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Mesto prenajme súkromnej firme pozemok 
v priemyselnom parku Guttmanovo na 20 rokov

Mestský poslanec Jozef Babják upozornil, že samospráva prenajme mestský pozemok za nízku sumu. Podľa poslanca malo 
mesto radšej pozemok predať v obchodnej verejnej súťaži, ktorá by vygenerovala najlepšiu cenovú ponuku.

Prestížny titul Miss Slovensko 
2018 získala Dominika Grecová
z Humenného 

Švejkové pivné dni 
v obrazoch

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné   

Mestskí poslanci schválili ešte na 
poslednom februárovom rokova-
ní dlhodobý prenájom mestských 
pozemkov v priemyselnom parku 
Guttmanovo bardejovskej spoloč-
nosti NASA plast, s.r.o..
Dlhodobý prenájom pozemku o vý-

mere 5 269 m2 schválili poslanci 
spôsobom hodným osobitného 
zreteľa. Dôvodom má byť zamest-
nanosť. Firma získa od mesta po-
zemok na 20 rokov za ročné ná-
jomné vo výške 50 centov za meter 
štvorcový bez DPH. Na pozemku 
plánuje postaviť priemyselnú halu 
na výrobu plastov.

Poslanec: Toto nie je 
dobrý návrh
„Toto čo tu navrhujete nemá s pre-
nájmom hodným osobitného zrete-
ľa veľa spoločného. Po prvé dôvody 
– zamestnanosť. Prednedávnom tu 
bola riaditeľka úradu práce a všet-
kých nás tu presvedčila, aká je níz-
ka nezamestnanosť v Humennom 

a okolí a že je to výborné a teraz 
vidíme, že hlavný dôvod tohto oso-
bitného zreteľa je zamestnanosť,“ 
uviedol na rokovaní poslanec Jozef 
Babják. Veľkým otáznikom podľa 
neho zostáva aj to, koľko ľudí firma 
v Humennom zamestná. „Po druhé 
sa tu neuvádza ani koľko zamest-
nancov zamestnávateľ tam za-
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porkačovanie zo strany 1 

mestná. Podľa toho koľko zamest-
náva v Bardejove predpokladám, 
že viacej ako desať to nebude. Ja tu 
nevidím žiadny dôvod na osobit-
ný zreteľ,“ poznamenal poslanec. 
Babják kritizoval aj cenu, za ktorú 
chce mesto prenajať pozemok. Päť-
desiat centov za meter štvorcový 
na rok je podľa neho nízka suma. 
Podľa primátorky Jany Vaľovej sa 
pozemok v neďalekom priemysel-
nom parku vo Vranove nad Topľou 
prenajíma aj za 25 centov za meter 
štvorcový. „No, obvyklý nájom za 
ktorý by sme mali prenajímať nie 
je to čo majú vo Vranove, ale to čo 
máme my v danej lokalite. A to ur-
čite nie je ani 23 ani 50 centov za 
meter štvorcový,“  zdôraznil Bab-
ják. „Preto si myslím, že toto nie 
je dobrý návrh,“ dodal. Poslancovi 
Michalovi Babinovi prekážalo, že 
v predložených materiáloch nebo-
la správa ako bude výroba v novej 
priemyselnej hale vplývať na život-
né prostredie.

Sukovský: Zle sa žije 
v Humennom, mesto 
sa vyľudňuje
Poslanec Dušan Sukovský uviedol, 
že v Humennom je nedostatok pra-
covných príležitostí a preto je rád 
za každé nové pracovné miesto. 
„Zle sa žije v Humennom, pretože 
sa vyľudňuje,“ povedal poslanec. 
Hovorí, že mesto sa nemôže sprá-
vať k záujemcom a investorom 
negatívne a preto s podmienkami, 
ktoré si mesto pri prenajme sta-
novilo súhlasí. Sukovský je pre-
svedčený, že mesto by malo dávať 
novým investorom benefity podob-
ne ako štát firmám, ktoré prídu zo 
zahraničia. „Tento podnikateľ, kto-
rý tu postaví halu, nikde ju z tade 
nezoberie, nechá ju tu, a keď tam 
vytvorí pracovné prostredie hoci 
len ako tu hovoríme pre 10 ľudí, 
tak bude to stále benefit, ktorý tu 

zostane. Takže ja by som tomuto 
podnikateľovi dal toto miesto nie 
za 50 centov, zadarmo,“ povedal 
Sukovský. 

Predaj by bol možno 
výhodnejší ako 
prenájom, tvrdí 
poslanec 
Poslanec Babják navrhol aby mest-
ské zastupiteľstvo neschválilo dl-
hodobý prenájom pozemku spôso-
bom hodným osobitného zreteľa, 
ale radšej schválilo vypísanie verej-
nej obchodnej súťaže na odpredaj 
všetkých pozemkov vo vlastníctve 
mesta v priemyselnom parku Gut-
tmanovo. „Bola tu minule tiež taká 
debata o tom, čo sme kto urobili, 
aby sme tieto pozemky využili, tak 
ja si myslím, že keď s nimi nevieme 
nič urobiť dlhodobo, tak treba ich 
ponúknuť do predaja, a možno že 
to predáme za výhodnejších pod-
mienok a tým pádom sa zbavíme 
akejkoľvek zodpovednosti voči to-
muto vlastníctvu,“ povedal Babják. 
Poslankyňa Štefánia Dančíková 
bola radšej za to, aby mesto poze-
mok prenajalo ako predalo. „Stále 
to bude majetok mesta, keď to raz 
predáte už to nie je vaše,“ povedala 
Dančíková.

Mestské 
zastupiteľstvo 
schválilo prenájom 
Návrh poslanca Jozefa Babjáka aby 
zastupiteľstvo neschválilo dlhodo-
bý prenájom pozemku spôsobom 
hodným osobitného zreteľa nepre-
šiel. Viacerí poslanci sa nepriklo-
nili ani k jeho návrhu aby mesto 
odpredalo pozemok formou ob-
chodnej súťaže. Poslanci napokon 
schválili spoločnosti NASA plast 
s.r.o. dlhodobý prenájom pozem-
ku o výmere 5 269 m2  spôsobom 
hodným osobitného zreteľa. Firma 

získa od mesta  pozemok na 20 
rokov za ročné  nájomné vo výške 
50 centov za meter štvorcový bez 
DPH. 
Za bolo 16 poslancov, proti 3 a 2 
sa zdržali. Obchodná spoločnosť 
NASA plast, s.r.o. bola založená 
v roku 2003 a zaoberá sa najmä 
výrobou tovarov z plastov a gumy 
a spracovaním plastových gumo-
vých polotovarov. Spoločnosť by 
chcela ešte tento rok začať so stav-
bou haly v PP Guttmanovo a spus-
tiť výrobu.

Mesto prenajme súkromnej firme pozemok v priemyselnom parku Guttmanovo na 20 rokov

Poslanec Jozef Babják s týmto návrhom mesta nesúhlasil. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Priemyselný park Guttmanovo. Mesto prenajalo súkromnej firme pozemok s rozlohou 
5 269 m2 na 20 rokov. Za 1 m2 zaplatí  firma za rok 50 centov.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Švejkové pivné dni v obrazoch

jf, Humenné  

Výstava je od 10. mája 2018 sprístup-
nená v exkluzívnom interiéri sakrálnej 
expozície Vihorlatského múzea v Hu-
mennom v priestore pôvodnej kaštieľ-
skej kaplnky zo 17. storočia. 
Súbor dvadsiatich obrazov ponúka me-
ditačnú cestu vlastnými myšlienkami, 
zážitkami i predsavzatiami. „Vnímavé-
ho pozorovateľa oslovuje farebnosťou, 
prirodzenosťou a malebnosťou výrazo-

vých prostriedkov svojich autorov. Die-
la desiatich veľkorozmerných obrazov 
s ekumenickou tematikou vznikli počas 
umeleckého sympózia maliarov zo Slo-
venska, Poľska, Ukrajiny, Rumunska a 
Ekvádoru v historickom centre Prešo-
va v rámci medzinárodného  projektu 
Svätomariánska púť − Svetlo z výcho-
du,“ priblížila Mgr. Jana Fedičová z 
Vihorlatského múzea v Humennom. 
Ďalších desať diel pochádza z obdob-
ného plenéra novodobých ikonopiscov, 

ktoré sa konalo v Poľsku. Spoločný slo-
vensko-poľský projekt Svätomariánska 
púť − Svetlo z východu združuje trinásť 
subjektov samosprávy,  štátnej správy 
a tretieho sektora spájajúcich pútnické 
miesta na oboch stranách slovenskej 
a poľskej hranice s cieľom podpory 
vzájomných duchovno-kultúrnych 
kontaktov a rozvoja cestovného ruchu. 
„Vystavované diela dopĺňajú exponáty 
stálej  sakrálnej múzejnej expozície 
a zbierkové predmety z bohatej ume-

lecko-sakrálnej zbierky Vihorlatského 
múzea v Humennom,“ doplnila Fe-
dičová. Výstava je súčasťou pestrého 
programu blížiaceho sa Medziná-
rodného dňa múzeí vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom (20. máj 2018) 
s odkazom na angažovanosť, udrža-
teľnosť, ochranu a inováciu kultúrne-
ho dedičstva v aktuálnom Európskom 
roku kultúrneho dedičstva. Putovná 
výstava potrvá vo Vihorlatskom múzeu 
v Humennom do 14. júna 2018. 

text a foto Milan Potocký, Humenné  

Od 4. do 6. mája sa na Námestí slo-
body v Humennom konal už 5.roč-
ník Švejkových pivných dní. Súčas-
ťou trojdňového pivného festivalu 
bol aj bohatý kultúrny program, 
v ktorom vystúpila hudobná sku-
pina Hur-care, umelecká škola Via 
arto, Kollárovci, kapela S.P.L.N., 
Genius Locci, Samo Tomeček so 

svojou kapelou Tomeček Band, 
Jenos Brother´s a humenská ka-
pela Geroc´k. Veľkú pozornosť 
pútal druhý ročník súťaže PIVNÝ 
BEH 2018, ktorý sa uskutočnil v 
sobotu o 15.00 hod. Zúčastniť sa 
ho mohol každý, kto dosiahol vek 
nad 18 rokov. Každý súťažiaci mu-
sel zabehnúť za čo najkratší čas na 
päť stanovíšť a na každom vypiť 
0,3 l piva. 

Putovná výstava JA, PÚTNIK vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 
Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť k hĺbavému vnímaniu okolitého sveta a nachádzaniu bohatosti duchovného 

vesmíru v každom z nás na výstave obrazov pod názvom Ja, pútnik.

Počas troch dní si mohli Humenčania, ale aj návštevníci mesta pochutnávať na skvelom pive a 
gurmánskych špecialitách. Tí odvážnejší sa dokonca zapojili do netradičnej súťaže - Pivný beh.  

Námestie slobody v Humennom zaplnili od piatku do nedele stánky s lahodným pivným 
mokom.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Na pivnom festivale je dobrá atmosféra, hudba a hlavne dobré pivečko. Chodíme tu pravidelne,“ 
prezradila Ľubica Hivková, na snímke s kamarátom Jakubom Vološinom. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

V Humennom tieklo pivo doslova potokom. Návštevníci pivného festivalu si pochutnávali na rôz-
nych druhoch piva. Na snímke čapuje lahodný pivný mok Marek Vargovič. |  FOTO: MILAN POTOCKÝNa Námestí slobody rozvoniavali stánky s gurmánskymi špecialitami.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Minulý rok som behal tiež. Nemám žiadnu špeciálnu techniku, treba len bežať a vypiť pivo. Ale ku koncu to 
bolo samozrejme už ťažšie,“ povedal teste po pivnom behu súťažiaci Emil Ladomirjak. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

V rámci výskumu ústav skúmal, 
aký význam pripisujú respondenti 
základným oblastiam ich života. 
Medzi skúmanými oblasťami pri-
tom figurovala rodina, práca, ná-
boženstvo, priatelia a známi, voľný 
čas a politika. „Najdôležitejším as-
pektom, podľa ktorého ľudia posu-
dzujú prácu a zamestnanie, je ob-
lasť odmeňovania. Dobrý zárobok 
označuje za dôležitý 85,8 percenta 
opýtaných. Pri hodnotení celkovej 
spokojnosti s prácou a zamestna-
ním sa obyvatelia Slovenska vy-
jadrujú prevažne pozitívne a dek-
larujú spokojnosť so zamestnaním 
oveľa častejšie ako nespokojnosť,“ 
skonštatoval sociologický ústav. 
Najdôležitejšou položkou pri hod-
notení práce je pre Slovákov oblasť 
odmeňovania. Druhým najdôle-

žitejším faktorom dobrej práce je 
výhodný pracovný čas, ktorého 
význam oproti roku 2008 vzrástol 
o takmer 20 percentuálnych bodov 
(na 66,3 percenta). Tretím najčas-
tejšie sa vyskytujúcim aspektom 
kvalitnej práce bola sebarealizač-
ná položka – teda „práca, v ktorej 
možno niečo dosiahnuť“ (49,6 per-
centa). Takmer rovnako často bola 
spomenutá aj ďalšia sebarealizač-
ná položka – „možnosť uplatniť 
osobnú iniciatívu“ (47,3 percenta). 
„Oba tieto aspekty poukazujú na 
skutočnosť, že mnohí ľudia vní-
majú prácu aj ako oblasť, v ktorej 
môžu uplatniť svoje schopnosti a 
nájsť istú vnútornú osobnostnú se-
barealizáciu, respektíve vnútorné 
uspokojenie,“ vysvetlil sociologic-
ký ústav. Dobrý zárobok častejšie 
zdôrazňovali obyvatelia najväčších 
miest s viac ako 100.000 obyvateľ-

mi (98 percent), z Bratislavského 
(99 percent) a Košického kraja 
(93 percent) a najmenej obyvate-
lia Prešovského kraja (75 percent). 
Podľa Sociologického ústavu SAV 
možno výsledky reprezentatívne-
ho výskumu zovšeobecniť na celú 
populáciu, teda obyvateľov Slo-
venskej republiky vo veku 18 rokov 
a viac. Zohľadňujú rozloženie oby-

vateľov Slovenska podľa pohlavia, 
veku, vzdelania, veľkosti miesta 
bydliska a kraja. Výber respon-
dentov prebiehal podľa pravidiel 
daných metódou náhodného výbe-
ru v rôznych mestách a obciach na 
celom Slovensku. Odpovede boli 
zaznamenané vyškolenými anke-
tármi pri osobnom rozhovore.

mpo, Slovensko  

Prezídium Policajného zbo-
ru povolilo na utorok, 1. mája,  
všeobecnú výnimku pre všet-
ky nákladné vozidlá. Výnimka 
platila pre všetky nákladné vo-
zidlá na diaľniciach, rýchlost-
ných cestách, cestách I. triedy 

a na cestách pre medzinárodnú 
premávku, prichádzajúce na 
územie Slovenskej republiky 
zo susedných štátov, ktorých 
cieľ cesty (napríklad stanovište 
vozidla alebo miesto vykládky) 
je na území Slovenskej repub-
liky. Ak si to však bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky vy-

žiada, policajt môže aj napriek 
tejto výnimke zakázať vodičovi 
jazdu na nevyhnutne potreb-
ný čas, alebo mu prikázať smer 
jazdy. „Podľa zákona majú ná-
kladné vozidlá v dni pracovného 
pokoja zákaz jazdy na určených 
cestách. Aby sa nákladné autá 
nehromadili v blízkosti štátnej 

hranice Slovenskej republiky s 
okolitými krajinami, v ktorých 
uvedený deň nie je vyhlásený 
za štátny sviatok, polícia vyšla 
v ústrety vodičom nákladných 
vozidiel a povolila výnimku na 
ich dojazd na územie Slovenska. 
Hovorkyňa prezídia policajného 
zboru SR Denisa Baloghová 

mpo, Snina  

Dňa 1. mája 2018 v  ranných 
hodinách kontrolovali policajti 
Riaditeľstva hraničnej a cudzi-
neckej polície (RHCP) Sobran-
ce  v lesnom poraste v katastri 
obce  Kolbasov, okres Snina,  

6 štátnych príslušníkov Viet-
namu a 1 štátneho príslušní-
ka Ukrajiny bez cestovných 
dokladov a predviedli ich na 
oddelenie za účelom zistenia 
totožnosti. Cudzinci prekročili 
štátnu hranicu z Ukrajiny do 
SR neoprávnene mimo hra-

ničný priechod a zdržiavali 
sa u nás neoprávnene bez po-
volenia príslušných orgánov. 
„Ukrajinca a prípad prevzal vy-
šetrovateľ Národnej jednotky 
boja proti nelegálnej migrácii 
z dôvodu podozrenia spácha-
nia trestného činu prevádzač-

stva. Vietnamci boli adminis-
tratívne vyhostení s určením 
zákazu vstupu na naše územie 
a územie ostatných členských 
štátov EÚ,“ vysvetlila hovor-
kyňa Riaditeľstva hraničnej 
a cudzineckej polície (RHCP) 
Sobrance Agnesa Kopernická.

Práca je pre Slovákov druhou najdôležitejšou hodnotou, prvá je rodina 

Polícia povolila výnimku na dojazd pre nákladné autá

Na hranici zadržali 6 Vietnamcov a prevádzača

KRIMI / SPRAVODAJSTVO

Práca je pre obyvateľov Slovenska druhou najdôležitejšou hodnotou, a to hneď po rodine. Za veľmi dôležitú vo svojom 
živote považovalo prácu v minulom roku 67 percent respondentov. Vyplýva to z výskumu európskych hodnôt, ktorý v čase 

od 27. septembra do 30. novembra 2017 uskutočnil Sociologický ústav SAV.

Podľa zákona majú nákladné vozidlá v dni pracovného pokoja zákaz jazdy na určených cestách.

Cudzinci prekročili štátnu hranicu z Ukrajiny na Slovensko neoprávnene mimo hraničný priechod.
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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 RODINNÝ 
DOM (539 m2) Z+O plo-
cha na Štúrovej ul. v Hu-
mennom. Tel. 0915 145 
296. 

HE-R/0128

 � Predám BUKOVÉ  
ODREZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

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...

“SOM LEN SÁM. 
ALE STÁLE SOM TO JA. 

NEVIEM UROBIŤ 
VŠETKO, 

ALE NIEČO UROBIŤ 
VIEM. 

ALE PRETO, ŽE, 
NEDOKÁŽEM UROBIŤ 

VŠETKO, 
NEODMIETNEM 

UROBIŤ TO, 
ČO DOKÁŽEM.“

(EDWARD EVERETT HALLE)

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.

07. 05.   FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
08. 05.   LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22
09. 05.  SCHNEIDER - OC Avenue, 
 Štefánikova ul. 16
10. 05.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
11. 05.  MÁRIA, 
 Krátka ul. 3
12. 05.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
13. 05.  HARMÓNIA, 
 Ul. 1. mája 21
14. 05.  HARMÓNIA, 
 Ul. 1. mája 21

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

V máji najväčšie rosy sadajú.

Dážď na Blaženu (11. 5.) 
prináša súženie, lebo v ňom nič 

dobrého nie je.

Naopak, dážď na Pankráca  
(12. 5.) osožný je poliam, 

 ale škodný viniciam.

Pred Servácom (13. 5.) niet leta, 
po Servácovi niet mrazu.

Mráz na ľadových svätých kvety 
a stromy spáli.

Gazda netrpezlivo v očakávaní je 
odchodu troch „zamrznutých“. 

PRANOSTIKA

7. 3. 2016Inzercia8

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Medzilaborce, Snina, Humenné, Vranov n/T, Michalovce, Sobrance, Trebišov. Vydáva VIHORLAT PRESS, 
s.r.o. v Humennom, IČO: 36457370. Šéfredaktorka: Anna Kornajová - 0905 188 845  Marketing, obchod, inzercia: Michaela Kobanová - 057 772 
2227, 0911 256 749, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk  Redaktor: Milan Potocký, e-mail: milan.potocky@slovenskyvychod.sk, mobil: 0918 756 264 

 Informačný servis a spravodajstvo: Michaela Jurcová  Grafická úprava: Roman Vorreiter, www.vorreiter.sk  Adresa redakcie: Chemlonská 1, 066 01 Humenné l Kontakt: 057 772 2227, 057 771 2227, e-mail: 
redakcia@slovenskyvychod.sk   Športová redaktorka: Michaela Kobanová - 0911 256 749, michaela.kobanova@slovenskyvychod.sk l Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod. Nevyžiadané 
rukopisy a fotografie nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia 
nezodpovedá. Tlačí PETIT PRESS. Distribuuje Mediaprint, Kapa press, Slovenská pošta, vlastná distribúcia. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.           © VIHORLAT PRESS, s.r.o

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

Východ / Západ  S L N K A 
pon (07.05.) 4:55 / 19:58 hod.
ut 4:53 / 19:59 hod.
str 4:52 / 20:00 hod.
štvr  4:50 / 20:02 hod.
pia  4:49 / 20:03 hod.
sob 4:48 / 20:05 hod.
ned 4:46 / 20:06 hod.

Pankrác, Servác, Bonifác  
- zamrznutí svätí; Žofia 

 (15. 5.) ich potvrdí  
a Urban (25. 5.) uzavrie.

Suchý máj - skúpy rok.

Kto sa v máji potí na poli a modlí 
v komore, hladom neumrie.

 (jac)
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tasr, Slovensko

Aj takýto dlhý čas môže trvať pro-
cedúra pomenovávania a premeno-
vávania ulíc vo veľkých slovenských 
mestách, akými sú Bratislava či Ko-
šice. Keď sa však blížia akékoľvek 
voľby, nesmie sa nič premenová-
vať, pomenovávať ani rušiť žiaden 
názov ulice. Je priam strategicky 
dôležité, aby nová ulica mala svo-
je pomenovanie čo najrýchlejšie. 
Ak je bez mena, nemáte možnosť 
prihlásiť sa na trvalý pobyt, nemá 
vám kam chodiť pošta. „Niekedy 
sa naozaj stane, že ľudia už bývajú, 
ale nemajú ešte názov ulice. Tak 
majú v dokladoch uvedenú adre-
su miestneho úradu. Mrzí nás to, 
ale zákony nepustia,“ uviedla pre 
TASR Pavlína Galbavá z oddelenia 
vnútornej správy bratislavského 
magistrátu. Účty a ďalšia pošta 
chodia na úrad. Jednoducho, bez 
neexistujúceho názvu ulice vás nik-
to nikam neprihlási a mestská časť 
tak prichádza o peniaze. V Bratisla-
ve sa to stalo naposledy v mestskej 

časti Rača, v malých Krasňanoch. 
Aby sa verejný priestor stal ulicou, 
mal by spĺňať niekoľko náležitostí. 
Komunikácia musí viesť k obyt-
ným domom, kam sa ľudia dosta-
nú či už MHD, autom, alebo pešo. 
Žiadne rampy, či inak uzatvorené 
priestranstvá. S takto zadefinova-
nou požiadavkou majú v súčasnosti 
problémy hlavne developeri vo veľ-
kých mestách, ktorí stavajú uzatvo-
rené monobloky. Názov ulice majú 
v rukách občania a následne potom 
volení poslanci obecných, miest-
nych a mestských zastupiteľstiev. 
„Na úplnom začiatku stačí podať 
návrh do podateľne miestneho či 
mestského úradu aj s dôvodovou 
správou. Tú daná mestská časť 
buď prijme alebo nie. Ak áno, tak 
spraví návrh uznesenia, ktorý sa 
vyvesí na úradnú tabuľu, k čomu 
sa môžu vyjadrovať aj ďalší oby-
vatelia mestskej časti,“ objasňuje 
Pavlína Galbavá. Následne zasadne 
zastupiteľstvo, ktoré daný návrh 
schváli, starosta ho podpíše a takto 
správoplatnené uznesenie sa pošle 

na magistrát. To je špecifikum Bra-
tislavy a Košíc, pretože tieto mestá 
majú svoje samostatné mestské 
časti. Na magistráte sa tento po-
stup zopakuje ešte raz. „Žiadosť 
o premenovanie či pomenovanie 
ulice spolu s výpisom uznesenia 
zastupiteľstva danej mestskej časti 
sa zapracuje do všeobecne záväzné-
ho nariadenia (VZN) mesta. K tej-
to žiadosti sa pripája aj zameranie 
osi ulice (plán) a dôvodová správa. 
Pripravené VZN ide na posúdenie 
členom Komisie kultúry a ochrany 
historických pamiatok,“ pokračuje 
Galbavá. Zároveň sa návrh objavuje 
na úradnej tabuli a webovej stránke 
mesta. Občania majú k dispozícii 
desať dní na vyjadrenie. Následne 
ide návrh do mestskej rady a nako-
niec do mestského zastupiteľstva 
na schválenie. Ak ho poslanci prij-
mú, primátor podpíše VZN a to sa 
rozpošle do inštitúcií a nová ulica 
je realitou. Ak ale poslanci návrh 
mestskej časti zamietnu aj napriek 
tomu, že si to mestská časť odsúhla-
sila, nová ulica nevznikne. Mestské 

časti sú teda závislé od rozhodnutí 
poslancov magistrátu. Avšak ma-
gistrát nemá právo navrhovať mená 
ulíc v mestských častiach. Na tabu-
liach s názvami ulíc môžeme vidieť 
rôzne pomenovania. Od osobností, 
historických udalostí, mien rastlín, 
nerastov či vesmírnych telies. Ni-
kdy by sa tam nemali objaviť ko-
merčné a hanlivé pomenovania ani 
mená žijúcich osôb. Hlavné mesto 
pred pár rokmi prijalo pravidlo, že 
ulice po nežijúcich osobnostiach sa 
môžu premenovať až päť rokov po 
ich smrti. Premenovať ulicu nie je 
lacná a jednoduchá záležitosť, aj 
keď by sa to na prvý pohľad mohlo 
zdať. Vždy treba brať ohľad na ľudí, 
ktorí tam bývajú, pretože každá 
zmena sa dotkne práve ich. Počnúc 
výmenou občianskych preukazov, 
zmenou adries sídiel spoločností, 
prekresľovaním máp a podobne. 
V Bratislave sa práve na túto proce-
dúru chystá mestská časť Petržalka, 
ktorá chce na návrh historikov pre-
menovať Čapajevovu ulicu a Ná-
mestie hraničiarov.

Jana Fedičová, Humenné

Výstava je v prírodovednej expo-
zícii Vihorlatského múzea v Hu-
mennom sprístupnená od 10. mája 
2018. Panelová výstava Vážky na 
Slovensku zaujme svojím prehľad-
ným obsahovým a nevšedným gra-
fickým spracovaním. Ponúka púta-
vý exkurz svetom zaujímavého živo-
číšneho radu hmyzu a kladie otázky 
i odpovede týkajúce sa významu 
biodiverzity v prírodnom prostredí 
i formovania zodpovedného sprá-
vania sa voči prírode. V jednotli-
vých tematických okruhoch prináša 
výstava základné poznatky o vzni-

ku a stave radu vážok v kontexte 
vývoja Zeme s prihliadnutím na 
výskyt vážok na území Slovenska. 
Na jednotlivých veľkorozmerných 
paneloch majú návštevníci mož-
nosť pozorovať vznik a vývoj vážok 
i pozoruhodný životný cyklus vážok 
s detailne zobrazenými základnými 
časťami tela. V nadväznosti na vý-
skyt vážok vo svete a na Slovensku 
približuje výstava ukážky hlavných 
biotopov vážok spolu s ďalšími spo-
ločenstvami, ktoré sa v nich vysky-
tujú. Súčasťou prezentovaných in-
formácií sú poznatky o základných 
faktoroch ohrozenia životného pro-
stredia vážok a formách jeho ochra-

ny. Samostatná časť výstavy je ve-
novaná opisu a zobrazeniu druho-
vej pestrosti a bohatosti vážok na 
území Sloven-
ska.  Výstavu 
v prírodovednej 
expozícii Vihor-
latského múzea 
tematicky dopĺ-
ňa takmer šesť-
desiat zbierko-
vých exponátov 
v y s t a v e n ý c h 
vážok z bohatej 
prírodovednej 
zbierky Vihor-
latského mú-

zea. V prírodovednej expozícii Vi-
horlatského múzea v Humennom 
potrvá výstava do 8. júna 2018. 

Slovenské ulice nesmú niesť  komerčné názvy, hanlivé pomenovania či mená žijúcich  

Výstava Vážky na Slovensku vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Na Slovensku sú tisícky ulíc. Majú rôzne názvy, niektoré sú pôvodné, niektoré sa menili priebežne podľa toho, 
ako sa u nás striedali politické režimy. Kým ulica získa svoje pomenovanie, môže uplynúť aj jeden kalendárny rok. 

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Spoločnosťou pre spoznávanie a záchranu mokradí Aqua vita − Živá 
voda v Liptovskom Mikuláši pozýva milovníkov prírody a študujúcu mládež na jedinečnú  výstavu  o živočíšnom druhu, 

ktorému sa dostalo uznania ako jednému z dôležitých  bioindikátorov vývoja a stavu životného prostredia. 
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Milan Potocký, Humenné

Alena Židová to uviedla na poslednom 
februárovom rokovaní mestského za-
stupiteľstva. „Oslovili ma občania, ktorí 
bývajú  v našom meste, aby mesto prija-
lo opatrenie o zákaze používania pyro-
techniky. Toto opatrenie už prijali nie-
ktoré mestá v minulom roku a stretlo 
sa to s dobrým ohlasom. Myslím si, že 
zákaz používania by občanom v našom 
meste pomohol spríjemniť prežitie 
konca starého a začiatku nového roka. 
Netrpeli by starí ľudia, malé deti, a do-
konca aj domáci miláčikovia,“ uviedla 

poslankyňa. Podľa Židovej by bolo 
dokonca ideálne, keby sa používanie 
pyrotechniky zakázalo na území celého 
Slovenska. „Jednou časťou mojej požia-
davky je to, aby sa používania pyrotech-
niky zakázalo, a v konečnom dôsledku 
je potrebné zakázať predaj pyrotech-
niky v našom štáte,“ povedala Židová. 
Poslankyňa chce, aby silvestrovské 
ohňostroje, ktoré organizuje mesto, na-
ďalej zostali. Obmedziť chce len domáce 
používania pyrotechniky. „Každé mesto 
aj naše má krásny centrálny ohňostroj, 
ktorý je finančne náročný a je bezpečný. 
Domáce používania pyrotechniky nie 

je bezpečné a prijatím tohto opatre-
nia by sme pomohli viacerým ľuďom, 
ktorých obťažujú výbuchy už niekoľko 
dní pred Silvestrom a niekoľko dní po 
Silvestri. A určite by sme eliminovali aj 
úrazy, ktoré počas týchto dní vznikajú 
a poškodzujú zdravie ľudí,“ vysvetlila 
poslankyňa.  

Právnik: Je to na poslancoch
Mesto má schválené a platné Všeobecne 
záväzné nariadenie (VZN) o používaní 
pyrotechniky na území mesta Humen-
né. Štefan Bukovčík z právneho referá-
tu Mestského úradu v Humennom na 

rokovaní uviedol, že je na poslancoch, 
či ho zmenia. „Zastávam názor, že to 
všeobecne záväzné nariadenie je v sú-
lade so zákonom momentálne a s tým, 
že to, čo pani poslankyňa tu teraz po-
vedala, tak to je záležitosť vôle poslan-
cov zastupiteľstva. Ak navrhnete alebo 
prijmete, alebo sa dohodne na tom, že 
ho treba zmeniť alebo urobiť iné, tak sa 
urobí iné. Momentálne je to všeobecne 
záväzné nariadenie platné a je v súlade 
so zákonom. A či ho treba meniť, alebo 
nie, to je už vecou konsenzu poslancov 
alebo tých, ktorí majú túto agendu na 
starosť,“ reagoval Bukovčík. 

tasr, Humenné

„Pracovníci počas uplynulých týždňov 
usilovne pracovali na novinkách, ktoré 
spríjemnia Humenčanom čas strávený 
v prírode. Jednou z nich je nový al-
tánok na Hubkovej či viac miesta na 
sedenie pri Laborci,“ informovala Mi-
chaela Dochánová z Mestského úradu 
v Humennom. V rekreačnej lokalite 
Hubková, ktorá je pre obyvateľov 

mesta miestom oddychu, ale aj špor-
tu, odstránili starý altánok a postavili 
úplne nový aj s miestom na sedenie. 
Okrem toho cestou na Hubkovú opra-
vili aj všetky lavičky a odpadkové koše. 
„Rovnako tak sa z opravených lavičiek 
a doplnených odpadkových košov 
potešia obyvatelia žijúci na Sídlisku 
III pri nábreží Laborca. Navyše sa tu 
v spolupráci s Technickými službami 
mesta Humenné opravilo aj nefunkč-

né verejné osvetlenie,“ doplnila Do-
chánová. Mesto pred letnou sezónou 
pripravilo aj ďalšie novinky, opäť bola 
sfunkčnená Fontána lásky a začiatkom 
mája začne SRaŠZ opravovať detské 
ihriská v meste a multifunkčné ihriská 
na ul. SNP a Laboreckej. Tie podstú-
pia kompletnú výmenu sietí a futba-
lových bránok, na detských ihriskách 
sa vymenia poškodené prvky za nové. 
„SRaŠZ má dobrú správu aj pre nad-

šencov skejtbordingu. V druhej polo-
vici mája tohto roku sa začne s jeho 
kompletnou rekonštrukciou,“ upozor-
nila Dochánová s tým, že najviac no-
viniek sa chystá pre rekreačnú oblasť 
Laborec, kde pribudnú nové loďky a 
vodné bicykle, ale aj záchranársky mo-
torový čln pre väčšiu bezpečnosť kúpa-
júcich sa. Zároveň sa vynoví aj vstupné 
mólo do vody. Okrem toho pribudne aj 
niekoľko ležadiel.

tasr, Snina

Ako funguje v praxi, hodnotili pedagó-
govia v piatok v Materskej škole na Ulici 
generála Svobodu vo Svidníku. Štátny 
tajomník ministerstva školstva Peter 
Krajňák (Most-Híd) pre TASR uviedol, 
že je to prvý digitálny projekt pre ná-
rodnostné menšiny. Jeho cieľom je, aby 
aj malé národnostné menšiny mohli 
vzdelávať deti modernými formami, 
ktoré im pomáhajú pri získavaní jazy-
kových zručností a dosiahnutí vyššej 
kvality vzdelávania. Ide o doplnkovú 
formu vzdelávania, deti si vypočujú 
inštrukcie a audionahrávky v sloven-
skom aj vo svojom materinskom jazyku 

a využitím bilingválneho digitálneho 
edukačného obsahu majú pestrejšie vy-
učovanie. Vo Svidníku boli vyhodnotiť 
rusínsku verziu projektu a zároveň ho 
predstaviť zástupcom ostatných škôl z 
regiónu. „Projekt IKATIKA je zameraný 
na tri národnostné menšiny – maďar-
skú, rusínsku a rómsku. Je to digitálny 
program (softvér) určený pre posledný 
ročník materskej školy a nultý či prvý 
ročník základnej školy. Deti sa inte-
raktívnou formou zoznamujú so svo-
jím prostredím. Je tam slovná zásoba 
s približne 200 slovami v jednotlivých 
jazykoch. Zúčastnené školy pozitívne 
hodnotia pilotný projekt, čo zapracu-
jeme do záverečnej štúdie. Chceli by 

sme potom pristúpiť k realizácii ďalších 
podobných projektov už so širším do-
sahom na školy,“ povedal Krajňák. Pre 
spoluprácu bolo oslovených 12 mater-
ských škôl s vyučovacím jazykom ma-
ďarským, šesť materských škôl s vyšším 
počtom detí materinského jazyka ru-
sínskeho a 12 základných škôl s nultým 
ročníkom s prevahou rómskych žiakov. 
V lektorskom tíme bolo sedem odbor-
níkov, ktorí priamo v školách preškolili 
123 pedagógov, ktorí majú záujem vy-
užívať moderné technológie vo svojej 
praxi. Súčasťou projektu je metodická 
príručka. Podľa prieskumu až 98,4 per-
centa zapojených pedagógov hodnotilo 
digitálny edukačný obsah IKATIKA ako 

vhodnú pomôcku. Za jeho najväčšie po-
zitíva považujú schopnosť rozvíjať nové 
a upevňovať už existujúce zručnosti 
detí a sprístupniť učivo v materinskom 
jazyku. Realizácia projektu prebehla v 
období október až december 2017. Na 
Slovensku je 270 škôl s vyučovacím 
jazykom maďarským, na siedmich ško-
lách (vrátane stredných) sa učí rómsky 
jazyk a v Klenovej pri Snine je jediná 
rusínska škola. Krajňák uviedol, že ich 
zámerom je, aby digitálny program 
mohli prevziať aj školy, ktoré nie sú ve-
dené ako národnostné, ale majú deti z 
rusínskeho či rómskeho prostredia. Je 
určený aj deťom zo sociálne znevýhod-
neného prostredia.

Poslankyňa by uvítala zákaz používania pyrotechniky v Humennom

Mesto pripravilo pre občanov pred letnou sezónou niekoľko noviniek  

Projekt IKATIKA poskytuje digitálne vzdelávanie v národnostných školách

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Humennom Alena Židová by uvítala, ak by mesto prijalo opatrenie týkajúce sa zákazu používania pyrotechniky.

Správa rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) mesta Humenné pripravila pre obyvateľov niekoľko noviniek.

Pilotný projekt IKATIKA, ktorý je zameraný na inovatívne formy výučby detí a žiakov národnostných menšín s použitím bilingválneho 
digitálneho vzdelávacieho programu, vyskúšalo 30 škôl na Slovensku. V Klenovej pri Snine je jediná rusínska škola.
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zdroj muezumaw, mpo, Medzilaborce    

Výstava Tretia planéta pozostáva 
z veľkoformátových fotografií z jeho 
ciest po Gruzínsku, Iráne, Kolumbii, 
Severnej Kórei, USA, Kamerune, 
Číne, Srí Lanke, Arménsku, Kosove, 
Indii či Náhornom Karabachu. 
Okrem fotografií tu nájdete aj zopár 
myšlienok o tom, čo mu cestovanie 
dalo a ako ovplyvnilo jeho život. Na 
svojich cestách doteraz navštívil 
zhruba 80 krajín sveta. Zameriava 
sa najmä na miesta, kde ešte civilizá-
cia a turistický ruch nestihli zničiť 
prírodu a tradičný spôsob života. 
Súčasťou programu vernisáže bol aj 
koncert fenomenálneho basgitaris-
tu Fernanda Saundersa, ktorý dlhé 
roky hrával s Lou Reedom, ale aj 
s Ericom Claptonom, Suzanne Vega 
či členmi skupiny Rolling Stones. Po 
koncerte nasledovala komentovaná 
prehliadka diel Andyho Warhola, 

ktorá je momentálne najväčšou 
vystavenou zbierkou tohto kráľa 
pop-artu v Európe, ale aj diel iných 
slávnych pop-artových či street-ar-
tových umelcov, ako Keith Haring, 
Robert Indiana, Jean Michel Bas-
quiat, Bambi Street Artist, Poppy, 

atď. O pútavý komentár sa postarala 
osoba najpovolanejšia, Martin Cub-
jak – prezident Andy Warhol Soci-
ety, kurátor výstav Andyho Warhola 
v Ríme, Berlíne, Dubline, Frankfurte 
a ďalších európskych mestách, ktorý 
je poverený aj vedením MMUAW 

a je zároveň aj kurátorom výstavy 
Tretia planéta. Krstným otcom kni-
hy, ktorá vychádza vo vydavateľstve 
Slovart, bol známy karikaturista 
Martin „Shooty“ Šútovec. Výstava 
v MMUAW potrvá do 7. augus-
ta 2018.

tasr, Snina    

Z festivalu zameranom na detek-
tívne a kriminálne filmy si Čiara 
odniesla titul najlepší film. Oce-
nili aj Tomáša Maštalíra v hlavnej 
mužskej úlohe a Zuzanu Fialovú v 
hlavnej ženskej úlohe. „Som veľmi 
šťastná a poctená. Bolo mi tro-
chu ľúto, že si ocenenie nemôžem 
prevziať osobne pre predstavenie 
v SND. Určite by moje pocity boli 
ešte intenzívnejšie. Je ohromné, že 
film má takéto zahraničné úspechy 
a my môžeme naším umením 
reprezentovať Slovensko vo svete,“ 
komentovala zisk prestížnej ceny 

Fialová. Víťazi si ocenenia prevzali 
z rúk herečky Véronique Genest, 
ktorú diváci poznajú ako pôvabnú, 
no nekompromisnú komisárku so 
zmyslom pre humor z obľúbeného 
detektívneho seriálu Julie Lescaut 
uvádzaného aj na slovenských obra-
zovkách. Ocenenia si v Belgicku os-
obne prevzal režisér Peter Bebjak, 
ktorý na to reagoval slovami: „Bol 
to veľmi príjemný festival s kopou 
francúzskych a belgických hviezd v 
krásnom meste. A najkrajšie bolo 
ísť trikrát pred to obrovské plátno a 
ďakovať. Ďakovať za Tomáša a Zu-
zanu, pretože si ocenenie najlepší 
herec a najlepšia herečka zaslúžia. 

A poďakovať za celý štáb. Pretože 
ocenenie Grand Prix je ocenenie 
práce všetkých, ktorí na Čiare praco-

vali.“ TASR informovala za tvorcov 
filmu Monika Želasková.

V Medzilaborciach vystavuje Whisky. Známy cestovateľ 
a frontman kultovej kapely Slobodná Európa

Film Čiara získal v Belgicku ďalšie tri festivalové ocenenia  

KULTÚRA

V sobotu 5. mája sa v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach uskutočnila vernisáž výstavy Tretia 
planéta a krst rovnomennej knihy. Jej autor Milo Láber je verejnosti známy skôr pod prezývkou Whisky, ako cestovateľ  

a frontman kultovej kapely Slobodná Európa.

Film Čiara režiséra Petra Bebjaka zbiera festivalové ocenenia aj po takmer roku od jeho uvedenia v Karlových Varoch. 
Na Festivale International du Film Policier de Liége v Belgicku získal tri zo štyroch hlavných cien.

Tomáš Maštalír a Zuzana Fialová získali na festivale v Belgicku ocenenie najlepší 
herec a najlepšia herečka. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Bratislava, FOTO TASR - Dano Veselsky    

O držiteľkách týchto ocenení 
rozhodla porota, ktorej pred-
sedala riaditeľka súťaže Karolína 
Chomisteková. Boli v nej Miss 
Slovensko 2017 Hanka Závodná, 
módny dizajnér Michael Kováčik, 
doktorka Alena Pallová z Inštitútu 
estetickej medicíny, riaditeľ-
ka predaja formátov pre stred-
nú a východnú Európu Andrea 
Gavačová, Miss ČR 2009 Aneta 
Vignerová, známy český herec 
Jaromír Hanzlík a  Mister Global 
2016 Tomáš Martinka. Finalistky 
23. ročníka si rozdelili aj vedľajšie 
ocenenia. Eva Miss Sympatia sa 
stala Nicole Hromkovičová, prvej 
vicemiss Radke Grendovej patrí aj 
titul Miss Drive a Miss Príjemný 
hlas, druhá vicemiss Jasmina 
Tatyová si odnáša aj tituly Miss 
Press a Miss Pierot, titul Miss 

Gosh získala Katarína Očovanová. 
O titule Eva Miss Sympatia rozho-
dovalo až do posledných minút 
priameho prenosu esemeskové 
hlasovanie divákov. Výťažok z 
tohto hlasovania poputuje v plnej 
výške na charitatívny projekt 
Srdce pre deti, ktorý spravuje Na-
dácia Pontis. Program galavečera 
ponúkol divákom elegantnú fash-
ion šou a viacero hudobných čísi-
el v podaní Dary Rolins, Emmy 
Drobnej, Tomáša Buranovského 
a skupiny Elán, ktorá v premiére 
predstavila novú pieseň Ľúbim 

ťa. Tá je pilotným singlom z pri-
pravovaného nového albumu. 
Moderátorom večera bol rovnako 
ako pred rokom Libor Bouček. 
Nová Miss Slovensko 2018 získa-
la postup na Miss World 2018, 
honorovanú zmluvu, osobné auto, 

dovolenku pre dve osoby a mnoho 
ďalších zaujímavých cien. Prvá vi-
cemiss Slovensko 2018 pocestuje 
v druhej polovici roka na svetovú 
súťaž Miss International, druhá vi-
cemiss bude zastupovať Slovensko 
na súťaži Miss Supranational.

Peter Mikloš, Humenné, FOTO: MP    

Konalo sa na Astronomickom ob-
servatóriu na Kolonickom sedle 
a zúčastnilo sa ho celkom 12 po-
zorovateľov, ktorí sa zamerali na 
pozorovanie meteorov v tom čase 
aktívneho meteorického roja Ly-
ridy. Praktikum viedli pracovníci 
Vihorlatskej hvezdárne v Humen-
nom, pozorovateľskú základňu 
tvorili členovia Miestnej organizá-
cie Slovenského zväzu astronómov 
v Humennom a členovia klubu 
Amavet 879 z Košíc pod vedením 
Ing. Petra Kaňuka. Tí vizuálne 
pozorovali meteory roja Lyridy 
v skupinke piatich pozorovateľov 
a jedného zapisovateľa. V troch 
dvojhodinových intervaloch sa 
vystriedali všetci pozorovatelia. 

V prvú noc priali účastníkom vý-
borné pozorovacie podmienky, 
z druhej noci bola vyhovujúca prvá 
polovica. Celkovo bolo zaevido-
vaných 174 záznamov o preletoch 

meteorov, z toho 95 záznamov 
patrilo Lyridám. Záznamy preletov 
napozorovaných meteorov, obsa-
hujúce základné charakteristiky, 
ako čas preletu, rojovú príslušnosť, 

jasnosť, zenitovú dištanciu (vzdia-
lenosť stopy meteoru od zenitu) a 
koncové súhvezdie, boli odoslané 
do databázy International Meteor 
Organization.

Prestížny titul Miss Slovensko 2018 získala Dominika Grecová z Humenného

Pozorovali meteorický roj Lyridy

Dominika Grecová z Humenného sa v sobotu 28. apríla večer stala novou Miss Slovensko pre rok 2018. Podľa rozhodnutia 
poroty sa prvou vicemiss stala Radka Grendová z Revúcej, druhou vicemiss je Jasmina Tatyová z Trnavy.  

V dňoch 20. – 22. apríla 2018 zorganizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom  
odborno-pozorovateľské astropraktikum „Lyridy 2018“. 
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INFOSERVIS

MsKS – DOM KULTÚRY
LENKA FILIPOVÁ A HOSTIA

Koncert známej českej speváčky, gitaristky, skla-
dateľky a textárky, šansonierky. – vo štvrtok 17. mája 

o 18.00 hod. v divadelnej sále DK. 
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.
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA

INFINITY ROCK TOUR
Koncert... Polemic / Heľenine oči / Piňazi de? / Iconi-

to. – v piatok 11. mája o 18.00 hod. v MŠH. 
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

VÁŽKY NA SLOVENSKU
Panelová výstava... Aqua Vita – Živá voda, 

Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí 
z Liptovského Mikuláša... od 7. mája do 8. júna 

v prírodovednej expozícii VM.
12 PATRÓNOV

...Ochrancovia vedy, techniky a remesiel. Slovenské 
technické múzeum v Košiciach pozýva na výstavu... 

od 14. mája do 30. júna v galerijných priestoroch VM.
KINO Fajn 
GAUGUIN

(VOYAGE DE TAHITI)
Nekompromisný vizionár Paul Gauguin opustí Paríž, 
rodinu i priateľov a v roku 1891 sa usadí na exotick-
om 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, odmiet-
nutím i pochybnosťami. Ale taktiež sa tu stretne s 

krásnou domorodkyňou Tehurou, ktorá sa stane jeho 
ženou i múzou.  

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, sa-
motou, 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 – 8. mája 

o 17.30 hod.
NEZNÁMY VOJAK

(TUNTEMATON SOTILAS)
Snímka rozpráva o jednotke fínskych vojakov boju-
júcich proti agresívnemu stalinskému Sovietskemu 

zväzu. Ukazuje, ako týchto mužov spojilo priateľstvo, 
humor a túžba prežiť. Táto vojna zmenila život 

každého vojaka rovnako, ako poznamenala životy ich 
blízkych aj celý národ... V roku 1941 sa situácia zme-
nila. 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 – 8. 
mája o 19.30 hod.

VÁLEK
ASFK... Básnik a politik Miroslav Válek (1927–1991) 
bol výraznou osobnosťou, ktorá v uplynulom storočí 

natoľko poznamenala slovenskú kultúru, že nevy-
rovnať sa s ňou by znamenalo ponechať bez reflexie 
jej nezanedbateľnú časť. Dodnes je považovaný za 

jednu z najrozporuplnejších postáv slovenského 
kultúrneho a spoločenského prostredia, spojenú s 

mnohými legendami a kontroverziami. Významnú, 
priam determinujúcu úlohu v jeho životnom príbehu 
zohrala doba, ktorá poznamenala vývoj celej našej 

krajiny a osudy všetkých jej obyvateľov. 
dokument (SVK), slovenská verzia – 9. mája o 19.30 

hod.
POLNOČNÁ LÁSKA

(MIDNIGHT SUN)
Príbeh 17-ročnej Katie, ktorá od detstva bojuje 

so zriedkavou chorobou a aj ten najmenší záblesk 
slnečného svetla jej môže ublížiť. A tak celé dni 
trávi doma a von chodí až po západe slnka. Jej 

najobľúbenejším miestom je vlaková stanica, kde hrá 
na gitare náhodným okoloidúcim. Jedného večera 
zasiahne osud a ona spoznáva Charlieho, športovú 

hviezdu miestnej strednej školy, ktorého tajne 
obdivuje už roky. 

romantický (USA), slovenské titulky – 10. a 13. mája 
o 19.30 hod.

TAXI 5
Parížsky policajt Sylvain Marot je proti svojej vôli 

prevelený do Marseill. Bývalý komisár Gilbert, 
terajší primátor mesta, ho poverí špeciálnou úlohou. 
Má zlikvidovať gang talianskych zlodejov, ktorí v 

atraktívnych Ferrari vykrádajú jedno klenotníctvo za 
druhým. Lenže so slabo vybaveným vozovým parkom 

francúzskej polície to pôjde veľmi ťažko. Silvain 
tak má len jednu možnosť. Prehovoriť k spolupráci 

Eddyho Makloufa, synovca slávneho Daniela 
Moralese. Eddy totiž po svojom strýčkovi zdedil jeho 
vytunený Peugeot 407. Škoda však, že ale nezdedil 

jeho vodičské schopnosti. Zato Sylvain je excelentný 
šofér, ktorý sa s volantom v ruke asi narodil. 

akčná komédia (FRA), české titulky – 11. a 12. mája 
o 19.30 hod.

CHLOE A TRPASLÍCI
(GNOME ALONE)

Chloe a jej mama Katarína sa už zasa sťahujú. 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
V HUMENNOM 

Marta Mihaliková, nar. 1925 
Anna Antoňaková, nar. 1929 

Michal Riško, nar. 1934 
Ing. Jozef Gajdoš, nar. 1943 

Ján Mihaľov, nar. 1950 
JUDr. Emília Bilíková, nar. 1955

V HRABOVCI NAD LABORCOM 
Štefan Kolesár, nar. 1934

V CHLMCI 
Mária Rujáková, nar. 1963

V JABLONI 
Helena Hodorová, nar. 1931

V JASENOVE 
Monika Katkovčinová, nar. 1942

V KOCHANOVCIACH 
Dávid Morek, nar. 1997

V NIŽNEJ SITNICI 
Juraj Šutka, nar. 1931

V SNINE 
Gabriela Stanková, nar. 1977

V SOPKOVCIACH 
Mária Hodorová, nar. 1934

V STAKČÍNE 
Šimon Rosič, nar. 1930

V UDAVSKOM 
Mária Sninčáková, nar. 1950

VO VYŠNEJ SITNICI 
Kvetuša Hudáková, nar. 1941

OPUSTILI   
NÁS

07. 05.  MONIKA
08. 05.  INGRIDA
 - Deň víťazstva nad fašizmom 

(deň pracovného pokoja)
  (Svetový deň červeného kríža)
09. 05.   ROLAND, ROLANDA
  (Deň Európy / Európsky deň 

opery)
10. 05.   VIKTÓRIA
  (Svetový deň – Pohybom k 

zdraviu)
11. 05.   BLAŽENA
12. 05.   PANKRÁC
  (Medzinárodný deň sťahovavých 

vtákov / Európsky deň minerálov 
/ Svetový deň ošetrovateliek 
/ Svetový deň spravodlivého 
obchodu)

13. 05.   SERVÁC
  - Deň matiek
  (Deň tulipánov) 
14. 05.   BONIFÁC

MENINY 
oslavujú: 

Tentokrát si na novom mieste prenajali nádherný, 
rozľahlý gotický dom, plný zvláštnych záhradných tr-
paslíkov. Dcéra ale nemá čas venovať svoje myšlien-

ky novému domu. Začína chodiť do novej školy a 
snaží sa spriateliť sa so svojimi spolužiačkami. K 
týmto starostiam pribudla ešte jedna a to, že sa do 

nej zaľúbil susedov chlapec Liam, ktorý sa  pred ňou 
neustále predvádza a snaží sa upútať jej pozornosť.

animovaný, rodinný (USA/CAN), slovenský dabing – 
12. mája o 15.30 hod.

PSÍ OSTROV
(ISLE OF DOGS)

Japonské súostrovie, o dvadsať rokov v budúcnosti. 
Psia chrípka dosiahla epidemických rozmerov, jej 

ohnisko leží v meste Megasaki. Hrozí, že preskočí z 
psích nositeľov na človeka. Starosta Kobayashi vyzý-
va k okamžitej karanténe. Teda k vyhosteniu a izolácii 

všetkých túlavých aj domácich psov. Oficiálnym 
dekrétom sa psov exilovou kolóniou stáva neďaleký 
ostrov slúžiaci zatiaľ ako skládka odpadkov. Stáva sa 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
07. 05. ADELA / BENJI
08. 05.  EDISON / RON
09. 05.  COLETTE / AMINA
10. 05.  REBEKA / TAR
11. 05.  FIDO / ZLATKO
12. 05.  ANGELA / RAMBO
13. 05.  GULIVER / ATHOS
14. 05. PRINC / LISBON

z neho Psí ostrov.
animovaná komédia, rodinný, fantasy (USA), české 

titulky – 12. a 13. mája o 17.30 hod.
GANGSTERDAM

Partička mladých ľudí sa zapletie do pašovania drog v 
Amsterdame. Ruben Jablonski je študent práv, bifľoš 
trvale odsúdený k ignorácii nežnejšou časťou populá-
cie. Doberá si ho aj jeho najlepší kamarát s výstižnou 
prezývkou Durex, ktorý popri farbe vlasov zápasí aj 
s nevyjasnenou sexuálnou orientáciou. Ruben celý 

rok doučuje krásnu Noru. Z neprístupného dievčaťa 
sa vykľuje poslíček drogového gangu. V túžbe nájsť 

kľúč k jej srdcu sa bytostný slušňák vydáva na 
nebezpečný pašerácky chodníček...

komédia (FRA), české titulky – 14. mája o 19.30 hod.
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PAUL NEWMAN – umelec, automobilový pretekár s koreňmi v obci Ptičie 
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(zdroj: Ptičie, obec v malebnom údolí Ptavky; 
Doc. ThDr. Marián Čižmár, PhD., 2009); -MJK-

Najväčšia vlna vysťahovalcov do 
Ameriky (USA, Kanada, Argentí-
na) postihla obec Ptičie začiatkom 
20. storočia, najmä v rokoch 1908 
– 1910. Z nich niektorí sa uchyti-
li v novom svete viac, iní menej. 
Azda najznámejšou osobnosťou, 
ktorá v zahraničí preslávila obec 
Ptičie, je postava slávneho ame-
rického herca, režiséra, nositeľa 
Oscara, Zlatého glóbusu, Emmy 
a ceny v Cannes za film, pretekára 
CART a majiteľa tímu Newman / 
Haas Racing... PAUL NEWMAN 
(narodený 26. 1. 1925, Cleveland, 
Ohio, USA – zomrel 26. 9. 2008, 
Westport, Connecticut, USA), 
ktorý má svoje rodné korene po 
matke v obci Ptičie. 
Zo spomienok jeho tety, ktorá žije 
v Humennom, Anny Sedlárovej, 
vyberáme...

V dedinke Ptičie pri Humennom 
sa narodili dve sestry: Mária 
a Katarína Hocmanové. Katarína 
sa vydala za Jána Zbora a z tohto 
manželstva sa narodili štyri deti: 
Mária, Jozef, Andrej a Anna, 
dnes už jediná žijúca príbuzná P. 
Newmana z matkinej strany. Dru-
há sestra, Mária Hocmanová sa 
vydala za Michala Fecka a v júli 
1895 v Humennom porodila dcé-
rku Terezku. 
Keďže na Slovensku bola bieda, 
odišiel Terezkin otec do Ameriky 
za prácou a usadil sa v Clevelan-
de, v jednom z veľkých stredísk 
slovenských emigrantov. Terezki-
na matka však čoskoro po odcho-
de otca zomrela (11. 8. 1900 v Hu-
mennom) ako 32-ročná. O sirotu 
sa starala jej babička v Ptičí, ktorá 
vedela pekne háčkovať a vyšívať 
slovenské ľudové kroje. 
Medzitým sa Terezkin otec 
v USA znova oženil a dcéru si 
pozval k sebe. Tá po príchode do 

Clevelandu ako 8-ročná naša už aj 
svojho malého nevlastného brata 
Michala, no ako neskôr napísala 
na Slovensko, nevlastná matka 
sa voči nej správala naozaj ma-
cošsky. 
Keď Terezka dospela, vydala 
sa za Angličana. O ňom sa však 
v korešpondencii svojej sesternici 

Aničke Sedlárovej zmienila ako 
o chladnom mužovi s nedobrým 
srdcom, a preto sa s ním zakrát-
ko aj rozviedla. Čoskoro sa však 
opäť vydala za Arthura Samuela 
Neumanna, nemeckého obchod-
níka so športovými potrebami. 
Z ich vzťahu sa narodili dvaja  
synovia: Arthur a mladší Paul.
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-MJK-; FOTO MJK

IV. LIGA, SEVER – 24. kolo
FK HUMENNÉ 

 – VEĽKÝ ŠARIŠ
1:0 (0:0)

Gól: 49. V. Voroňák.
Žlté karty: bez kariet.
Rozhodovali: D. Gorel – Z. Lang, 
S. Haviarik. Divákov: 200.
FK: D. Vohar – B. Manojlović, N. 
Laković, N. Sališ (90. F. Sitarčík), 
C. Vasiľ, M. Dolutovský (61. J. 
Bialončík), V. Voroňák, F. Dolu-
tovský, M. Porvazník (78. L. Sta-
chura), P. Radovanović, D. Popik. 

Tréner: Puniša Memedovič.
FC Pivovar Šariš: L. Chovan – 
M. Molnár, V. Dondya, I. Pribiš, 
N. Scepaník, E. Šimko, A. Mišen-
čík (71. T. Foriš), S. Vulshynskyi, 
J. A. P. Muňoz (46. M. Bialko), 
M. Špak (61. R. Hritz), Ma. Var-
ga (71. Mi. Varga). Tréner: Martin 
Bystroň.

Domáci brankár Dominik Vohar si 
snáď na loptu v celom stretnutí ani 
nesiahol. Hralo sa, dá sa povedať, 
99 % zápasu na polovici hostí, av-
šak nespočetné šance humenských 
futbalistov zastavoval práve gol-
man Lukáš Chovan. 

Po bezgólovom polčase sa zdalo, 
že súperova svätyňa zostane ne-
poškvrnená, ale 49. minúta s agil-
ným Vladom Voroňákom odkliala 
gólové suchoty domácich. Legio-
nár Predrag Radovanović nie raz 
sa ocitol v sľubnom finálnom za-
končení, ale postranný rozhodca 
dobrovoľne dvíhal zástavku, aby 
hlásil postavenie mimo hry. Ob-
ranné hradby súpera v defenzíve 
dobýjal aj Noro Sališ, rovnako 
bezúspešne. Svoje herné pozície si 
všetci humenskí futbalisti na tráv-
niku dokonale hájili, v zakončení 
však boli útočníci tentokrát bez 
šťasteny na kopačkách či pri hla-
vičkových súbojoch vo vzduchu.

•	Kračúnovce – Medzilaborce 
5:0, Záhradné – Radvaň n/L. 1:2, 
Ptičie – Soľ 2:1, Zámutov – Ľubo-
tice 0:3, Pušovce – Spiš. Podhradie 
0:3, Poprad B – Fintice 6:2, Gerla-
chov – Raslavice 1:0.
•	Dohrávka 17. kola (1. 5. 2018) * 
FK Humenné – Poprad B 1:2, Kra-
čúnovce – Ptičie 5:0, Radvaň n/L. 
– Soľ 0:0, Medzilaborce – Finti-
ce 2:0, Raslavice – Zámutov 2:1, 
Spiš. Podhradie – Gerlachov 3:2, 
V. Šariš – Ľubotice 3:3, Záhradné 
– Pušovce 4:0.

FK Humenné 23 20 2 1 71:9 62
Poprad B 24 17 2 5 91:35 53
Gerlachov 23 15 4 4 58:28 49
Spiš. Podhradie 24 15 1 8 59:42 46
Záhradné 22 13 2 7 48:27 41
Soľ 23 10 5 8 30:31 35
Kračúnovce 22 9 4 9 41:31 31
Ľubotice 23 9 4 10 38:38 31
Radvaň n/L. 23 9 4 10 28:40 31
Raslavice 24 10 1 13 41:55 31
Medzilaborce 23 9 4 10 41:55 31
Ptičie 23 7 6 10 40:47 27
V. Šariš 23 6 4 13 34:44 22
Fintice 22 6 2 14 25:65 20
Zámutov 23 4 3 16 21:44 15
Pušovce 23 1 0 22 13:88 3

Slabá útecha jediného gólu Humenčanov oproti skvelému 
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golmanovi zo Šariša. V dohrávke tabuľkového derby prvá prehra
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FORTUNA LIGA – nadstavba

•	 (o titul, 8. kolo) * Trnava – Dunaj-
ská Streda 2:0, Ružomberok – Slovan 
Bratislava 1:0, Trenčín – Žilina 1:2.
•	 (o udržanie sa, 8. kolo) * Nitra 
- Zemplín Michalovce 1:3, Prešov – 
Podbrezová 1:1, Senica – Zlaté Mo-
ravce / Vráble 3:1.

Trnava 30 20 4 6 41:20 64
Dunaj. Streda 30  15  9  6  42:31  54
Slovan BA 30 15 8 7 54:35 53
Žilina 30 16 2 12 55:48 50
Trenčín 30 13 6 11 70:46 45
Ružomberok 30 10 10 10 35:32 40
Nitra 30 10 11 9 26:25 41
Michalovce 30 10 8 12 33:32 38
Podbrezová 30 10 5 15 28:42 35
Zl. Moravce 30 8 6 16 37:49 30
Senica 30 6 7 17 27:53 25
Prešov 30 4 10 16 20:55 22
 

III. LIGA, VÝCHOD – 24. kolo
MFK SNINA – PLAVNICA 

2:1 (1:0)

Góly: 14. J. Popovič, 90. M. Pčola – 
67. P. Kolpák.

Za slnečného ale veterného počasia 
privítali domáci po prvomájovom do-
mácom víťazstve nad Š. Michaľanami 
nebezpečného súpera zo šiestej prieč-
ky treťoligovej tabuľky. Plavnica svo-
jou hrou v druhom polčase potvrdila 
postavenie v tabuľke a chýr o pred-
vádzanom kvalitnom futbale, aj keď v 
prvom polčase to bolo dosť slabé.
V úvode  ešte hostia pohrozili, keď v 
3.min. propagačnú strelu Perháča Diňa 
podcenil, vypadla mu z rúk a Lapoš v 
dorážke netrafil. Domáci potom pre-
brali opraty zápasu do vlastných rúk a 
s podporou vetra zatlačili Plavničanov 
pred 16-ku. V 8.min. Skvašíkova prih-
rávka po peknom prieniku našla v 5-ke 
iba obrancu hostí. V 9.min. si Ferko po 
dlhom pase perfektne spracoval ťažkú 
loptu v 16-ke,  prehodil brankára ale 
jeho pokus skončil vedľa. V 11.min. si 
Balko narazil loptu s Ferkom, prešiel 
až pred brankára, ale jeho center-strela 
prešla popred celú bránku a skončila 
tesne vedľa. V 13.min. vystrelil ne-
presne z diaľky Kolpak. V 14.min. sa 
domáci dočkali, Janko pripravil loptu 
pre Popoviča, ktorý nádhernou strelou 
z 20m vymietol šibenicu. Po chvíli 
aktivitu Sninčanov pribrzdilo zranenie 
hosťujúceho J. Tinátha, keď dostal lop-
tou do tváre. Niekoľko minút sa nehra-

lo a dokonca musel byť vystriedaný. 
V 25.min. Popovič našiel perfektnou 
kolmicou rozbehnutého Skvašíka, ten 
však trafil iba vybiehajúceho brankára 
hostí. Ihneď z ďalšej akcie pozorný 
brankár hostí vyrazil prudkú strelu 
Skvašíka, nabiehajúci Vyshnevskyi 
netrafil v 5-ke loptu a Jankovu strelu 
vyrazil obranca na bránkovej čiare na 
roh. Neustály tlak domácich končil na 
dobre hrajúcej obrane hostí. V 31.min. 
skončil trestný kop Pčolu v múre hos-
tí. V 34.min. individuálna akcia Janka 
skončila opäť nepresnou prihrávkou 
do 5-ky. V 35.mnin. hostia po čase pre-
šli polovicu ihriska, prienik Kolpaka 
skončil strelou do Diňovho náručia. 
V 40.min. Jankov prudký roh vyhla-
vičkoval obranca na bránkovej  čiare. 
V 41.min. peknú strelu Jankaj spoza 
16-ky brankár hostí vyrazil. V 42.min. 
ďalší Jankov roh a Ferko vo veľkej 
šanci nezakončil. V 43.min. prihrával 
Popovič a Skvašík sám pred branká-
rom hostí trafil iba do neho. V 45.min. 
Balkovu spätnú prihrávku poslal Janko 
tesne nad. V nadstavenom čase chytil 
brankár hostí trestný kop Janka z 20 
metrov. 
Domáci v úvode druhého polčasu 
ubrali nohu z plynu, aj napriek tomu 
pohrozili v 54.min., brankár hostí vy-
tiahol zázračný zákrok, keď vyrazil 
odrazenú loptu po neskutočnom od-
skoku. Hostia prebrali iniciatívu, zača-
li viac behať a ich akcia v 52.min. síce 
skončila loptou v bránke domácich, 
ale gól neplatil kvôli faulu útočiaceho 
Lapoša na Hrehu. V 63.min. skončil 
trestný kop Perháča z 20m v múre 
domácich, odrazenú loptu nacentroval 
Kolpak do 16-ky, kde Lapoš zakon-
čoval v postavení  mimo hry. Gól ne-
platil. V 67.min. poslal Kolpak trestný 
kop ponad múr s prispením brvna nád-
herne do siete a vyrovnal stav stretnu-
tia. V 76.min. hlavičkoval Lapoš po 
trestnom kope nad. Domáci sa v záve-
re vzchopili, v 83.min. po krásnej akcii 
centroval sprava Popovič a Skvašík 
v 5-ke osamotený hlavičkoval tesne 
nad. V 86.min. prenikol Rindoš, ale 
Diňa mu pohotovým odkopom zabrá-
nil skórovať. Záver zápasu sa niesol v 
obrovskom tlaku domácich, v 90.min. 
pred osamoteným Vyshnevským od-
kopol obranca v 5-ke center Popoviča. 
V nadstavenom čase sa po rohu Janka 
a nie  veľmi dobrej strele Popoviča 
najlepšie  v 54-ke zorientoval Pčola a 
zblízka poslal loptu do siete.  

 (Jaro Uchytil)

•	 Rožňava – Svidník 2:2, Lipany – 
Bardejov. N. Ves 1:0, Šariš. Michaľa-
ny – Sabinov 2:0, Prešov B – Stropkov 
2:1, Svit – Vranov n/T. 2:3, Krompa-
chy – V. Revištia 0:1. 

Vranov 24 14 6 4 44:21 48
Stropkov 23 14 5 4 39:18 47
Lipany 23 14 4 5 40:14 46
Snina 23 13 4 6 47:26 43
V. Opátske 22 11 6 5 41:23 39
Plavnica 23 10 7 6 32:26 37
Rožňava 23 10 5 8 34:28 35
Krompachy 23 11 2 10 44:42 35
Svidník 23 9 7 7 29:24 34
Šar. Michaľany 24 9 6 9 28:24 33
V. Revištia 24 9 4 11 23:40 31
Prešov B 24 8 5 11 54:39 29
Giraltovce 23 7 3 13 19:38 24
Bard. N. Ves 23 7 2 14 25:41 23
Sabinov 23 2 5 16 19:54 11
Svit 24 1 3 20 13:73 6

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 20. kolo

•	Borov – N. Hrušov 3:1, Kamenica 
n/Cir. – Hencovce 2:2, Jasenov – Stak-
čín 2:1, Pakostov – Sačurov 3:1, Se-
čov. Polianka – Kochanovce / Brekov 
0:1, Ulič – Bystré 4:1, V. Žipov – Sed-
liská 2:1. 

N. Hrušov 20 16 1 3 51:14 49
Borov 19 13 1 5 46:23 40
Bystré 20 10 5 5 31:23 35
Sačurov 20 10 3 7 37:28 33
Kochanovce/Brekov 19 8 5 6 37:25 29
Pakostov 19 8 4 7 34:33 28
Jasenov 19 8 3 8 16:20 27
Kamenica n/Cir. 19 7 5 7 31:22 26
Hencovce 19 7 5 7 28:28 26
Stakčín 20 5 6 9 16:24 21
Ulič 19 5 5 9 30:42 20
V. Žipov 20 5 5 10 23:41 20
Seč. Polianka 19 5 2 12 24:56 17
Sedliská 20 2 4 14 16:41 10

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS 
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K Y T I C A   Z O   Ž E L A N Í

Vám, matky a ženy,
skladám mozaiku zo šťastných dní,

do kalicha tulipánov rozkladám vatru
ako tie detské sny,

čo v noci zo spánku budia matku
a vdychujem do nich jar, 

sviežu a sladkú.
So srdcom vám viažem kyticu zo želaní, 
stuhou zo zlatých slnečných lúčov ovitú

a venujem vám ju tak ako vlani. 

(Anton Jacina)
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Peter Biganič, Michalovce; FOTO ZMA

V predošlom vydaní nášho týždenní-
ka sme informovali čitateľov o prí-
tomnosti slovenskej basketbalovej 
reprezentácie chlapcov do 18 rokov 
na michalovskej pôde. V sobotu 
28. apríla sa v najcennejšom drese 
Slovenska výberu U-18 predstavi-
li aj odchovanci 1. BK Michalovce 
- Martin PIRKOVSKÝ a Samuel 
KINCEL. Bolo to v rámci kontrol-
ného reprezentačného zrazu U-18 
a zápasu medzi GBA Praha U-19 vs. 
Slovensko U-18 Východ v Michalov-
ciach. Trénerom Slovenska bol aktu-
álny šéftréner SBA, František Rón. 

Fanúšikovia v telocvični Gymnázia 
Pavla Horova videli kvalitný basketbal 
a zápas v nich zanechal pekný športo-

vý zážitok. Výber Slovenska prekvapil 
a hoci naši chlapci prehrali, zanechali 
pred michalovským publikom proti vý-
borne trénujúcemu tímu dobrý dojem. 
Družstvo Slovenska malo za sebou 
len jeden tréning, výber GBA sú o rok 
starší chlapci aj so Slovákmi v zostave, 
trénuje pokope celý rok a niekedy aj 
dvojfázovo.  Martin Pirkovský nastú-
pil v drese s číslom 14 na krídle a ne-
dostal veľký priestor na ihrisku, tak sa 
jeho výkon nedá objektívne hodnotiť. 
Samuel Kincel nastúpil v drese s čís-
lom 17 na poste pivota. Odohral vý-
borný duel, keď viackrát bodoval cez 
skúsených reprezentantov Slovenska 
v drese GBA. 
Veríme, že sa chlapcom bude dariť 
aj naďalej a dostanú sa do konečnej 
nominácie pre Majstrovstvá Európy 
B-kategórie.

V najcennejšom drese Slovenska aj juniori 1. BK Michalovce
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(dm), -MJK-; Košice, Kamenica n/Cir.

Vypredaná Angels aréna v 
Košiciach zažila v piatok 27. 
apríla večer jedenástu edíciu 
gala-večera bojovníkov East 
Pro Fight, ktorá sa už tento-
raz uskutočnila pod hlavič-
kou Fusion FN. Na programe 
bolo celkovo jedenásť súbojov 
v disciplínach box a MMA 
(mixed martial arts). Divá-

kov privádzali do varu tvrdé 
údery a kopy v oktagonovej 
klietke.

Na tomto významnom gala-ve-
čere nechýbal ani kamenický 
klub ŠK Miko fit-box. V sprie-
vode trénera Mariána Mika sa 
v oktagonovej klietke predsta-
vili bratia Tomáš Zajac a Martin 
Zajac.

Martin Zajac a jeho košický 

súper Jozef Jurko predviedli bo-
jovný zápas v kategórii mužov 
do 77 kilogramov. „Martin v pr-
vom kole exceloval, druhé kolo 
bolo vyrovnané a tretie kolo ne-
vyšlo podľa našich predstáv. Ale 
aj napriek tomu to bol skvelý zá-
pas, za čo si Martin zaslúži po-
chvalu,“ skonštatoval tréner M. 
Miko. Zápas skončil remízou. 
V kategórii mužov do 81 kg 
boxoval Tomáš Zajac proti  fa-
vorizovanému súperovi Mare-

kovi Bartlovi, ktorý bol zároveň 
finálovým bojovníkom v okta-
gone. „Už v prvom kole ho To-
máš dostal na kolená, a celkovo 
bol zápas v Tomášovej réžii. Tre-
ba však vyzdvihnúť aj výkon sú-
pera, ktorý je konkrétne v boxe 
nováčikom. Predviedol taktiež 
skvelý výkon. Tomáš si domov 
doniesol pohár víťaza kategó-
rie,“ pochválil svojho zverenca 
tréner ŠK Miko fit-box.

Gala-večer tvrdých rán v oktagonovej klietke aj s účasťou boxerov od Cirochy

Tomáš Zajac (modrý dres). |  FOTO ARCHÍV ORG

Boxer kamenického klubu Miko fit-box ako víťaz súboja proti M. Bartlovi. |  FOTO 
ARCHÍV ORG

Martin Zajac (modrý dres) útočí proti J. Jurkovi.  |  FOTO ARCHÍV ORG

Zápas mužov do 81 kg skončil remízou. |  FOTO ARCHÍV ORG


