, rozpráva-

nia s občanmi,“ uviedol. Porochna-
vý hovorí, že o tom, že bude kandi-
dovať na primátora, mu bolo jasné 
už po posledných komunálnych 
voľbách v meste. „Keď som videl, 
ako to tu v Humennom dopadlo,“ 
skonštatoval. Dodal, že komunálna 
politika a práca s ľuďmi ho baví a 
uspokojuje. V kampani chce oslo-
viť široké spektrum voličov. „Idem 
do volieb s tým, že chcem vyhrať.“ 
V prípade, že bude úspešný, chce 
na úrade spraviť inventúru, oboz-
námiť sa so zmluvami aj so súd-
nymi spormi. „Jednoducho zasta-
viť procesy, ktoré by mohli škodiť 
mestu. To je prvá vec, ktorú by 
som ja urobil,“ oznámil. Uviedol, 
že žiadne razantné prepúšťanie na 
magistráte neplánuje. „Keď sú ľu-
dia kvalitní a vedia robiť, nemám 
problém si nechať hocikoho. Dô-
ležité je, ako vedia robiť, ako vedia 
samostatne riešiť problémy. Sú 
tam aj kvalitní ľudia, s ktorými sa 
dá robiť,“ doplnil. Porochnavý vy-
svetlil, že spolupracuje aj s ľuďmi, 
ktorí budú kandidovať za poslan-
cov do mestského zastupiteľstva. 
Ide o skupinu približne desiatich 
ľudí. „Väčšina z nich už je rozhod-
nutá, že by išli aj za poslancov.“ 

Porochnavý sa neobáva, že by si 
nerozumel s poslancami, ktorí 
vzídu z nadchádzajúcich komunál-
nych volieb. „Tá politika je o roko-
vaní a dohodách, myslím si, že to 
dokážem. Jeden z mojich cieľov 
je, aby sa z Humenného stratilo to 
delenie na koalíciu a opozíciu. Mu-
síme jednoducho spoločne robiť,“ 

poznamenal. Očakáva, že kampaň 
zo strany niektorých protikandidá-
tov môže byť aj špinavá. „Som na 
to pripravený. Viem, aké kampane 
boli v Humennom a čoho sú niek-
torí kandidáti a kandidátky schop-
ní. Viem ranu prijať, ale viem ranu 
aj dať,“ uzavrel.

Miroslav Porochnavý ako prvý ohlásil kandidatúru na primátora Humenného
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Podľa ich ďalších slov Daniela 
Polovková ako učiteľka ZUŠ na 
proteste opísala svoje skúsenosti 
so zriaďovateľom školy - mestom 
Humenné a svojím riaditeľom. 
„Je neakceptovateľné, aby vo 
vyspelej krajine EÚ bolo porušo-
vané právo na slobodu prejavu 
zakotvené v Ústave SR. Takéto 
zasahovanie do práv a slobôd 
učiteľa vychovávajúceho budúcu 
generáciu je hrubým porušením 
základných demokratických prin-
cípov,“ uvádza sa v stanovisku, 
ktoré podpísalo sedem iniciatív. 
Jednou z nich je aj Iniciatíva slo-
venských učiteľov (ISU), ktorá 
poukazuje na skúsenosť s pri-
mátorkou Humenného Janou 
Vaľovou „ako s človekom, ktorý 
oceňoval učiteľov za neštrajko-
vanie“. „Nijako nás neprekvapuje 
zastrašovanie a kroky, ktoré opi-
suje naša kolegyňa, a žiadame pri 
tejto príležitosti okamžité zasta-
venie takéhoto konania. Učiteľka 
Daniela Polovková má našu plnú 
podporu. Ak nedôjde k náprave, 
tak ako iniciatíva zvážime aj ob-
rátenie sa na európske inštitú-
cie pre porušovanie základných 
ľudských práv a iné aktivity na 
obranu našej kolegyne,“ upo-

zorňuje. Ako pre TASR v reakcii 
uviedol riaditeľ ZUŠ na Mierovej 
ulici v Humennom Igor Hanák, 
už začiatkom tohto roka na peda-
gogickej porade vyslovili viacerí 
zamestnanci školy znepokojenie 
nad konaním uvedenej učiteľ-
ky. Vyzvali na prijatie ráznejších 
opatrení. Z prítomných podľa 
neho nikto nevzniesol námietku 
voči upozorneniam a výzve pre 
exriaditeľku, ktorú už predtým 
najskôr poprosil, aby svoje ná-
zory prezentovala objektívne, a 
tak nepoškodzovala dobré meno 
školy. „Požiadal som ju taktiež, že 
ak chce svoje osobné názory na-
ďalej zverejňovať v médiách, nech 
sa vyjadruje ako súkromná osoba 
Daniela Polovková a nie ako uči-
teľka a bývalá riaditeľka ZUŠ,“ 
vysvetlil. Aj napriek tomu však 
podľa neho Polovková pokračuje 
v negatívnej medializácii školy. 
Uplynulý týždeň bol z jeho strany 
opäť vykonaný pohovor, súčasťou 
ktorého bolo aj písomné upozor-
nenie na porušenie pracovnej 
disciplíny, o ktorom boli obozná-
mené aj odbory. „Nepoznám, žiaľ, 
dôvody, prečo bývalá riaditeľka 
nevynechá ani jednu príležitosť 
hovoriť v negatívnych súvislos-
tiach o vedení mesta Humenné a 
o svojej škole. Faktom je, že sama 

požiadala o uvoľnenie z funkcie, 
keď v škole počas jej vedenia kle-
sol počet žiakov o 78, zhoršovali 
sa medziľudské vzťahy a pre zlé 
hospodárenie v školskom roku 
2016/2017 bolo potrebné uvoľniť 
z rezervy mesta Humenné 52 000 
eur,“ uviedol. Podľa jeho ďalších 
slov je naďalej zamestnankyňou 
školy a poberá  plat pedagogic-
kého zamestnanca. „Môžem sa 
preto len domnievať, že moja ko-
legyňa ťažko nesie, že už nie je v 
riadiacej funkcii,“ doplnil s tým, 
že pracovný poriadok však musí 
platiť pre všetkých rovnako, a 
to bude vyžadovať aj od nej. Na 
vyjadrenia ISU v súvislosti s pri-
mátorkou mesta Janou Vaľovou 
reagoval prednosta Mestské-
ho úradu v Humennom Ondrej 

Bartko. „Primátorka mesta nemá 
žiadne kompetencie na to, aby na 
základe vlastnej iniciatívy moh-
la finančne alebo nejakým iným 
spôsobom oceniť prácu pedagó-
gov škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Humenné. Finančne oceniť učite-
ľa napr. vo forme mimoriadnych 
odmien môžu len riaditelia škôl, 
keďže majú právnu subjektivitu, 
no nie primátorka mesta alebo 
niekto iný z vedenia. Rovnako tak 
pri príležitosti Dňa učiteľov návr-
hy na ocenenie najlepších peda-
gógov podávajú riaditelia škôl,“ 
uviedol. Podľa neho z vyššie uve-
deného jednoznačne vyplýva, že 
primátorka nikdy neocenila a ani 
nemôže oceniť žiadneho pedagó-
ga v meste.

Jana Fedičová, Humenné  

Tri stále expozície a sedem mú-
zejných výstav v objekte rene-
sančného kaštieľa si v priebehu 
troch mesiacov pozrelo 3 682 detí 
a dospelých. V rámci osvetovo-zá-
ujmových činností pripravilo mú-
zeum program postupových súťa-
ží a metodických seminárov pre 

takmer dvesto účastníkov z regió-
nu horného Zemplína. Projektu 
múzejného objektového vyučova-
nia Ku koreňom, tradíciám, hod-
notám... sa  počas výstav a vzde-
lávacích podujatí v múzejných 
priestoroch zúčastnilo vyše 1 250 
žiakov predškolských zariadení 
a žiakov základných a stredných 
škôl. Dňa 1. mája 2018 otvára Vi-

horlatské múzeum v priestoroch 
renesančného kaštieľa a v areáli 
skanzenu novú múzejnú sezónu 
2018. Na prahu aktuálnej sezó-
ny ponúkame návštevníkom päť 
výstav, prehliadku stálych expo-
zícií v objekte kaštieľa a v areáli 
skanzenu a dňa 20. mája 2018 
celodenný program v rámci blí-
žiaceho sa Medzinárodného dňa 

múzeí. Na pôde múzea do konca 
júna prebieha pre školy projekt 
objektového vyučovania, ako aj 
postupové súťaže a metodické 
semináre v rámci osvetovo-vzde-
lávacích činností. V priebehu leta 
pripravuje múzeum program no-
vých event-podujatí s odkazom 
k aktuálnemu roku európskeho 
kultúrneho dedičstva. 

Humenné: Občianske iniciatívy sú znepokojené udalosťami v ZUŠ

Nová múzejná sezóna vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Učiteľka Daniela Polovková vystúpila na poslednom zhromaždení Za slušné Sloven-
sko, ktoré sa v meste uskutočnilo 15. apríla. Od riaditeľa dostala písomné upozorne-
nie na porušenie pracovnej disciplíny. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Občianske iniciatívy sú znepokojené udalosťami v Základnej umeleckej škole (ZUŠ) na Mierovej ulici v Humennom. Poukazujú na upozornenie na 
porušenie pracovnej disciplíny zo strany jej riaditeľa v súvislosti s vystúpením tamojšej učiteľky Daniely Polovkovej na poslednom zhromaždení 

Za slušné Slovensko, ktoré sa v meste uskutočnilo 15. apríla. Riaditeľ školy tvrdí, že na ráznejšie kroky ho vyzvali učiteľkini kolegovia.

V priebehu prvého štvrťroka, v mimosezónnom období, navštívilo podujatia Vihorlatského múzea v Humennom takmer 4 000 návštevníkov. 
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mpo, Humenné  

Pri jazde na bicykli treba dodržiavať 
určité pravidlá. Nie preto, aby sa cyk-
listi vyhli pokute, ale najmä z hľadiska 
bezpečnosti, aby sa výlet na bicykli ne-
skončil zranením, nebodaj až tragicky. 
Platí to tak pre jazdu bicyklom po ceste, 
ako aj po cyklistickom chodníku. „Pri 
jazde bicyklom po cyklistickom chod-
níku majú cyklisti zrejme väčší pocit 
bezpečia, keďže tu nejazdia motorové 
vozidlá a sú preto veľakrát menej ostra-
žití. Na cyklistickom chodníku sa však 
pohybujú aj ďalší cyklisti, ale aj kolo-
bežkári, korčuliari, prípadne na iných 
obdobných športových zariadeniach 
a je tu potrebné dodržiavať stanovené 
pravidlá,“ ozrejmil prešovský krajský 
policajný hovorca Daniel Džobanik.  

Pravidlá jazdy na cyk-
listickom chodníku

Jazdí sa vpravo, môžu ísť najviac dvaja 
cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzu-
jú a neohrozujú ostatných účastníkov 
cestnej premávky, ak je zriadená ces-
tička pre chodcov a cyklistov príslušnou 
dopravnou značkou cyklista nesmie 
ohroziť chodca, ak cestička pre chodcov 
a cyklistov má oddelené pruhy, sú chod-
ci a cyklisti povinní použiť len pruh pre 
nich určený, to neplatí pri obchádzaní, 
predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, 
pri vchádzaní na cestičku pre chodcov 
a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom 
sa nesmú vzájomne ohroziť. Okrem 
toho majú cyklisti v cestnej premávke 
aj iné povinnosti, najmä venovať sa 
plne vedeniu bicykla a sledovať situá-
ciu v cestnej premávke. Neprípustné je 
jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iné-
ho vozidla, viesť druhý bicykel, ručný 
vozík, zviera a predmety, ktoré by sťa-
žovali vedenia bicykla alebo ohrozovali 
iných účastníkov cestnej premávky. Za 

zníženej viditeľnosti musí mať cyklista 
na sebe reflexné prvky alebo oblečený 
reflexný bezpečnostný odev. Mimo obce 
musí mať cyklista na hlave ochrannú 
prilbu a dieťa do 15 rokov aj v obci. Aby 
cyklistická prilba plnila svoju funkciu, 
musí byť správne pripevnená. Musí mať 
zodpovedajúcu veľkosť a upevnená tak, 
aby sedela na temene hlavy vodorovne 
s úrovňou očí. Prilba nesmie byť posu-
nutá ani do čela a ani do tyla, aby chrá-
nila hlavu čo najlepšie. 

Povinná výbava na bicykli
Tak ako vozidlá musia mať povinnú vý-
bavu, tak aj bicykel musí spĺňať určité 
podmienky, aby mohli cyklisti bezpeč-
ne vyraziť na cesty: bicykel musí byť 
vybavený dvoma na sebe nezávislými 
účinnými brzdami, konce rúrok ria-
didiel musia byť ukončené napríklad 
zátkami alebo rukoväťou, vzadu musí 
byť červené odrazové sklo, nad pred-

ným kolesom musí byť biele odrazové 
sklo; môžu byť nahradené odrazovými 
materiálmi na odeve alebo obuvi, od-
razové sklá oranžovej farby musia byť 
na oboch stranách pedálov a na lúčoch 
kolies. Počas jazdy za zníženej vidi-
teľnosti musí byť vpredu biele svetlo, 
prípadne ak je komunikácia dostatočne 
a súvislo osvetlená stačí aj prerušované 
svetlo. Vzadu červené svetlo, alebo aj 
prerušované, môže byť kombinované 
so zadným červeným odrazovým sklom. 
Bicykel môže byť vybavený aj blatníkmi 
prekrývajúci celú šírku pneumatiky, 
krytom reťaze, pomocným sedadlom na 
prepravu dieťaťa a nosičom batožiny. 
Ak rodičia berú dieťa na výlet bicyk-
lom, dieťa treba mať vždy pred sebou na 
očiach, aby mohli jeho jazdu ovplyvniť 
prípadným upozornením. Treba dbať 
na to, aby jeho zdravie bolo dostatočne 
chránené - prilbou, chráničmi na kon-
čatiny, reflexnými prvkami na odeve.

mpo, Snina  

20-ročný Milan a o rok starší meno-
vec zo Sniny boli obvinení z trestné-
ho činu krádeže spáchaného formou 
spolupáchateľstva. Obvinení mladí 

muži začiatkom marca tohto roku 
po spoločnej vzájomnej dohode ne-
oprávnene vošli do objektu jednej 
z firiem na Strojárskej ulici v Snine, 
odkiaľ odcudzili náhradné diely. 
Presnejšie 2 perá z nákladného auta, 

2 hlavy z motora buldozéra, servo-
riadenie z buldozéra a rôzny kovový 
materiál.  Mladíci tieto odcudzené 
veci následne odpredali do zberných 
surovín, za sumu 92 eur. Majiteľovi 
firmy bola spôsobená škoda vo výške 

najmenej tisíc eur. „Obaja obvinení 
sú stíhaní na slobode, ak sa im vina 
preukáže, hrozí im trest odňatia slo-
body až na dva roky,“ informovala 
prešovská krajská policajná hovorky-
ňa Jana Migaľová. 

mpo, Snina  

Dňa 22. apríla v popoludňajších ho-
dinách prijali policajti Oddelenia 
hraničnej kontroly Policajného zboru 

(OHK PZ) Topoľa Riaditeľstva hra-
ničnej a cudzineckej polície (RHCP) 
Sobrance  oznámenie turistu o nále-
ze munície na turistickom chodníku 
v katastrálnom území obce Runina, 

okres Snina. Na miesto nálezu bola 
vyslaná hliadka, ktorá oznámenie po-
tvrdila a miesto nálezu zabezpečila až 
do príchodu odborníka z KR PZ Pre-
šov. „Po príchode policajt prevzal 82 

mm delostreleckú mínu z 2. svetovej 
vojny ku zneškodneniu,“ uviedla ho-
vorkyňa RHCP v Sobranciach Agnesa 
Kopernická. 

Aby sa výlet na bicykli neskončil zranením, nebodaj až tragicky

Ukradnuté náhradné diely odviezli do zberných surovín

Turista našiel na chodníku delostreleckú mínu

mpo, Humenné 

Vo veci trestného činu porušova-
nie domovej slobody spáchaného 
v súbehu s trestným činom kráde-
že vedie trestné stíhanie poverený 
príslušník Obvodného oddelenia 

Policajného zboru v Humennom. 
Doposiaľ nestotožnený páchateľ 
v dopoludňajších hodinách 25. 
apríla neoprávnene vošiel do ne-
uzamknutého rodinného domu 
v obci Vyšná Sitnica a z poličky 
v skrini odcudzil hotovosť vo 

výške 410 eur. 62-ročnej majiteľ-
ke tak vznikla škoda v uvedenej 
výške. „Polícia po páchateľovi 
intenzívne pátra, no opätovne 
upozorňujeme občanov, aby svo-
jou neopatrnosťou nedávali prí-
ležitosť zlodejom. Je potrebné si 

chrániť svoj majetok i osobné veci 
už len základným opatrením, a to 
zamykať si svoje obydlie,“ uviedla 
prešovská krajská policajná ho-
vorkyňa Jana Migaľová.

Zlodej vošiel do domu a ukradol vyše 400 eur
Polícia opätovne upozorňuje občanov, aby svojou neopatrnosťou nedávali príležitosť zlodejom.
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Búrky a mrazy sa 
v apríli striedajú.

Dážď na prvého mája - 
úrodný rok.

Na sv. Filipa a Jakuba 
(3. 5., apoštoli) zazelená 

sa každá lipa.

Sv. Florián (4. 5., 
mučení, patrón 

hasičov), úrodu nám 
chráň.

Svätý Florián si môže 
ešte nasadiť snehový 

klobúk.

Keď na Moniku  
(7. 5.) prší, bude v jeseni 

prázdny súdok. 

V máji chladno - bude 
vína na dno.

Studený máj  
- v stodole raj.

Ak je máj záhradníkom, 
býva i roľníkom.

Májové blato - pre 
hospodára zlato.

Májové mrazy a zimy 
pochovajú sejby.

PRANOSTIKA

 (jac)

www.facebook.com/humenskyexpres

Nájdete nás aj na 
facebooku:

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 20.00 hod.
str 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 11.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 
ut - sob 14.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy

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

H
E

/0099
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tasr, Stakčín, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Prešovskí krajskí poslanci na pon-
delkovom zastupiteľstve Prešov-
ského samosprávneho kraja (PSK) 
schválili ďalšie financie na nadli-
mitné výdavky na rekonštrukciu 
prešovskej Hvezdárne a planetá-
ria a tiež na projekt zameraný na 
zníženie energetickej náročnosti 
areálu Správy a údržby ciest (SÚC) 
PSK v Stakčíne. Po dlhšej rozprave 
poslanci nakoniec schválili dofi-
nancovanie výdavkov pre Hvez-
dáreň a planetárium v rámci im-
plementovaného projektu Obnova 

budovy a zníženie energetickej 
náročnosti o takmer 134 500 eur 
(s DPH). Z toho stavebné práce 
predstavujú sumu 118 753 eur, od-
borná technická pomoc 7440 eur 
a výkon stavebného dozoru 8280 
eur. Poslanec Marek Hrabčák upo-
zornil na to, že dofinancovanie pro-
jektu sa nedeje prvýkrát. Už vlani 
poslanci zvýšili nadlimitné výdavky 
na túto stavbu o sumu 149 982 eur, 
s aktuálnym zvýšením nákladov sa 
táto suma vyšplhá na viac ako 284 
000 eur. Poukázal na to, že prob-
lém je vo vypracovaní projektovej 
dokumentácie, čomu by sa mali 

vo väčšej miere venovať na Úrade 
PSK. Kraj na stavbu, ktorú reali-
zuje Euro-Building, a. s., získal z 
eurofondov takmer 514 000 eur, 
spolufinancovanie PSK je päť per-
cent. Rekonštrukcia po predĺžení 
termínu musí byť dokončená do 
konca augusta. Vedúci oddelenia 
implementačnej jednotky ELENA 
PSK Rudolf Pojezdala informoval, 
že pri projekte Hvezdárne a plane-
tária vznikli nadlimitné výdavky z 
dôvodu, že táto budova je atypická. 
„Zvýšenie spôsobila kupola, ktorá 
je hlavnou časťou planetária, pozo-
stáva z nosných betónových rebier, 

ktoré vykazovali značnú mieru 
nerovnosti a bolo ich potrebné do-
rovnávať. Došlo aj k nepresnému 
vypočítaniu obkladov,“ konkreti-
zoval. Pojezdala ďalej uviedol, že 
poslanci schválili aj dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov na projekt 
Stakčín – areál SÚC PSK o viac ako 
34 000 eur. Pôvodný návrh bol na 
zhruba 23.000 eur. Poslankyňa 
Nadežda Sirková ešte navrhla zvý-
šiť túto sumu o ďalších vyše 11 000 
eur z dôvodu zvýšenia cien izolač-
ných materiálov. Projekt zameraný 
na zníženie energetickej náročnosti 
musia dokončiť do 5. mája.

han, Humenné, FOTO: ZUŠ   

Predposledný aprílový víkend, 20. 
– 22. apríla, sa v žilinskom Mest-
skom divadle uskutočnilo finálové 
kolo tanečnej súťaže Pohyb bez ba-
riér 2018. Tanečníčky našej ZUŠ na 
Mierovej ulici sa finálneho kola tej-
to súťaže zúčastnili vôbec po prvý-
krát. Postup si vyslúžili na základe 

úspešných výsledkov zo semifiná-
lového kola, ktoré sa konalo 7. – 8. 
4. 2018 v Košiciach, kde si vybojo-
vali nielen pekné umiestnenia (2 x 
bronz, 1 x 4. miesto), ale i dostatok 
bodov na postup. V sobotu, 21. 4., 
súťažili sólové choreografie moder-
ného tanca. Žiačka Sára Grešová  
si so svojou choreografiou „Insi-
de“ vytancovala krásne 3. miesto 

z celkových šiestich. Druhé sólové 
číslo - žiačky Kataríny Mihaľovej 
sa, bohužiaľ, na prvé tri priečky 
nedostalo, no v neuveriteľne silnej 
konkurencii deviatich najlepších 
čísel postupujúcich zo semifinálo-
vých kôl si vyslúžilo slušné bodové 
ohodnotenie. Obe žiačky si odniesli 
mnoho nových inšpirácií a síl pra-
covať na sebe viac. V nedeľu 22. 4. 

bojovala v kategórii National dan-
ce, juniori, choreografia „Karička“. 
Tá si vytancovala 1. miesto a žiač-
ky si s radosťou odnášali výherný 
pohár, diplomy a v neposlednom 
rade nové skúsenosti. Našim skve-
lým žiačkam a ich učiteľke Ľubo-
míre Bazarovej, DiS. art., srdečne 
blahoželáme a tešíme sa na ďalšie 
úspechy. 

Poslanci zvýšili financie na projekty z dôvodu nadlimitných výdavkov

Zuška znovu vynikajúco!

Prešovskí krajskí poslanci schválili ďalšie financie aj na zníženie energetickej náročnosti areálu Správy a údržby ciest (SÚC) PSK v Stakčíne.
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Podľa hovorcu fondu Martina 
Kormoša je dôvodom nesplnenie 
všeobecných podmienok prenájmu 
od SPF v zmysle všeobecne záväz-
ných právnych predpisov, predo-
všetkým daňových a odvodových 
povinností, ktoré musí mať každý 
žiadateľ o nájom vyrovnané. „Na-
koľko spoločnosti Rodu užívali po-
zemky v správe a nakladaní fondu 
aj po uplynutí platnosti pôvodných 
nájomných zmlúv z roku 2005, 
respektíve 2010, fond ich zároveň 
vyzval na vypratanie pozemkov 
a úhradu bezdôvodného obohate-
nia,“ uviedol Kormoš. Dotknuté 
pozemky v okresoch Medzilabor-
ce, Humenné a Snina prenajme 

SPF iným vhodným záujemcom 
podľa kritérií uvedených v prísluš-
nom vládnom nariadení, doplnil 
hovorca SPF. Roda má byť podľa 
posledných článkov zavraždeného 
novinára Jána Kuciaka napojený 
na kalábrijskú mafiu. Firmy talian-
skych podnikateľov, ktoré sú po-
dozrivé z napojenia na mafiánsku 
skupinou ‚Ndrangheta, získali od 
roku 2004 od štátu poľnohospo-
dárske dotácie za takmer 68 milió-
nov eur, informoval v marci denník 
Sme. Najvyššiu sumu, viac ako 10,8 
milióna eur, dostala spoločnosť 
Agrokomplex Humenné. Pôvodne 
v nej bol konateľom Roda, v roku 
2016 ju však previedol na svoju 
dcéru Elisabettu Roda, manželku 
Antonina Vadalu, a ďalšiu príbuz-

nú, píše denník. Rodovým firmám 
štát dokopy vyplatil viac ako 55 mi-
liónov eur, Vadalovým 1,9 milióna 
eur. Zvyšných viac ako desať milió-
nov eur dostali ostatné spoločnosti 

rodinných príslušníkov Rodu a Va-
dalu, uvádza denník. Roda spájanie 
s mafiou odmieta. Polícia ho však 
od roku 2002 vyšetrovala až v 45 
prípadoch, väčšina sa týkala daní.

mpo, Humené  

40-ročnému Rudolfovi zo Stročína 
poverený príslušník Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Hu-
mennom vzniesol obvinenie za pre-

čin poškodzovanie cudzej veci. Pre-
šovská krajská policajná hovorkyňa 
Jana Migaľová spresnila, že hodinu 
po polnoci dňa 24. marca v jednom 
z podnikov na Námestí slobody v 
Humennom úmyselne päsťou ruky 

udrel do sklenenej vodnej steny. 
Stena bola súčasťou barového pultu 
a následkom tohto úderu bola po-
škodená. Spôsobená škoda dosiah-
la výšku najmenej 500 eur. Rudolf 
teda poškodil a urobil neupotrebi-

teľnou cudziu vec a spôsobil tak na 
cudzom majetku škodu. Obvinený 
muž je stíhaný na slobode, no ak sa 
mu vina preukáže, hrozí mu trest 
odňatia slobody až na jeden rok.

SPF neuzavrie nové zmluvy s firmami D. Rodu, pozemky prenajme iným záujemcom  

Výtržník poškodil v humenskom bare sklenenú vodnú stenu

Slovenský pozemkový fond (SPF) neuzavrie nové nájomné zmluvy so štyrmi spoločnosťami talianskeho podnikateľa Diega Rodu, 
ktorým uplynuli pôvodné nájomné zmluvy a požiadali o ich predĺženie. SPF o tom informoval v tlačovej správe. 

SPRAVODAJSTVO / KRIMI

Miroslav Kerekanič, Humenné, FOTO: MK

Dňa 13. apríla 2018 sa na pôde  Vi-
horlatského múzea v Humennom 
v spolupráci so základnými a ume-
leckými školami v okresoch Humen-
né, Snina a Medzilaborce, Miestnym 
odborom Matice slovenskej v Hu-
mennom a Rusínskou obrodou na 
Slovensku konala regionálna súťaž 
detského hudobného folklóru. Na 
podujatí sa zúčastnilo 76 detských 
spevákov (12 z okresu Medzilabor-
ce, 18 z okresu Snina, 46 z okresu 
Humenné, z toho 14 chlapcov a 62 
dievčat a 2 spevácke skupiny). Do 

tohtoročnej súťaže, ktorá je postu-
povým predkolom na krajskú sú-
ťaž detského hudobného folklóru 
(Raslavice, dňa 29. 4. 2018) a na 
festivaly detských spevákov Spevy 
môjho rodu a Zo struny na strunu, 
sa nám podarilo zapojiť 20 škol-
ských zariadení z troch okresov. Sú-
ťažiacich  hodnotila odborná porota 
v zložení − doc. Vladimír Marušin, 
ArtD. (vedúci Hudobnej katedry 
Prešovskej univerzity), PaedDr. Mi-
roslav Kobelák, PhD. (odbor kultúry 
PSK) a Gejza Lakatoš (hudobný pe-
dagóg). Na krajskej súťaži detského 
hudobného folklóru v Raslaviciach 

budú jednotlivé okresy hornozem-
plínskeho regiónu reprezentovať 
speváci a spevácke skupiny zo všet-
kých troch okresov. Podujatie malo 

vynikajúcu úroveň, o ktorú sa okrem 
účinkujúcich pričinili aj ich pedagó-
govia, rodičia organizátori a podpo-
rovatelia.

Vihorlatské múzeum v Humennom spojilo horný Zemplín hudobným folklórom 
Regionálnej súťaže detských folkloristov sa zúčastnilo 76 detských spevákov.
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tasr, Medzilaborce, FOTO: TASR    

„V tomto roku si pripomíname sté 
výročie od ukončenia prvej svetovej 
vojny. Pri tejto príležitosti sme prip-
ravili už ôsmy ročník podujatia Kar-
paty 1914/1915. V rámci podujatia sa 
do Medzilaboriec prišli ukázať kluby 
vojenskej histórie nielen zo Slovens-
ka, ale aj z iných krajín. Spomeniem 
napríklad Česká republika, Maďar-
sko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, 
Ruská federácia. Samotný scenár 
podujatia bol pripravený na základe 
historických podkladov. Snažili 
sme sa v hodinovej ukážke priblížiť 
udalosti, ktoré trvali oveľa dlhšie. 
Veríme, že sa divákom táto ukážka 
páčila,“ uviedol pre TASR pred-
seda KVH Beskydy v Humennom 
Martin Drobňák. Do ukážky bojov 
zapojili nielen vojakov, ale i dobovú 
techniku. „Priamo na ploche 
mohli vojaci vidieť poľný kanón 
nemeckej armády, horský kanón 
rakúsko-uhorskej armády, niekoľko 
guľometov, nákladné auto taktiež 
nemeckej armády, dobové bicykle 

dokonca, no a nad hlavami lietal 
dvojplošník, ktorý podporoval útok 
ruskej pechoty,“ priblížil Drobňák. 
Podľa podpredsedu KVH Beskydy 
Radoslava Turika bol tento ročník 
počtom účastníkov a bohatosťou 
programu najväčší. Boje, ktoré 
účastníci predviedli, je, ako povedal, 
potrebné brať s rezervou. „To, čo tí 
vojaci zohrávajú, sa neodohralo ako 
konkrétna udalosť, ale chceme zach-
ytiť rôzne prvky alebo také segmen-
ty udalostí, ktoré sa tu odohrali od 
novembra 1914 do nejakého mája 
1915 v takom zhustenom jednohod-
inovom slede,“ priblížil Turik. „Pod-
porili nás tiež Ozbrojené sily SR, 
ktoré prišli s naozaj veľmi bohatou 
zostavou svojej techniky aj rôznych 
ukážok a takto sa zapojili do pro-
gramu,“ doplnil Turik. Návštevníci 
si mohli pozrieť i vystúpenia vojen-
skej dychovej hudby, mužskej spe-
váckej skupiny s témou vojenských 
a regrútskych piesní, ukážku výc-
viku dobových armád, prezentáciu 
výstroje a výzbroje, ako aj súťaž vo 
varení vojenských jedál.

D. Kapráľová, Snina    

Lego je bezpochyby výnimočná 
hračka. Až natoľko, že sa stala pred-
metom zberateľstva i investícií. 
Ale hlavne sa stala prostriedkom 
na tvorivú a kreatívnu činnosť niel-
en detí, ale i dospelého fanúšika 
Lega, ktorý má pomenovanie Afol. 
Takmer každý sa v živote minimálne 
hral s touto stavebnicou, alebo ju aj 
vlastnil. Dokonca je to hračka, ktorá 
sa zvyčajne nevyhadzuje, ale sa skôr 
„dedí“. Ku svojej stavebnici z detst-
va sa popri hrách so svojím synom 

vrátil aj Viliam Bartuš. Nadšenie 
z Lega u syna už stihlo vyprchať, ale 
zato nadšenie u otca sa stupňuje až 
na toľko, že v súčasnosti vlastní cez 
sto stavebníc a nespočetné množst-
vo súčiastok. Ako sám vraví, je to 
čiastočne zberateľská vášeň, ale 
baví ho hlavne samotné stavanie. 
Nadchli ho hlavne elektrické mo-
torčeky, funkčná hydraulika a ozu-
bené mechanizmy zo série Lego 
Technic. Po tom, ako ho priatelia 
nahovorili na prezentovanie svojej 
vášne, si môžeme skúsiť obnoviť 
nadšenie z tejto „hračky“  v Snins-

kom kaštieli na výstave INÁKOC-
KA. V roku 2018 je 60-te výročie 
vzniku a patentovania klasickej 
Lego kocky. Tá sa používa dodnes 
a je so súčiastkami tejto stavebnice 
stále kompatibilná v rámci všetkých 
stavebníc od roku 1958 minimálne 
dodnes. Taktiež ubehlo už 60 rokov 
od smrti zakladateľa firmy Lego Ole 
Kirk Christiansen. Výstava potrvá 
od 9. mája  do 30. júna 2018. Pozý-
vame vás teda na výstavu stavebníc 
z pohľadu dospelého fanúšika Lega 
Viliama Bartuša. Výstava obsahuje 
prevažne oficiálne stavebnice, ale 

i nemenej zaujímavé výtvory dos-
pelých fanúšikov Lega. Tí vymýšľa-
jú vlastné výtvory zo širokej palety 
dielov alebo alternatívne modely 
z obmedzeného množstva i druhu 
dielov oficiálneho setu. Výstava je 
doplnená aj informačnými panelmi 
a popisom jednotlivých stavebníc. 
Vernisáž výstavy bude okrem hovo-
reného slova doplnená aj prezento-
vaním programovateľnej stavebnice 
zo série Lego Mindstorm. Na záver 
bude možnosť pozrieť si aj zau-
jímavý film z „legosveta“.

Rekonštrukciou bojov priblížili udalosti prvej svetovej vojny 

Na výstave Iná kocka bližšie spoznáte zaujímavý svet Lega

Kluby vojenskej histórie zo Slovenska i zahraničia priblížili v sobotu ľuďom v Medzilaborciach udalosti prvej svetovej vojny. 
V poradí ôsmy ročník rekonštrukcie bojov Karpaty 1914/1915 pripravil Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy z Humenného. 

V programe sa predstavilo približne 300 účinkujúcich.

Pozývame vás na výstavu stavebníc z pohľadu dospelého fanúšika Lega Viliama Bartuša. Výstava obsahuje prevažne oficiálne stavebnice, 
ale i nemenej zaujímavé výtvory dospelých fanúšikov Lega.
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tasr, Prešov    

Stane sa tak počas Národného 
stretnutia mládeže P18, ktoré sa 
uskutoční v dňoch 26. až 29. júla 
v Prešove. TASR o tom informov-
al Michal Lipiak z komunikačného 
tímu P18. „Mladí dostanú osob-
né pozvanie k tomu, aby formou 
dobrovoľníckej pomoci pomohli 
desiatkam rozličných inštitúcií na 
celom meste. Urobia tak v duchu 
špeciálnej príručky DoCat, ktorá 
vyšla v desiatkach krajín sveta. V 
slovenčine vyjde práve pred P18. 
Obsahuje výber toho najpodstat-
nejšieho z náuky cirkvi, všetko 

podané jazykom pre mladých,“ 
uviedol Lipiak. Názov diela DoCat, 
ktorý nadväzuje na obľúbenú sériu 
pre mladých YouCat, je odvodený 
od slovesa „to do“ (robiť). „DoCat 
je manuál pre mladých na ich cestu 
životom. Nielen v knižnej podobe, 
ale aj na sociálnych sieťach a v 
aplikácii. Obsahuje Božie slovo 
i učenie cirkvi,“ hovorí Katarína 
Hulmanová, tajomníčka Sociálnej 
subkomisie Teologickej komisie 
Konferencie biskupov Slovenska 
(KBS), ktorá zodpovedá za toto 
podujatie. „Pápež František pozýva 
mladých, nakoľko majú na to na-
jlepšie predpoklady a silu, aby išli 

dopredu, menili svet a inovovali 
veci. Chceme ich preto pozvať, aby 
začali už teraz. Objaviť svoje talenty 
môžu v charitatívnych a sociálnych 
iniciatívach a rozličných miestach 
angažovanosti,“ dodáva predseda 
eRka Juraj Králik. Novinka bude 
súčasťou programu druhého dňa 
P18. Začne sa katechézou predse-
du Sociálnej subkomisie Teolog-
ickej komisie KBS Petra Rusnáka. 
Pozornosť mladých upriami na 
povolanie k sociálnej angažova-
nosti, spoznávanie katolíckej so-
ciálnej náuky a ku konkrétnym 
činom. „Po tom, ako si mladí te-
oreticky vypočujú slová o službe 

lásky, ktorá je najhlbšou podstatou 
cirkvi, pôjdu do ulíc,“ hovorí bi-
skup Rusnák. Navštívia napríklad 
domovy dôchodcov, detský do-
mov, nocľahárne či mestský úrad 
alebo súd. V spolupráci s partner-
mi, ktorých v meste tím aktívne 
hľadá, mladí vykonajú praktické 
dobrovoľnícke aktivity s konkrét-
nym hmatateľným výsledkom typu 
maľovanie, čistenie okolia a iné. 
„Oceňujeme a ďakujeme všetkým, 
ktorí sa do toho zapájajú. Najmä 
Gréckokatolíckej charite Prešov, 
mestu Prešov, VÚC, rozličným ini-
ciatívam v meste a okolí,“ dodáva 
eparcha Rusnák.

tasr, Medzilaborce, FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Vlani mesto opravilo chodník na 
ľavej strane, v tomto roku pôjde 
o časť popri rodinných domoch 
v dĺžke približne 750 metrov. Podľa 
primátora Vladislava Višňovského 
ide o nevyhnutnú investíciu, chod-
ník je totiž podľa jeho slov v dezolát-
nom stave. „Robíme to svojpomoc-
ne. Náklad naň predstavuje 32.000 
eur,“ uviedol pre TASR s tým, že zre-

alizovať by ho chceli do konca mája. 
Samospráva bude aj v tomto roku 
investovať do riešenia statickej do-
pravy. „Na sídlisku Vrch budujeme 
ďalšie parkovisko pre 50 áut, to je na 
Ulici generála Svobodu a Májovej. 
V tomto roku by sme chceli ešte na 
Tolstého ulici vystavať minimálne 
dve parkoviská pre ďalších zhruba 
70 áut,“ priblížil plány primátor. 
Do parkovania podľa Višňovského 
v posledných rokoch investovali viac 

ako 20.000 eur. Medzilaborce totiž 
situáciu s narastajúcim počtom mo-
torových vozidiel pociťujú rovnako 
ako iné mestá. Počas dvoch rokov 
vytvorili približne 200 nových par-
kovacích miest. V minulom roku 
pristúpili aj k riadnemu označeniu 
vyhradených parkovacích miest na 
území mesta. Problém s nimi evi-
dovali najmä na sídlisku Vrch, kde 
si ich svojvoľne rôznymi spôsobmi 
označovali obyvatelia.

Mladí podporia výzvu, ku ktorej ich vyzýva pápež František

Medzilaborce opravia chodník k múzeu, v meste pribudnú ďalšie parkovacie miesta  

Mesto Prešov bude prvým miestom na Slovensku, kde počas leta podporia výzvu Svätého otca Františka „1 milión mladých pre 
pápeža“. Snom pápeža je, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie cirkvi do spoločnosti.

Medzilaborská samospráva v tomto roku pokračuje v rekonštrukcii hlavného chodníka v meste, ktorý vedie od železničnej 
stanice po Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Investovať bude aj do výstavby parkovísk. 

mpo, Humenné, FOTO: MIPO  

Na mestskom cintoríne v Humen-
nom je od minulého týždňa v pre-
vádzke sviečkomat. Nachádza sa pri 
vstupe na cintorín v blízkosti domu 
smútku. Pozostalým a návštevní-
kom cintorína je k dispozícii non-
stop. S touto novinkou prišli Tech-
nické služby mesta Humenné. Novú 
službu ocenia najmä návštevníci 
cintorína, ktorí si v prípade nepred-
vídanej alebo oneskorenej návštevy 

hrobu svojich blízkych zabudli ale-
bo nestihli kúpiť sviečku a kahanec 
v obchode. Po novom tak môžu uro-
biť priamo na cintoríne v sviečko-
mate. Automat ponúka jednoduchú 
parafínovú náplň do kahanca za 50 
centov, ale aj menší či väčší kaha-
nec od jedného do dvoch eur. Na 
sviečkomate nájdete aj informácie 
o tom, ako dlho zakúpené kahance 
a sviečky horia, a jednoduchý návod 
na použitie, ako automat obsluho-
vať.

Na humenskom cintoríne spustili do prevádzky sviečkomat
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INFOSERVIS

MsKS – DOM KULTÚRY
STAVANIE MÁJA

Oslavy 1. mája. Svadobný obrad starých mám. FS 
Viňančan a FS Raslavičan.  – v utorok 1. mája od 

14.30 hod. pred Domom kultúry.
PLAMENE UNDERGROUNDU

Ballet Magnificat (USA). Scarlet Cord. Dramatické 
spracovanie príbehu zo 70-tych rokov. Príbeh o túžbe 
po slobode a nájdení zmyslu života dvoch hlavných 

hrdiniek. – vo štvrtok 3. mája o 19.00 hod. v divadel-
nej sále DK. Vstupné 7 eur.
ŠVEJKOVE PIVNÉ DNI

4. – 6. mája na námestí pred MsKS. Slávnostné 
otvorenie v piatok 4. mája o 17.00 hod.

RND: BESAME MUCHO
Správa o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej koľaji... v réžii 
Stanislava Štepku. – v pondelok 18. júna v divadelnej 

sále DK. Vstupné 15 eur.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových fotografií prináša 

zábery od najstarších dochovaných vyobrazení 
štvorkrídlového objektu renesančného kaštieľa a 

priľahlého parku na rytine z obdobia druhej polovice 
XVII. storočia po dnešok. Súčasťou vystavovaných fo-
tografií sú aj doposiaľ nezverejnené snímky pochádza-

júce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov 
žijúcich v Kanade. 

KINO Fajn 
AVANGERS: NEKONEČNÁ VOJNA

(AVENGERS: INFINITY WAR)
Najsmrtonostnejšia a najepickejšiu vojna všetkých 
čias. Film je zavŕšením desaťročnej cesty filmovým 
svetom štúdia Marvel. Avegners a ostatní superhrdi-
novia sa musia spojiť, aby skúsili poraziť mocného 

Thanosa skôr, ako jeho útok navždy zničí celý vesmír... 
Koniec sa blíži...

akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 30. apríla 
o 19.30 hod.
BLOKOTI

(BLOCKERS)
Komédia o dievčatách, ktoré chcú prísť o panenstvo, 
a o rodičoch, ktorí im v tom chcú zabrániť doslova za 

každú cenu. Keď si budete chcieť prvýkrát zasexovať a 
ešte nie ste úplne dospelý, asi by ste to nemali vykričať 

do celého sveta a určite nie na internet. Nikdy totiž 
neviete, kto sa o tom dozvie a ako s touto informáciou 

naloží. 
komédia (USA), slovenské titulky  

– 1. mája o 18.00 hod.
DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA

(DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA)
Marie (A. Polívková)  je typická mestská singl. 

Pracuje síce ako úspešná televízna moderátorka, ale vo 
vzťahoch má dar priťahovať iba hlupákov. Naopak, jej 

sestra Karolína (E. Geislerová) už toho pravého našla 
a plánuje svadbu. A tak Marie prichádza za rodinou 
na návštevu do rodného mesta. Doma stretáva svoju 

dávnu lásku Jiřího (J. Plesl). Počas niekoľkých okami-
hov je jasné, že ich stará láska časom nevyprchala. Ale 
celá vec má jeden háčik. Jiří je snúbencom jej sestry. 

romantická komédia (CZE), originálna verzia – 1. 
mája o 20.00 hod.

TOM OF FINLAND
ASFK... Vyznamenaný dôstojník Touko Laaksonen 
sa vracia z druhej svetovej vojny, ale veľmi rýchlo 

zisťuje, že život vo Fínsku v období mieru je pre neho 
rovnako znepokojivý. Helsinki sú plné homofóbie 

a všetci muži sú nútení k tomu, aby sa oženili a mali 
deti. Touko hľadá útočisko vo vlastnej umeleckej 

tvorbe, ktorá sa začína špecializovať na štylizované 
homoerotické kresby svalnatých mužov. Laaksonenove 

diela, na ktorých nechýba slávny podpis „Tom of 
Finland“ sa stali symbolom celej generácie mužov 

a pomohli rozdúchať plamene gay revolúcie.
životopisná dráma (FIN/SWE/DEN/GER), české titulky 

– 2. mája o 19.30 hod.
TICHÉ MIESTO

(A QUIET PLACE)
Keď ťa započujú, tak ťa ulovia. Obyčajná rodina 
sa snaží prežiť vo svete, kde i ten najslabší zvuk 

môže znamenať rozsudok smrti. Lee (J. Krasinski) 
a Evelyn (E. Blunt) Abbottovi vychovávajú tri deti. 

Všetci sú zatiaľ nažive. Veľmi rýchlo si totiž osvojili 
pravidlá, ktoré začali platiť po ich príchode na Zem. 
Kto sú tí Oni ? Nikto nevie. Vie sa len to, že majú 

mimoriadne vyvinutý sluch a akýkoľvek zvuk priláka 
ich pozornosť.

horor, thriller (USA), slovenské titulky – 4. mája 
o 19.30 hod.; 5. 5. o 17.30 hod.

DVE A POL KAČKY
(DUCK DUCK GOOSE)

Tieto vtáky rozhodne nie sú nahnevané, svoj život si 
užívajú plnými zobákmi. Byť v husej koži je ťažká 

pohoda, predovšetkým pre gunára v najlepších rokoch. 
Jednému takému gunárovi prinesie špeciálnu úlohu. 

Musí sa začať starať o dve malé kačičky a pomôcť im 
z bahna, ktoré tak trochu sám spôsobil. Ich spoločné 

dobrodružstvo ukáže, že rodina môže mať všetky 
možné podoby aj tvary a dokonca aj perie. A že 

priateľstvo a rodina je tá najväčšia zábava a jazda.
animovaná komédia, rodinný (USA/CHINA), slovenský 

dabing – 5. mája o 15.30 hod.
POMSTA

(REVENGE)
Troch samoľúbych frajerov čaká pekne brutálna lekcia 

chovania. Bohatí milujúci oteckovia rodín sa ako 
každý rok, zídu uprostred púšte, aby posilnili svoje 

mužstvo a vybili si stres poriadnym lovom. Tentoraz 
však jeden z nich privezie na stretnutie svoju milenku, 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
V HUMENNOM

Jozef Lichman, nar. 1944
Ján Šovár, nar. 1955
Ing. Jozef Cicanič

V ČABINÁCH
Mária Doničová, nar. 1933

V MEDZILABORCIACH
Anna Gališinová, nar. 1934
Helena Regrutová, nar. 1937
Helena Lopatová, nar. 1944

V SNINE
Margita Fedáková, nar. 1955

OPUSTILI   
NÁS

30. 04. ANASTÁZIA, ANASTÁZ
 (Svetový veterinárny deň)
01. 05. PAMELA
 - Sviatok práce (deň pra-

covného pokoja)
 (Deň pristúpenia Slovenskej 

republiky k Európskej únii – 
pamätný deň)

 (Sviatok sv. Jozefa robotníka, 
patróna všetkých pracujúcich / 
Svetový deň astmy)

02. 05. ŽIGMUND
03. 05. GALINA, TIMEA
 (Svetový deň slobody tlače – 

UNESCO  / Deň slnka)
04. 05. FLORIÁN, FLORIÁNA
 (Výročie úmrtia M. R. Štefáni-

ka – pamätný deň)
 (Sviatok sv. Floriána, patróna 

hasičov / Medzinárodný deň 
hasičov)

05. 05. LESANA, LESIA
 (Medzinárodný deň pôrodných 

asistentiek / Svetový deň hy-
gieny rúk)

06. 05. HERMÍNA
 (Medzinárodný deň bez diét 

/ Květnové povstání českého 
lidu, 1945)

MENINY 
oslavujú: 

neuveriteľne sexi lolitku, o ktorú sa rýchlo začnú 
zaujímať aj ostatní. Veci sa vymknú kontrole a muži 
nechajú umierajúce dievča uprostred púšte. V pekle 
púšte sa však ponížená a znovuzrodená mladá žena 

vydáva na cestu pomsty...
akčný thriller (FRA), české titulky – 5. a 6. mája 

o 19.30 hod.
NEZNÁMY VOJAK

(TUNTEMATON SOTILAS)
Snímka rozpráva o jednotke fínskych vojakov 

bojujúcich proti agresívnemu stalinskému Sovietskemu 
zväzu. Ukazuje, ako týchto mužov spojilo priateľst-
vo, humor a túžba prežiť. Táto vojna zmenila život 
každého vojaka rovnako, ako poznamenala životy 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
30. 04.   JÚLIA / BRIA
01. 05.   BIBI / KORINA
02. 05.   GURU / SCOTT
03. 05.   MATYÁŠ / PENNY
04. 05.   DOMINIK / FALCO
05. 05.   JASPER / POLLY
06. 05.   SHEILA / KRISTA

ich blízkych aj celý národ... V roku 1941 sa situácia 
zmenila. Nemecká armáda vtrhla do Sovietskeho zväzu 

a Fínsko sa rozhodlo vybojovať obsadené pohraničie 
späť. Tento vojnový konflikt medzi malou severskou 

krajinou a totalitnou komunistickou mašinériou 
pripomínal boj Dávida s Goliášom. 

vojnová dráma (FIN/BEL/ISLAND), české titulky – 6. 
mája o 17.00 hod.; 8. 5. o 19.30 hod.

GAUGUIN
(VOYAGE DE TAHITI)

Nekompromisný vizionár Paul Gauguin opustí Paríž, 
rodinu i priateľov a v roku 1891 sa usadí na exotickom 

ostrove Tahiti, aby tu  v divokej a nepoškvrnenej 
prírode načerpal inšpiráciu pre svoje obrazy. Zdanlivý 
raj sa ale mení na miesto samoty a chudoby, na ktorom 

Paul zápasí s podlomeným zdravím, odmietnutím i 
pochybnosťami. Ale taktiež sa tu stretne s krásnou 

domorodkyňou Tehurou, ktorá sa stane jeho ženou i 
múzou.  Film Edouarda Deluca je výpravnou, pritom 

však meditatívnou sondou do duše vášnivého a 
problematického génia. Jednoznačne v nej dominuje 

absolútne strhujúci, intenzívny výkon Vincenta 
Cassela.

biografická dráma (FRA), české titulky – 7. mája 
o 19.30 hod.

APOŠTOL PAVOL
(PAUL, APOSTLE OF CHRIST)

Počas prenasledovania kresťanov na začiatku nášho 
letopočtu je Pavol uväznený rímskym cisárom Nerom. 
V tmavej chladnej cele bojuje s hladom, samotou, aj 

s výčitkami svedomia z vlastnej farizejskej minulosti. 
Jeho jediným verným spoločníkom ostal Lukáš, ktorý 
počas svojich návštev v Pavlovej cele spisuje zážitky 

a učenie muža, ktorý sa stal neskôr známym ako 
Apoštol národov.

historická dráma (USA), slovenské titulky – 15. apríla 
o 17.30 hod.



PONDELOK
30. APRÍLA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 11|INZERCIA / INFOSERVIS 

P R E N Á J O M

 � Dám do podnájmu 
2-izbový ZREKONŠTRU-
OVANÝ BYT na Laborec-
kej ul. 7 v Humennom. 
Informácie na tel. č. 
0907 159 557.

HE-R/0128

 � Dáme do prenáj-
mu KANCELÁRSKE 
PRIESTORY v zrekon-
štruovanej budove SFZ 
na ul. Osloboditeľov 3 
v Humennom (100 m 
od centra mesta, dosta-
tok parkovacieho miesta 
zdarma). Viac na tel. č. 
0905 809 038; e-mail: 
sekretariat@obfzhumen-
ne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ  
ODREZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

 � Predám mladé 
STROMČEKY – vlašský 
orech (na presádzanie). 
Tel. 0918 279 885. 

HE-R/0127

P R Á C A

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. 
Dochádzkový bonus - na 
oddelení lisovania gumo-
vých tesnení až 175 €.  In-
formácie na tel. č. 0948 
901 201, 0904 901 632.

HE-R/0116

 � Prijmeme PRACOV-
NÍKOV do drevovýroby 
v Strážskom. Tel. 0905 
256 038.

HE-R/0123

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...

“PLANÉTA ZEM DOSAHUJE 
GLOBÁLNE VEDOMIE.  ZAČÍNA SI 

UVEDOMOVAŤ SAMÚ SEBA.  MÔŽEME 
NAŠU PLANÉTU ZNIČIŤ 

ALEBO JU UZDRAVIŤ.  POSIELAJME 
JEJ DENNE MILUJÚCU  

A UZDRAVUJÚCU ENERGIU. 
VEĽMI ZÁLEŽÍ NA TOM,   

AKO VYUŽÍVAME SVOJU MYSEĽ.“
(LOUISE L. HAY, LINDA CARWIN TOMCHIN)

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.

30. 04.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
01. 05.  AVICENA, 
 Nemocničná ul. 41
02. 05.  LABORECKÁ, 
 Laborecká ul. 58
03. 05.  CENTRUM,
 Nám. slobody 67
04. 05.  DR. MAX - Kaufland, 
 Štefánikova ul. 50
05. 05.  SCHNEIDER - OC Avenue, 
 Štefánikova ul. 16
06. 05.  MÁRIA, 
 Krátka ul. 3

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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(tp), -MJK-; Užhorod, Snina; FOTO ARCHÍV TP
 

Uplynulý víkend sa u našich 
východných susedov v ukra-
jinskom meste Užhorod 
uskutočnil medzinárodný 
turnaj pod názvom Sakura 
Cup 2018. Tohto priateľ-
ského turnaja sa zúčastnilo 
šesť klubov a takmer sto-
päťdesiat pretekárov, me-
dzi ktorými nechýbal ani 
klub spod Sninského kame-
ňa - Black Tiger Taekwondo 
Klub Snina, pod vedením 
hlavného trénera Tomáša 
Potockého a jeho asistenta 
K. Legemzu. 

Sninu na turnaji reprezen-
tovalo dvadsaťsedem pre-
tekárov a všetci odviedli na 
súťažných tatami výborné 
výsledky, keď sa im podarilo 
získať 14 zlatých, 12 striebor-
ných medailí a jedno bronzo-
vé umiestnenie. V celkovom 
hodnotení klubov na súťa-
ží obsadili Sninčania prvé 
miesto, pred domácim klu-
bom TKD Užhorod a klubom 
z ďalekého Dnepropeterska 
na Ukrajine. 

O najvyššie zlaté prieč-
ky sa postarali * A. Greňa, 
M. Kepič, A. Chimčak, A. 
Krupjaková, D. Povazanco-
va, K. Britanova, J. Haburaj, 
T. Kamenca, P. Gunar, L. 
Borecky, G. Poldruhák, K. 
Krupjaková, A. Varchol a M. 
Mikula. 

Strieborné medaily si po bo-
jovných výkonoch na hrude 
zavesili * L. Švábova, P. Hre-
ha, M. Medvec, B. Krupjako-
vá, P. Petro, M. Matiko, K. 
Legemza, J. Penkert, T. Ha-
buraj, M. Borecky, A. Man-
dzaková a K. Mandzaková. 

Na bronzový stupeň víťazov 
vystúpil J. Kohut, ktorý ne-
stačil na skvelého ukrajinské-
ho cvičenca.

Poďakovanie patrí všetkým 
pretekárom za pekné výsled-
ky a rodičom za pomoc s do-

Sakura Cup 2018... ukrajinské tatami priali hlavne sninským taekwondistom 
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pravou ako aj mestu Snina za 
finančnú pomoc.

Vyjadrenie trénera Tomáša 
Potockého: „Nemám žiadne 
výhrady k výkonom svojich 
pretekárov, keďže každý jed-
notlivec podal skvelý bojový 
výkon. Najviac asi vyzdvih-
nem nášho kadeta J. Ha-
buraja, ktorý ide viditeľne na 
posledných turnajoch výkon-
nostne nahor a je ťahúňom 
nášho klubu. Pekne ma pre-
kvapili aj naši najmenší. O 
skvelom výsledku svedčí aj 
umiestnenie „tigrov“, čo je 
výsledkom vzornej práce v 
našom klube.“ 

(-IH-), -MJK-; región
 
Už koncom mesiaca máj sa 
otvoria brány zelených trávni-
kov pre neregistrovaných fut-
balových nadšencov. Dohodli 
sa na tom starostovia obcí 
zúčastnených družstiev, ktorí 
túto súťaž organizujú spolu 
s poslancom Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho 
kraja, Ivanom Hoptom.  

Aj druhý ročník ZEMPLÍN-
SKEJ FUTBALOVEJ LIGY 
bude pokračovať systémom jar - 
jeseň a jej víťaz by mal byť zná-
my v mesiaci október. Organizá-
tori súťaže chcú, aby sa väčšina 
stretnutí odohrala za vhodného 
počasia, k čomu prispôsobia aj 
termínovú listinu. 

Opäť sa bude hrať bez registrač-
ných preukazov a hráči sa budú 
striedať ako sme na to zvyknutí 

pri hokejových zápasoch.  Táto 
futbalová súťaž neregistrova-
ných hráčov je jedinečná svojho 
druhu na celom Slovensku a jej 
prvý ročník  sa tešil značnej ob-
ľube aj medzi divákmi. 
Kým v minulom ročníku sa 
súťaže zúčastnili družstvá z 
okresov Humenné a Michalov-
ce, tentokrát je možnosť, aby 
sa do súťaže  prihlásili aj tímy 
z okresov Medzilaborce, Snina 
či Vranov nad Topľou. Môžu 

tak urobiť do 13. mája 2018 na 
e-mailovej adrese ivanhopta@
post.sk .  Následne bude v mé-
diách zverejnené vyžrebovanie 
súťaže, pričom úvodné stretnu-
tia by sa mali začať slávnostný-
mi výkopmi známych futbalisti 
z minulosti, resp. zaslúžilých 
funkcionárov futbalu, ktorí sa 
o jeho rozvoj zaslúžili v daných 
obciach.                           

„čierneho tigra“

Druhý ročník Zemplínskej futbalovej ligy s rozšírenou územnou pôsobnosťou
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FORTUNA LIGA – nadstavba

•	 (o titul, 7. kolo) * Dunaj-
ská Streda – Trenčín 0:3, Ži-
lina – Ružomberok 3:0, Slo-
van Bratislava – Trnava 2:1.
•	 (o udržanie sa, 7. kolo) * 
Zemplín Michalovce – Se-
nica 1:2, Zlaté Moravce/
Vráble – Prešov 4:0, Podbre-
zová – Nitra 1:0.

Trnava 29 19 4 6 39:20 61
Dunaj. Streda 29  15  9  5  42:29  54
Slovan BA 29 15 8 6 54:34 53
Žilina 29 15 2 12 53:47 47
Trenčín 29 13 6 10 69:44 45
Ružomberok 29 9 10 10 34:32 37
Nitra 29 10 11 8 25:22 41
Michalovce 29 9 8 12 30:31 35
Podbrezová 29 10 4 15 27:41 34
Zl. Moravce 29 8 6 15 36:46 30
Senica 29 5 7 17 24:52 22
Prešov 29 4 9 16 19:54 21

III. LIGA, VÝCHOD – 23. kolo

•	Vranov n/T. – Snina 0:1, 
Bardejov. N. Ves – Šariš. Mi-
chaľany 2:4, Stropkov – Rož-
ňava 2:1, Sabinov – Krompa-
chy 2:2, Giraltovce – Lipany 
0:1, Plavnica – V. Opátske 
1:1, V. Revištia – Prešov B 
3:0, Svidník – Svit 4:1.

IV. LIGA, SEVER – 23. kolo

RASLAVICE – FK HUMENNÉ 
1:4 (0:0)

Góly: 68. (11 m) J. Tomáško 
– 58. a 81. P. Radovanović, 
55. D. Popik, 80. N. Sališ. 

•	Radvaň n/L. – Pušovce 
1:0, Medzilaborce – Záhrad-
né 5:3, Ľubotice – Gerlachov 
1:2, Fintice – Zámutov 2:2, 
Soľ – Poprad B 5:2, Spiš. 
Podhradie – Ptičie 3:2, V. 
Šariš – Kračúnovce 1:1.  

FK Humenné 21 19 2 0 69:7 59
Poprad B 22 15 2 5 83:32 47
Gerlachov 21 14 4 3 55:25 46
Spiš. Podhradie 22 13 1 8 53:40 40
Záhradné 20 12 2 6 43:25 38
Soľ 21 10 4 7 29:29 34
Medzilaborce 21 8 4 9 39:50 28
Raslavice 22 9 1 12 39:53 28
Ľubotice 21 8 3 10 32:35 27
Radvaň n/L. 21 8 3 10 26:39 27
Kračúnovce 20 7 4 9 31:31 25
Ptičie 21 6 6 9 38:41 24
V. Šariš 21 6 3 12 31:40 21
Fintice 20 6 2 12 23:57 20
Zámutov 21 4 3 14 20:39 15
Pušovce 21 1 0 20 13:81 3

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 19. kolo
•	Kochanovce/Brekov – Ulič 
4:0, Sačurov – Borov 1:0, 
Stakčín – Pakostov 0:0, Hen-
covce – Jasenov 0:2, Sedliská 
– Kamenica n/Cir. 1:1, Bystré 
– V. Žipov 5:0, N. Hrušov – 
Sečov. Polianka 5:0.
N. Hrušov  18 15 1 2 47:11 46
Borov 18 12 1 5 43:22 37
Bystré 18 10 4 4 30:19 34
Sačurov 18 9 3 6 31:24 30
Kochanovce/Brekov 18 8 5 5 36:20 29
Kamenica n/Cir. 18 7 4 7 29:20 25
Hencovce 18 7 4 7 26:26 25
Pakostov 18 7 4 7 31:32 25
Jasenov 18 7 3 8 14:19 24
Stakčín 18 5 5 8 15:22 20
Ulič 18 4 5 9 26:41 17
V. Žipov 18 4 5 9 21:37 17
Seč. Polianka 18 5 1 12 23:55 16
Sedliská 18 2 3 13 14:38 9

-MJK-

II. LIGA - VÝCHOD
Valaliky A  21 19 1 1 271:107 60
PŠ Košice 21 16 2 3 227:151 55
Humenné 21 11 5 5 223:155 48
Zbereko Košice 21 10 2 9 175:203 43
Michalovce B 21 7 3 11 172:206 38
Š. Michaľany 21 6 3 12 168:210 36
Vojčice 21 9 5 7 200:178 44
Valaliky B 21 9 2 10 182:196 41
Margecany 21 8 3 10 173:205 40
Levoča 21 8 3 10 178:200 40
Svidník 21 5 1 15 159:219 32
Bracovce 21 2 2 17 140:238 27

III.LIGA – SEVEROVÝCHOD
Bardejov 21 18 3 0 263:115 60
Vranov B 21 15 2 4 238:140 53
Lužany 21 11 2 8 191:187 45
Humenné B 21 10 3 8 183:195 44
Belá n/C. 21 8 2 11 179:199 39
Kamenica n/C. 21 7 2 12 200:178 37
Sedlice 21 13 4 4 222:156 51
Lemešany 21 10 2 9 182:196 43
Hrabovec n/L. 21 6 6 9 176:202 39
Snina 21 7 0 14 166:212 35
Vranov C 21 4 3 14 139:239 32
Bzenov/Janov 21 2 1 18 129:249 26

IV. LIGA – VIHORLATSKÁ
Hencovce 20 18 0 2 243:117 56
Kamienka 20 17 1 2 242:118 55
Košarovce 20 10 3 7 185:175 43
Humenné C 20 9 1 10 175:185 39
Čierne  20 8 1 11 169:191 37

Vranov D 20 7 1 12 161:199 35
Kamenica B 18 11 0 7 177:147 40
Z. Hámre 18 5 3 10 156:168 31
Dlhé n/C. 18 4 3 11 130:194 29
Kochanovce 18 3 4 11 133:191 28
Kladzany 18 4 1 13 119:205 27

V. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
Snina B 22 18 2 2 287:109 60
Belá n/Cir. B 22 18 2 2 266:130 60
Kolonica/Ladomirov 22 14 4 4 246:150 54
Hažín n/Cir. 22 14 2 6 247:149 52
Kamienka B 22 10 9 9 212:184 45
M-laborce/Čertižné 22 8 6 8 191:205 44
Košarovce B 22 10 2 10 191:205 44
Stakčín 22 7 1 14 171:225 37
Humenné D 22 6 3 13 145:251 37
Ptičie 22 5 2 15 158:238 34
Snina C 22 4 3 15 150:246 33
Lieskovec 22 3 0 19 112:284 28

VI. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
Kochanovce B 18 17 1 0 245:79 53
Belá n/Cir. C 18 15 2 1 252:72 50
Hažín n/Cir. B 18 9 1 8 153:171 37
Kolonica/Ladomirov B 18 8 3 7 168:156 37
Jasenov 18 9 0 9 156:168 36
Dlhé n/Cir. B 18 7 2 9 151:173 34
Kochanovce C 18 7 1 10 149:175 33
Belá n/Cir. D 18 7 0 11 145:179 32
Ptičie B 18 6 0 12 132:192 30
Stakčín B 18 0 0 18 69:255 18

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS STOLNOTENISOVÝ SERVIS 
– konečné tabuľky 2017/18

Východ / Západ  S L N K A 
pon (30.04.) 5:06 / 19:48 hod.
ut (01.05.) 5:05 / 19:49 hod.
str 5:03 / 19:51 hod.
štvr 5:01 / 19:52 hod.
pia  5:00 / 19:53 hod.
sob 4:58 / 19:55 hod.
ned 4:56 / 19:56 hod.

Inzerujte v našich novinách  
a ste stále na očiach.

Oslovíte viac ako 10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE VEDIEŤ
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Peter Biganič, Michalovce

Basketbalových fanúšikov po-
tešili minulý týždeň zaujímavé 
stretnutia i športový zážitok. 
V Michalovciach sa predstavil 
slovenský basketbalový výber 
chlapcov do 18 rokov i súk-
romná basketbalová akadé-
mia GBA Praha (Get Better 
Academy). 

Veľmi potešujúce je, že v repre-
zentačnom výbere Slovenska sa 
predstavili aj hráči juniorského 
družstva 1. BK Michalovce - 
Martin Pirkovský a Samuel 
Kincel, ktorí mali šancu za-
bojovať o reprezentačný dres.  
V družstve GBA nastúpil Milan 
Janošov, tiež z Michaloviec. 

GBA Praha je súkromná bas-
ketbalová škola, ktorú v českej 
metropole vedie Slovák Julián 
Beťko. Tento hráč a talent musel 
sľubnú basketbalovú kariéru na 
univerzite v Spojených štátoch 
amerických ukončiť pre zrane-

nia a začal sa venovať trénerskej 
dráhe. Viedol aj Borisa Boja-
novského, aktuálne jedného 
z najlepších slovenských hráčov 
na univerzite v USA. Okrem 
Ameriky pôsobil aj v CBA na 
Kanárskych ostrovoch, kde 
(mnohí netušia) začína svoju 
kariéru veľa mladých basketba-
lových hráčov. Následne v spo-
lupráci so Spartou Praha založil 
vlastnú basketbalovú akadémiu, 
kde svoje úsilie venujú mladým 
hráčom, posúvajú ich basket-
balové zručnosti na vyšší level 
a zároveň ich pripravujú  pre 
profesionálne kluby alebo uni-
verzitné celky.  

Vzájomný zápas týchto dvoch 
výberov sa odohral uplynulú 
sobotu na palubovke telocvične 
Gymnázia Pavla Horova v Mi-
chalovciach. Naviac, ešte GBA 
Praha odohral prípravný zápas 
v piatok, pod rovnakými košmi, 
s výberom KB Košice. 

Naposledy sa v najcennejšom 
drese Slovenska v mládežníc-

kych reprezentáciách predstavil 
Roman Skvašik. V roku 2016 
reprezentoval Slovensko U-20 
na Majstrovstvách Európy B-di-
vízie v Grécku. 

Trénerom slovenského výberu 
U-18 je PaedDr. František Rón, 
ktorý je zároveň šéftrénerom 
Slovenskej basketbalovej asoci-

ácie.  Ten ešte pred spomínaným 
zápasom v stredu a vo štvrtok 
zavítal aj na tréningy mini žia-
kov kategórie U-11 klubu 1.BK 
Michalovce.  Pripravil pre nich 
zaujímavé tréningové jednotky, 
ktoré obohatili nielen hráčov, 
ale určite aj mládežníckych tré-
nerov 1.BK Michalovce. 

INZERCIA

Basketbalová reprezentácia chlapcov U-18 pod deravými košmi v Michalovciach 
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