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Naše problémy sa dlhodobo neriešia, 
tvrdia Humenčania z Gaštanovej ulice

Obyvateľom Gaštanovej ulice v Humennom už dochádza trpezlivosť. Tvrdia, že mesto dlhodobo nerieši problémy, ktoré trápia obyvateľov 
danej lokality. Na znak nespokojnosti vytvorili bútľavú vŕbu, ktorej budú adresovať svoje starosti a sťažnosti, keď ich nevypočuje mesto.  

Zachyťte krásy a 
zaujímavosti Humenného 
a Prešovského kraja

 Medzinárodný deň múzeí  
v Humennom navštívilo 
takmer 1500 návštevníkov

  Viac na str. 4   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné   

Najpálčivejšími problémami Gaš-
tanovej ulice sú podľa miestnych 
obyvateľov havarijný stav ciest 
a chodníkov, neupravené koryto po-
toka Lieskovec v obývanej časti spolu 
s priľahlým parkom a stále hroziace 
povodne. Časť Dubníka, Gaštanovej 
i Suchého jarku sú stále bez káblovej 
televízie či kvalitného internetového 
signálu. Viacerí obyvatelia Gašta-
novej ulice tvrdia, že mesto nerieši 
problémy, ktoré trápia Humenčanov 
žijúcich v tejto lokalite. Keďže mesto 
na ich podnety a sťažnosti dlhodobo 

nereaguje, rozhodli sa adresovať svo-
je výhrady starej bútľavej vŕbe, ktorá 
ich na rozdiel od mesta možno vy-
počuje. „Naše problémy sa neriešia. 
Budeme sa sťažovať a budeme si tam 
hádzať svoje pripomienky, a možno 
že nás niekto vypočuje. Takýmto hu-
morným spôsobom sme sa rozhodli 
poukázať na problémy tejto lokality, 
lebo ináč sa to už ani nedá. Už sa 
nedá zlostiť ďalej. Čo sa budeme roz-
čuľovať,“ povedala Anna Stretavská. 
Humenčan Jozef Tankoš dodáva, že 
na opravu chodníka, ktorý poškodila 
povodeň, čakajú od roku 2001.

Humenčan: Nepýtajú sa 
ľudí, čo ich trápi
Na problémy obyvateľov danej loka-
lity sa snaží upozorňovať a riešiť Ob-
čianske združenie Humenský Gaštan, 
ktoré bolo založené v roku 2015 za 
účelom vytvárania lepších životných 
podmienok a zlepšenia života obča-
nov Gaštanovej ulice. Svojou činnos-
ťou a vhodnou formou upozorňuje 
i na nedostatky, ktoré prináša život 
sám. V súčasnosti má približne 70 
členov. Je nositeľom podstatnej časti 
aktivít v oblasti spoločenského života 
a tiež prostredníkom občanov Gašta-
novej ulice k samospráve mesta. „Ob-

čianske združenie v mene občanov 
Gaštanovej ulice urgovalo problémy, 
ako sú cesty, protipovodňová situá-
cia, a v zmysle zákona o poskytovaní 
informácií sme žiadali tieto infor-
mácie. Mesto vôbec neodpovedalo, 
a keď odpovedalo, tak  úplne od veci. 
My sme sa pýtali na jedno a oni nám 
napísali niečo úplne iné. Niečo ne-
skutočné. Mám k tomu dokumentá-
ciu, máme pečiatky, že sme to dali do 
mesta a odpovede nemáme,“ povedal 
Milan Onufriak. „Ako chcú vládnuť 
takýmto spôsobom, keď si neplnia 
zákonné povinnosti ako informovať 
občanov, keď pýtajú informácie. Veď  
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my sme ich zvolili, nám by mali tak 
vládnuť, že sa s nami aj radia. My 
sme ich pozývali na stretnutia a ne-
prišli medzi nás. Nepýtajú sa ľudí, čo 
ich trápi, ako čo investovať,“ dodal 
Humenčan. „Je zlý stav ciest a chod-
níkov, zlá protipovodňová situácia, 
keď mesto si neplní volebný program 
vôbec,“ pokračoval Milan Onufriak. 

Dôchodkyňa: Je to ešte stále 
horšie a horšie
Sedemdesiatdvaročná dôchodkyňa 
Alžbeta Pašková hovorí, že situácia 
v tejto v mestskej časti je z roka na 
rok stále horšia a horšia. „Potrebu-
jeme vyregulovať potok, aby sme sa 
už nebáli tých obrovských povodní, 
čo sme tu prežili. Urobiť cesty. To je 
jama na jame,“ uviedla. Dodala, že 
mesto sľubovalo, že sa bude zaoberať 
aj realizáciou poldra, ktorý by chránil 
ich domy a pozemky pred povodňa-
mi. „Nič sa neudialo,“ poznamenala 
dôchodkyňa. Tvrdí, že pre seniorov 
je veľký problém aj mestská dopra-
va, ktorá jazdí do lokality len ráno. 
„Ja som obyvateľom mesta, ja si tiež 
platím dane a bývam tu 34 rokov, ale 
odvtedy sa absolútne nič nezmenilo. 
Práve hovorím, že je to ešte stále hor-
šie a horšie. Nie je Humenné len Ná-
mestie mieru a Centrum a robiť kon-
certy pre ľudí na námestiach, a pred-
vádzať sa. Treba pre tých ľudí aj čosi 
urobiť. My sme satelit toho mesta, 
ale satelity predsa patria k veľkým 
mestám a starajú sa o ne,“ vysvetlila 
Alžbeta Pašková.   

Reakcia mesta 
Týždenník Humenský expres požia-
dal o stanovisko aj Mesto Humenné. 
Samospráva sa ale priamo k otázkam 
trápiacich obyvateľov Gaštanovej 
ulice pre náš týždenník nevyjadrila. 
Poslala len nasledujúce stanovisko: 
„Týždenník Humenský expres od 
počiatku jeho vydávania a distribúcie 
do schránok občanov zadarmo, čo sú 

takmer dva roky, účelovo uverejňoval 
články a správy bez stanoviska alebo 
vyjadrenia Mesta Humenné. Hu-
menský expres, a teda jeho vydavateľ 
VIHORLAT PRESS, s. r. o., je perso-
nálne prepojený so súkromnou spo-
ločnosťou Chemes, a. s., Humenné, 
a teda aj s Humenskou energetickou 
spoločnosťou, s. r. o. Na Okresnom 
súde Humenné je vedených viacero 
súdnych sporov, v ktorých ako účast-
níci vystupujú jednak spoločnosť  
Chemes, a. s., Humenné, ako aj Hu-
menská energetická spoločnosť, s. r. 
o., proti Mestu Humenné.” uviedla 
Mária Míčková z Tlačového referátu 
Mestského úradu v Humennom. 

V našej časti mesta skoro nič 
nefunguje tak, ako by malo
Život v tejto mestskej časti sa snaží 
zlepšovať Občianske združenie Hu-
menský Gaštan. Za pomoci občanov 
brigádnicky vybudovalo oddychové 
miesto pri Lieskovčíku. Členovia tu 
zorganizovali desiatky kultúrnych, 
spoločenských a športových akcií 
hlavne pre deti, mládež i dospelých. 
V priebehu štyroch rokov navštívili 
tieto podujatia stovky účastníkov. 
Predseda združenia Juraj Nosko 
uviedol, že pri najväčších akciách je 
tento areál schopný pojať nad 150 
ľudí. „Toto oddychové miesto sa sta-
lo centrom akcií nielen miestnych 
občanov. Bezplatne ho využívajú aj 

občania z priľahlého Dubníka a ne-
raz i celého mesta. Deň susedov je 
asi najznámejšia akcia konaná každo-
ročne s pravidelnou vysokou účasťou 
občanov. Každoročne sa tam počas 
sezóny hrá Humenská petangová 
liga,“ informoval Juraj Nosko. Dodal, 
že v starostlivosti o životné prostredie 
pravidelne vyzývajú kompetentné 
inštitúcie na kosenie priľahlých tráv-
natých plôch, čistenie kanálov a pod. 
„Pred cca 2 rokmi, v rámci príprav 
osláv 700-stého založenia mesta, sme 
rozbehli akciu “Za krajšie Humen-
né“, v rámci ktorej sme poukázali na 
najvypuklejšie neporiadky v našom 
meste. Prostredníctvom podnetov 
sústavne vyzývame zodpovedných 
na ich odstránenie. Brigádnicky sme 
opravili schátrané zábradlie na moste 
k reštaurácii Gaštanka i lavičky v par-
ku, iniciovali sme i orezanie stromov 
v celej časti ulice. Robíme to všetko 
preto, lebo v našej časti mesta sko-

ro nič nefunguje tak, ako by malo, 
a keď sa aj niečo robí, všetko trvá 
veľmi dlho,“ uviedol Juraj Nosko. 
Najpálčivejšími problémami Gaš-
tanovej ulice sú havarijný stav ciest 
a chodníkov, neupravené koryto po-
toka Lieskovec v obývanej časti spolu 
s priľahlým parkom, stále hroziace 
povodne. Časť Dubníka, Gaštanovej 
i Suchého jarku je stále bez káblovej 
televízie či kvalitného internetového 
signálu. „Riešenie týchto problé-
mov obsahuje volebný program pri-
mátorky na toto volebné obdobie i 
každoročné investičné plány mesta. 
Žiaľ, stále je to len v polohe sľubov, 
ktoré sa opakujú z roka na rok,“ po-
znamenal Nosko. Najväčší problém 
má združenie hlavne v komunikácii 
s vedením samosprávy mesta. „To 
v mnohých prípadoch vôbec nereagu-
je ani na opakované žiadosti či výzvy 
mnoho desiatok konkrétnych obyva-
teľov,“ uzavrel Humenčan. 

Naše problémy sa dlhodobo neriešia, tvrdia Humenčania z Gaštanovej ulice

Najpálčivejšími problémami Gaštanovej ulice sú havarijný stav ciest a chodníkov, neupravené koryto poto-
ka Lieskovec v obývanej časti spolu s priľahlým parkom a stále hroziace povodne. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Bútľavá vŕba. Obyvatelia Gaštanovej ulice tvrdia, že ich nemá kto z mesta vypočuť. Na neriešenie dlho-
dobých problémov sa rozhodli upozorniť aj takýmto netradičným spôsobom. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Predseda združenia Juraj Nosko uviedol, že samo-
správa v mnohých prípadoch vôbec nereaguje na ich 
opakované žiadosti a výzvy.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Medzinárodný deň múzeí v Humennom navštívilo takmer 1 500 návštevníkov

V speváckych súťažiach dominovala ZUŠ Mierová v Humennom

Sninská samospráva pokračuje v rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste 

ts, mpo, Humenné  

„Múzejné expozície v objekte 
renesančného kaštieľa a skan-
zenu, päť rôznorodých výstav 
a sprievodný program navští-
vilo v rámci podujatia v nedeľu 
20. mája 1 437 návštevníkov,“ 
ozrejmila Jana Fedičová z 
Vihorlatského múzea v Hu-
mennom. Dodala, že spojenie 
umenia, tradícií a hyperkomu-
nikácie sa v tomto roku stalo 
charakteristickým znakom 
tvorby koncepcie programu  
celodenného podujatia Me-
dzinárodného dňa múzeí vo 
Vihorlatskom múzeu v Hu-
mennom. V prebiehajúcom 
roku Európskeho kultúrneho 
dedičstva  pripravilo Vihorlat-
ské múzeum program, ktorý 

predstavil činnosť jednotli-
vých oddelení múzea v oblasti 
ochrany a prezentácie zbierko-
vého fondu, prezentácie rôz-
nych foriem umenia, v oblasti 
osvetovej činnosti a zážitko-
vých podujatí. „Zvolili sme tra-
dičné formy komunikovania 
múzejného posolstva a využili 
aj nové prístupy, ktoré oslovu-
jú nové publikum. Naším cie-
ľom bolo upriamiť pozornosť 
verejnosti na  spoločenský vý-
znam múzeí, nenahraditeľnosť 
múzejnej činnosti v oblasti 
ochrany a prezentácie kultúr-
neho dedičstva, poukázať na 
vzdelávací potenciál múzeí 
pre spoločnosť a predstaviť 
múzeá v rámci kultúrnej sféry 
ako významný fenomén podie-
ľajúci sa na celkovom rozvoji 

najbližších komunít, regiónov 
a krajiny,“ vysvetlila Fedičová. 
„Ďakujeme všetkým účastní-
kom podujatia, účinkujúcim, 
návštevníkom a priaznivcom 
múzea za doterajšiu priazeň 
a podporu. Veríme, že spo-
ločné oslavy Medzinárodného 
dňa múzeí sa stanú na prahu 

novej sezóny naším spoločným 
úsilím k poznávaniu a ucho-
vávaniu hodnôt kultúrneho 
dedičstva. Zároveň všetkých 
priaznivcov pozývame na ak-
tuálne prebiehajúce výstavy 
a podujatia vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom,“ uzavre-
la Fedičová.

han, Humenné  

Dňa 16. mája 2018 sa v Prešo-
ve konal 6. ročník regionálnej 
súťažnej prehliadky v speve ľu-

dových a umelých piesní žiakov 
ZUŠ „MOYZESOV SLÁVIK“, 
ktorú zorganizovala ZUŠ Miku-
láša Moyzesa. Žiaci speváckeho 
oddelenia z triedy Mgr. Lenky 

Ivancovej, DiS. art., úspešne 
reprezentovali našu školu a 
získali tieto krásne umiestne-
nia: I. kategória - zlaté pásmo, 
Anastázia F. a Nela K., III. ka-

tegória - zlaté pásmo, Timea K. 
Korepetovala Tatiana O., DiS. 
art. Všetkým srdečne gratulu-
jeme k úspechu. 

tasr, Snina  

Sninská samospráva pokra-
čuje v rekonštrukcii verejné-
ho osvetlenia v meste. Práce 
sa začali v týchto dňoch. „Ide 
o rekonštrukciu okruhu roz-
vádzača RVO 41, pod ktorý 
spadá časť ulíc Vihorlatská 
a Budovateľská, malý a veľký 
Vihorlatský park,“ informo-
vala hovorkyňa radnice Eva 
Mihaliková s tým, že práce na 
základe zmluvy realizujú Ve-
rejnoprospešné služby Snina, 
s. r. o. „V rámci rekonštrukcie 
nainštalujú 75 LED svietidiel, 

osadia 45 nových stožiarov 
a komplexne zrekonštruujú 
nízkonapäťové vedenie. Celko-
vý náklad stavby je 111 000 eur 
a v roku 2018 je v mestskom 
rozpočte na tento účel vyčle-
nených 85.000 eur,“ priblí-
žila. Práce by mali byť hotové 
do konca júna budúceho roka. 
Dôvodom, prečo sa samosprá-
va rozhodla pre rekonštrukciu 
v danej lokalite, je okrem iného 
havarijný stav osvetlenia, na 
ktorom dochádza k veľmi čas-
tým poruchám a výpadkom. 
Verejné osvetlenie v meste po-
stupne rekonštruujú od roku 

2012. Po ukončení tejto časti 
bude v Snine podľa Mihaliko-
vej zrekonštruovaných približ-

ne 50 percent osvetlenia. Vlani 
v tejto oblasti mesto preinves-
tovalo takmer 185 000 eur.

Tridsiaty druhý ročník Medzinárodného dňa múzeí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom spojila dobová hudba kaštieľskych 
koncertov i rázovitý folklór z regiónov  Prešovského kraja. 
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V autách ukrývali pašované cigarety za stovky eur

Trebišov: Pri epidémii syfilisu evidujú 89 nových prípadov vrátane detí  

mpo, Sobrance  

Dňa 22. mája v nočných hodinách 
v obci Bačka, okres Trebišov, kon-
trolovali policajti osobné auto Mer-
cedes Benz A160, ktorého vodičom 
bol štátny príslušník Ukrajiny. Pri 
kontrole vozidla zaistili 374 kra-
bičiek cigariet zn. BOND STREET 
s ukrajinskými ochrannými znám-
kami, ktoré boli ukryté v podlahe 
pod sedadlom. Výška spotrebnej 
dane bola vyčíslená na 740,15 eura. 
V zmysle vecnej a miestnej prís-
lušnosti prípad prevzali príslušníci 
SCÚ Michalovce. Vo večerných ho-
dinách toho istého dňa kontrolovali 
policajti v obci Pozdišovce, okres 
Michalovce, osobné motorové vo-
zidlo Škoda Octavia, ktorého vodi-
čom bol slovenský občan. Pri kon-
trole vozidla zaistili 2002 krabičiek 
cigariet zn. MARLBORO bez kon-
trolných známok. „Výška spotreb-
nej dane predstavuje 3 961,96 eura. 

Prípad aj osobu na mieste prevzala 
vyšetrovateľka Kriminálneho úradu 
Finančnej správy pre podozrenie zo 
spáchania trestného činu porušenia 
predpisov o štátnych technických 
opatreniach na označovanie tova-
ru,“ vysvetlila hovorkyňa RHCP 
Sobrance Agnesa Kopernická

Na hraniciach zadržali 
Turka aj Iračanov
Dňa 20. mája vo večerných hodi-
nách kontrolovali policajti Riadi-
teľstva hraničnej a cudzineckej po-
lície (RHCP) Sobrance  v blízkosti 
vonkajšej hranice v katastri obce 
Maťovce, okres Michalovce, dvoch 
štátnych príslušníkov Iraku bez 
cestovných dokladov následne po 
tom, ako ich nedovolené prekro-
čenie štátnej hranice z Ukrajiny do 
SR nasnímali kamery a predviedli 
ich na oddelenie za účelom zistenia 
totožnosti.
Na druhý deň 21. mája vo večer-

ných hodinách zaznamenali ka-
mery, ktoré monitorujú vonkajšiu 
hranicu s Ukrajinou, jej nedovole-
né prekročenie v smere z Ukrajiny 
do SR jednou osobou. Následne 
kontrolovali policajti Riaditeľstva 
hraničnej a cudzineckej polície 
(RHCP) Sobrance v blízkosti von-
kajšej hranice v katastri obce Nižné 
Nemecké, okres Sobrance, jedného 
štátneho príslušníka Turecka s ces-

tovným dokladom bez platného 
víza a predviedli ho na oddelenie. 
Z dôvodu, že cudzinci  prekročili 
štátnu hranicu z Ukrajiny do SR ne-
oprávnene mimo hraničný priechod 
a zdržiavali sa u nás neoprávnene 
bez povolenia príslušných orgánov, 
boli administratívne vyhostení s ur-
čením zákazu vstupu na naše úze-
mie a územie ostatných členských 
štátov EÚ. 

tasr, Trebišov  

Po štvrtkovom rokovaní krízové-
ho štábu v Trebišove, ktorý bol 
v minulosti zriadený vzhľadom na 
epidémiu infekčnej pohlavnej cho-
roby, o tom informoval prednosta 
trebišovského okresného úradu 
Rastislav Petrovič. „Celkový stav 
vo výskyte nových prípadov ocho-
rení na syfilis od začiatku roku je 
89,“ povedal prednosta pre no-
vinárov s tým, že zhruba tretinu 
prípadov tvoria deti. Za obdobie 
od 26. februára do 16. mája 2018 
ukončilo podľa neho prvú liečebnú 
kúru 80 chorých a druhú liečebnú 
kúru 79 chorých. „Spolu ide o 159 
ukončených liečebných kúr,“ kon-
štatoval Petrovič. Pri liečbe podľa 
neho pomohlo rozšírenie denné-
ho stacionára v nemocnici s po-

liklinikou a vytvorenie priestoru 
na detskom oddelení tak, aby 
deti mohli byť v rámci liečby 
hospitalizované na daný deň. 
Epidémiou syfilisu je postih-
nutá najmä trebišovská róm-
ska osada. Vyšetrenia pritom 
prebiehajú v rámci celých ro-
dín, keďže sa stáva, že chorí 
sú nielen dospelí, ale aj deti. 
„Myslím si, že čo sa týka prístu-
pu zainteresovaných k liečbe, ten 
je dobrý, tá odborná stránka sa 
napĺňa, to je jedno pozitívum. 
Samozrejme, čo je veľmi výrazné 
a nedostatočné, to je spôsob života 
a bytové podmienky tejto 3,5-ti-
sícovej komunity na Ulici Ivana 
Krasku a v spádových obciach,“ 
konštatoval prednosta. O celko-
vom zlepšení v rámci potlačenia 
nákazy zatiaľ podľa neho ťažko 
hovoriť, keďže v danej komunite 

stále hrozí, že ak sa chorý vylieči, 
v priebehu pár mesiacov je opäť 
postihnutý syfilisom. Krízový štáb 
prvýkrát zasadal 5. februára, tvo-
ria ho zástupcovia okresného úra-
du, regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva, nemocnice, polície, 
mesta Trebišov či úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Cieľom 
je koordinovať postup pri riešení 
epidémie.

Na elimináciu šírenia nákazy syfilisu Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove denne kontroluje účasť chorých na vyšetreniach a liečbe. 

Celkový stav vo výskyte nových prípadov ochorení na syfilis od začiatku roku je 89. Epidémiou 
syfilisu je postihnutá najmä trebišovská rómska osada. | ILUSTRAČNÉ  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Marianna Aľušíková, -MJK-; Topoľčany, Humenné, Snina  

Naše mladé šachové nádeje z výcho-
du - Olívia Seková a Michal Hudák 
potvrdili svoje šachové nadanie zis-
kom bronzu v kategóriách dievčatá 
do 10 rokov a chlapci do 8 rokov na 
súťaži v Topoľčanoch. Trojdňový 
šachový festival mládeže v RAPID 
ŠACH-U (zrýchlený, bleskový) mal 
v dňoch 11. – 13. mája bohaté zastú-
penie na aj v podobe hráčov klubu 
Šachy Reinter, ktorým sa podarilo 
vybojovať cenné kovy. 

Na piatkovom turnaji družstiev mlad-
ších žiakov, z celkového počtu devät-
nástich družstiev, zastupovali východ 
republiky iba tri tímy - Reinter Košice 
(11.), Humenné (15.) a Snina (19.). 
Na sobotňajších Majstrovstvách SR 
mládeže jednotlivcov kategórie do 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov bojo-
valo v klubových dresoch Reinteru 
dohromady osemnásť hráčov z celko-
vého počtu 272 účastníkov. Medailový 
úspech zaznamenala dvojica O. Seková 
a M. Hudák. Do 5. miesta sa vo svo-
jich kategóriách umiestnili  Hudáková 
(D 10), Ucekajová (D 20) a Polomský 
(CH 10). Pozície do 10. miesta obhájili 
Simonová (D 14) a Majirská (D 20). 

Ostatní hráči si počínali, 
vzhľadom na svoj vek 
a výkonnosť, tiež dobre 
a získavali cenné skúse-
nosti.  
Do nedeľňajších M-SR 
družstiev starších žia-
kov klub nasadil jedno 
družstvo, ktoré obsadilo 
konečnú pätnástu prieč-
ku spomedzi 22 druž-
stiev. 
„Majstrovských šacho-
vých podujatí sa naši 
hráči zúčastňujú pravi-
delne a v hojnom počte. 
Súčasťou každej takejto 
výpravy sú aj tréneri, 
ktorí sa mládeži, nielen 
počas podujatia, naplno 
tréningovo venujú. Teší 
ma, že sme medailovo 
uspeli hneď dvakrát, aj 
napriek tomu, že sme do 
Topoľčian vycestovali 
v značne oklieštenej zo-
stave, bez mnohých skú-
sených hráčov, ktorých 
absenciu sme pocítili 
najmä v súťažiach druž-
stiev,“ zhodnotil výsled-
ky na festivale riaditeľ 
Šachy Reinter, Ing. Jaro-
slav Pčola. 

Šachový festival mládeže vyniesol pódiové umiestnenie dvojici Seková - Hudák
ŠPORT

Pozdrav mladých šachistov klubu Šachy Reinter z festivalu mládeže v rapid šachu v Topoľčanoch. | FOTO: ARCHÍV MA

Olívia Seková a Miško Hudák – bronzoví medailisti.  | FOTO: ARCHÍV MA
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Jana Fedičová, Humenné

Interaktívny vzdelávací cyklus EKO 
DNI 2018 pripravilo Vihorlatské 
múzeum v Humennom pri príle-
žitosti Svetového dňa životného 
prostredia (5. jún) v rámci projektu 
objektového vyučovania v múzeu 
Ku koreňom, tradíciám, hodnotám. 
Podujatie bude prebiehať v špecia-
lizovanej učebni a v prírodovednej 
expozícii Vihorlatského múzea od 
5. do 8. júna. Tohtoročný cyklus 
vzdelávacích aktivít sa zacieľuje na 
prezentáciu prírodných zaujíma-
vostí nášho regiónu, potrebu ochra-
ny prírodného prostredia a elimi-
náciu hrozieb jeho znečisťovania. 
Prednášajúci sa budú venovať otáz-
kam ochrany flóry a fauny a príno-
som každého jednotlivca v tomto 
procese, ako aj tohtoročnej téme 

Svetového dňa životného prostre-
dia, akou je hrozba znečisťovania 
životného prostredia plastovým od-
padom a možnostiam obmedzenia 
používania plastov v každodennom 
živote. Vzdelávací cyklus je určený 
staršej školskej mládeži ako súčasť 
zážitkového vyučovania environ-
mentálnej výchovy na základných 
školách (pre žiakov 5. – 9. roční-
kov) a stredných školách. V rámci 
jednotlivých aktivít sa na projekte 
vo Vihorlatskom múzeu podieľajú 
odborní garanti – Mgr. Iveta Bura-
ľová, Správa Národného parku Po-
loniny so sídlom v Stakčíne, Ing. 
Anna Macková, Správa Chránenej 
krajinnej oblasti Východné Karpaty 
so sídlom v Medzilaborciach, Mgr. 
Dušan Šácha, PhD. – CHKO Biele 
Karpaty a RNDr. Zuzana Andrej-
čáková, prírodovedné oddelenie 

Vihorlatského múzea v Humen-
nom. Súčasťou podujatia budú rôz-
norodé environmentálne aktivity, 
besedy a diskusie študentov s od-
bornými pracovníkmi, tematická 
filmová projekcia, prehliadka prí-
rodovednej expozície Vihorlatské-
ho múzea a aktuálnej výstavy Vážky 
na Slovensku. Žiakom, študentom 
i pedagógom ponúkame priestor k 
spoločnej tvorbe koncepcií pri hľa-

daní spôsobov, ako zodpovedne vy-
užívať prírodné prostredie a spájať 
každodennú činnosť človeka s prí-
rodou. Spolu so školami sa usilu-
jeme vytvoriť platformu tvorivého 
priestoru ku konfrontácii názorov 
a získavaniu poznatkov, ktoré sa 
v budúcnosti môžu stať základom 
nových environmentálnych aktivít 
spoločnosti pre trvalo udržateľný 
život na planéte. 

V múzeu budú prezentovať  prírodné zaujímavostí nášho regiónu
Svetový deň životného prostredia vo Vihorlatskom múzeu v Humennom EKO DNI 2018. 

mpo, ts, Vyšné Nemecké, FOTO: MILAN POTOCKÝ 

„Cieľom každoročného medziná-
rodného podujatia je vytváranie 
priaznivého prostredia na budo-
vanie a posilňovanie priateľských 
partnerských vzťahov, na vytváranie 
podmienok na nadväzovanie kon-
taktov a rozvoj cezhraničnej spolu-
práce slovenských a ukrajinských 
subjektov na rôznych úrovniach 
a v rôznych oblastiach,“ informova-
la hovorkyňa predsedu Košického 
samosprávneho kraja (KSK) Anna 
Činčárová. Organizátorom Dňa pria-
teľstva a dobrosusedstva bol Košický 
samosprávny kraj v spolupráci s Pre-
šovským samosprávnym krajom, 
Zakarpatskou oblastnou štátnou 
administráciou a Zakarpatskou ob-
lastnou radou. Zástupcovia oboch 
krajín podpísali desiaty  Vykonávací 
protokol k Memorandu o spoluprá-
ci medzi Košickým samosprávnym 
krajom, Zakarpatskou oblastnou 

štátnou administráciou a Zakarpat-
skou oblastnou radou na obdobie 
máj 2018 – máj 2019. Memorandum 
o spolupráci bolo podpísané v ok-
tóbri roku 2006. K podpisu proto-
kolov sa pridali aj obce z dvoch strán 
hranice. Z Košického kraja obec 
Tibava a zakarpatská obec Boboviše, 
Ostrov a Kibľary, Orechová a Ori-
chovici, Ruská a Palaď-Komarivci. 
Z Prešovského samosprávneho kraja 
sa na spolupráci s ukrajinským part-
nerom dohodnú Beloveža a Verchnij 
Koropec, Kurimka a Ivanivci, Ka-
mienka a Ruski Komarivtsi, Hažlín 
a Chynadiovo. „Vykonávací protokol 
zahŕňa aktivity v oblastiach regionál-
neho rozvoja, vzdelávania, kultúry 
a cestovného ruchu, pomoci a roz-
voja spolupráce na úrovni miestnej 
samosprávy a sociálnych služieb 
a životného prostredia,“ spresnila 
Činčárová. V tomto roku by sa mali 
zrealizovať návštevy predstaviteľov 
regiónov v Košiciach a v Užhorode. 

Medzi plánovanými aktivitami je aj 
spolupráca pri realizácii a propagácii 
diaľkových cyklistických koridorov, 
ale aj výmena informácií a skúse-
ností pamäťových a fondových in-
štitúcií pri zachovávaní kultúrneho 
dedičstva. K budovaniu občianskej 
spoločnosti by mohol prispieť pro-
jekt Krokom smerom k dobrému 
spravovaniu mesta Užhorod, k zlep-
šeniu sociálnych služieb zasa vzde-
lávací projekt pre zamestnancov 
týchto zariadení KVApka. Na oboch 
stranách hranice sa doteraz usku-
točnil rad významných spoločen-

ských, kultúrnych a  ekonomických 
projektov a akcií, v ktorých sa ako 
partneri stretli regionálne a miestne 
samosprávy, školy, rôzne inštitúcie, 
kultúrne zariadenia, neziskové or-
ganizácie, aktéri v cestovnom ruchu. 
Na slovensko-ukrajinskej hranici 
bola počas Dňa priateľstva v čase od 
00:00 hod. do 20:00 hod. preruše-
ná prevádzka hraničného priechodu  
Vyšné Nemecké - Užhorod. Dočasné 
obmedzenie sa týkalo len pracovísk 
nákladnej dopravy, a to na sloven-
skej aj ukrajinskej strane v oboch 
smeroch.

Na hraniciach sa stretli priatelia a dobrí susedia zo Slovenska a Ukrajiny
Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom sa v sobotu 26. mája uskutočnilo priateľské stretnutie zástupcov 

Slovenska a Ukrajiny pod názvom Deň priateľstva a dobrosusedstva 2018.
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Uviedla to Lívia Vašáková zo Za-
stúpenia Európskej komisie (EK) 
na Slovensku, citujúc zo správy EK 
o stave zdravia a zdravotníctva na 
Slovensku. Prezentácia dokumentu 
EK otvorila utorňajšiu konferenciu 
pod názvom Onkológia na Sloven-
sku (očakávania vs. realita), ktorú 
organizuje päť pacientskych orga-
nizácií upozorňujúcich na potrebu 
zlepšiť stav onkológie v SR. Ako ďa-
lej Vašáková konštatovala, pomer-
ne nízka miera prežitia v prípade 
rôznych druhov rakoviny čiastočne 
súvisí s nízkou mierou skríningu, 
čo znamená, že vysoký podiel prí-
padov rakoviny sa zistí v neskor-
šom štádiu. „Podľa údajov z roku 
2015 podstúpila skríning pomocou 
mamografie za uplynulé dva roky 
iba necelá štvrtina (23 percent) 
žien v cieľovej skupine, skríning 
rakoviny krčka maternice podstú-
pila menej ako polovica žien (48 

percent),“ citovala zo správy. Mieru 
skríningu by podľa zástupkyne EK 
mohli pomôcť zvýšiť ďalšie kam-
pane vlády alebo mimovládnych 
organizácií zamerané na informo-
vanie verejnosti o výhodách pra-
videlného skríningu. Rakovina vo 
všeobecnosti patrí k ochoreniam, 
ktoré najčastejšie berú Slovákom 
život. Podľa správy je dôvodom 
takmer tretiny úmrtí. U žien je 
to príčina v 24 percent prípadov, 
u mužov dokonca v 29 percentách. 
Správa EK o zdravotnom stave SR 
za rok 2017 v tejto súvislosti kon-
štatuje, že SR zatiaľ nemá vypraco-
vaný národný plán boja proti rako-
vine, čo je nástroj, ktorý sa v iných 
krajinách využíva na mobilizovanie 
úsilia na presadzovanie väčšej pre-
vencie, včasného zisťovania a lep-
šej liečby osôb s rakovinou. Kon-
ferenciu Onkológia na Slovensku 
(očakávania vs. realita), organizuje 
päť občianskych združení (OZ), 
konkrétne OZ Nie rakovine, OZ 

Amazonky, OZ Pacientov s derma-
tologickými malignitami, OZ Liga 
proti rakovine, OZ Hematologický 
pacient, pacientskych organizácií, 
ktoré upozorňujú na potrebu zlep-
šiť stav onkológie na Slovensku. Na 
konferencii chcú organizátori pro-
stredníctvom panelových diskusií 
sformulovať konkrétne požiadavky 

na zlepšenie súčasného stavu on-
kológie na Slovensku. Identifikovať 
najväčšie problémy majú i príspev-
ky vystupujúcich odborníkov, ktorí 
na konferencii porovnajú postupy 
a podmienky liečby na Slovensku 
s tým, aký je súčasný trend v za-
hraničí.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
Projekty Európskej územnej spolu-
práce (EUS) môžu pomôcť rozvoju 
aj najmenej rozvinutým okresom 
(NRO) na Slovensku. Pre TASR 
to uviedol riaditeľ odboru progra-
mov nadnárodnej spolupráce Úra-
du vlády SR Michal Blaško. Ide o 
projekty v prihraničných oblas-
tiach v programoch cezhraničnej 
spolupráce. „Investície sú zame-
rané na prepojenie infraštruktúry, 
spoluprácu v oblasti vzdelávania 
či ochrany prírodných a kultúr-
nych pamiatok,“ spresnil Blaško. 
Ako konkrétne príklady uviedol 
programy Interreg Poľsko – Slo-
vensko (zapájajú sa napríklad okre-

sy Kežmarok, Bardejov a Svidník), 
Interreg SR – Maďarsko (môžu sa 
zapojiť okresy Revúca, Rimavská 
Sobota, Košice-okolie, Trebišov) 
a ENI Cezhraničná spolupráca  
Maďarsko-Slovensko-Rumun-
sko-Ukrajina (môžu sa zapojiť 
okresy ako Vranov nad Topľou, 
Medzilaborce, Svidník). Blaško do-
plnil, že v rámci Európskych štruk-
turálnych a investičných fondov 
(EŠIF) sa vyhlasujú výzvy, ktoré v 
kritériách na podávanie projektov 
zohľadňujú, či miesto realizácie 
projektu je v NRO, a tieto okresy sú 
zvýhodnené. „Podobne by sa v bu-
dúcnosti mohlo pristúpiť aj v rámci 
podpory z EÚS, napríklad zavede-
ním pridelenia vyššieho bodového 

hodnotenia žiadostiam, ktoré sa 
budú týkať rozvoja NRO, vytvoriť 
mechanizmus vyššieho spolufi-
nancovania takýchto projektov zo 
štátneho rozpočtu a znížiť spoluf-
inancovanie zo strany prijímateľa 

podpory,“ priblížil Blaško. Podľa 
neho však treba zintenzívniť infor-
movanosť o možnostiach podpory 
z EÚS priamo v týchto okresoch i 
prenášať do týchto regiónov príkla-
dy dobrej praxe.

Pacienti s rakovinou zomierajú v SR častejšie 
ako v iných krajinách EÚ 

Projekty EÚS môžu pomôcť  aj najmenej rozvinutým okresom

Miera prežitia po diagnostikovaní rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice a rakoviny hrubého čreva v SR sa v poslednom desaťročí 
podstatne nezlepšila a prehĺbil sa rozdiel v porovnaní s mnohými inými krajinami EÚ.
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tasr, Prešov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Vodiči SAD Prešov, a. s., vstúpili od 
stredy 16. mája do štrajkovej pohoto-
vosti. Informovali o tom odborári zo 
Základnej organizácie Odborového 
zväzu (OZ) KOVO pri SAD Prešov. 
Ako uviedol ich zástupca Jozef Želin-
ský z prevádzky Bardejov, ktorý je tiež 
členom Rady OZ KOVO, dôvodom je, 
že sa nedohodli so zamestnávateľom 
na dodatku ku kolektívnej zmluve na 
tento rok. Spornou otázkou je navý-
šenie tarifnej časti mzdy v kategórii 
vodič. Vyjednávania začali od janu-
ára, obe strany majú za sebou päť 
neúspešných kôl rokovania. Podľa 
odborárov vyjednávanie dospelo do 
bodu, keď sú nútení vyhlásiť štrajko-
vú pohotovosť a požiadať ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny o urče-
nie sprostredkovateľa, ktorý bude ria-
diť kolektívne vyjednávanie v ďalšom 
období. Nespokojnosť s doterajším 
vyjednávaním vyjadrujú vodiči, kto-
rých je u prešovského dopravcu zhru-
ba 230 (vrátane prevádzky Bardejov). 
Doteraz dohodli so zamestnávateľom 
navýšenie priemerných miezd v ka-
tegórii vodič o osem percent, v per-
centuálnom rozložení šesť percent 

plus dve percentá pri dosiahnutí plá-
novaného hospodárskeho výsledku. 
„Kolektívny spor nastal len z toho dô-
vodu, že naše požiadavky o navýšenie 
tarifných miezd sú vyššie, ako garan-
tuje zamestnávateľ, ktorý trvá na tom, 
že tarifná mzda u vodičov je maximál-
ne 3,10 eura na hodinu. My požadu-
jeme 3,20 eura na hodinu,“ uviedol 
Želinský. Ako ďalej podotkol, išlo by 
iba o presun desiatich centov na hodi-
nu z nadstavbovej zložky do základnej 
mzdy. Odborári argumentujú tým, že 
prémie nie sú nárokovateľné a tarifa 
pre nich znamená istotu. Odborár z 
prešovskej SAD Pavol Kreitler dopl-
nil, že súhlas na vyhlásenie štrajkovej 
pohotovosti im odobrili svojím pod-
pisom zamestnanci firmy. Podľa jeho 
slov priemerná mzda vodičov v SAD 
Prešov bola ku koncu vlaňajšieho 
roka 835 eur v hrubom, čo predsta-
vuje 658 eur v čistom. Mzdy vodičov 
autobusov na východe republiky sú 
v rámci Slovenska najnižšie, pričom 
jazdia po zlých a preplnených cestách. 
Uviedol, že cieľom štrajkovej pohoto-
vosti je dospieť k dohode. V prípade, 
ak sa proces vyjednávania nebude 
uberať požadovaným smerom, odbo-
rári sú pripravení na zvolanie verejné-

ho zhromaždenia zamestnancov pre-
šovskej SAD. V krajnom prípade budú 
rokovať aj o ostrom štrajku. 
Generálny riaditeľ SAD Prešov Jozef 
Kičura, ktorý je aj poslancom Prešov-
ského samosprávneho kraja (PSK), 
reagoval slovami, že manažment ich 
spoločnosti je stále v rokovaní s od-
borármi. „Bohužiaľ, odborári sa roz-
hodli medializovať túto záležitosť. Na 
tento týždeň sme mali zvolané ďalšie 
rokovanie. Naša spoločnosť má záu-
jem, aby sa dohodla s odborármi. Sme 
ochotní jednať o požadovanej sume, 
ale musia urobiť aj oni nejaké ústup-
ky,“ povedal Kičura. Svoju neochotu 
pristúpiť na požiadavky odborárov 
zdôvodnil tým, že firma by stratila 
motivačné kritériá, ktorými povzbu-
dzuje vodičov k zodpovednejšej práci. 

Podľa jeho vyjadrenia ostrý štrajk by 
mohol poškodiť firmu, lebo by mohol 
byť dôvodom na vypovedanie zmluvy 
zo strany PSK, pre ktorý poskytujú 
výkony vo verejnom záujme. Poslan-
ci PSK v marci upravili rozpočet, v 
ktorom schválili poskytnutie účelovej 
dotácie vo výške viac ako 1 267.000 
eur pre dopravcov na platby za služby 
vo verejnom záujme. Majitelia šty-
roch dopravných spoločností, ktoré 
majú zmluvy na poskytovanie služieb 
v Prešovskom kraji, získali vyše 610 
000 eur na dofinancovanie nákladov, 
ktoré im vznikli vlani zvýšením ceny 
nafty. Okrem toho sa kraj podieľa na 
zvýšení platov vodičov na tento rok, 
na čo vyčlenil zhruba 650 000 eur. 
Prešovská SAD získala z tejto sumy 
najviac.

tasr, Slovensko    

Do rozpravy, ktorá hlasovaniu pred-
chádzala, sa žiaden z koaličných 
poslancov neprihlásil. Opozícia vy-
užila priestor na kritiku pomerov a 
štýlu vládnutia v tejto krajine, členo-
via koalície reagovali len cez občas-
né faktické poznámky. V dôvodovej 
správe návrhu bolo uvedené, že od 
volieb do NR SR konaných 5. marca 
2016 došlo k zásadnej zmene rozlo-
ženia politických síl. „Vo voľbách sa 
do parlamentu dostalo osem politic-
kých strán, ktoré utvorili osem posla-
neckých klubov. Už v prvých dňoch 
však došlo k významným presunom 

medzi poslaneckými klubmi, neskôr 
k zániku poslaneckého klubu jednej 
vládnej strany. V súčasnosti v naj-
vyššom zákonodarnom zbore pôsobí 
15 nezaradených poslancov, čo je až 
desať percent z ich celkového počtu,“ 
argumentovala opozícia. Podľa nej 
sa vláda aktuálne opiera o početne 
nejasnú a krehkú nereprezentatívnu 
väčšinu „a ani tá by nebola možná bez 
nevypočítateľných hlasov niektorých 
nezaradených poslancov“. „Všetky 
uvedené skutočnosti dokazujú, že 
dnešné zloženie parlamentu nie je 
výsledkom vôle občanov Sloven-
skej republiky, a to dokonca ani tej 
z roku 2016,“ tvrdili predkladatelia. 

Zároveň dodávali, že vo februári a v 
marci 2018 ovládla Slovensko vlna 
protivládnych protestov, najväčších 
od roku 1989. „Ich spúšťačom bola 
vražda investigatívneho novinára. V 
súvislosti s ňou vyplávali na povrch 
aj podozrenia z väzieb predstaviteľov 
vládnej strany Smer-SD na ľudí spá-
janých s organizovaným zločinom. 
Spoločným znakom týchto protes-
tov je okrem vyjadrenia pohoršenia 
nad vraždou novinára aj vyjadrenie 
nespokojnosti so súčasnou vládou a 
čoraz silnejúce volanie po predčas-
ných voľbách,“ píše sa v dôvodovej 
správe. Vážnosť situácie podľa opo-
zície potvrdzuje aj demisia vlády a 

zostavovanie vlády novej. „Rozhod-
nutia ministrov kultúry a spravod-
livosti nebyť ďalej súčasťou vlády, 
ako aj avizované vzdanie sa mandátu 
poslanca vládnej strany Mosta-Híd 
Františka Šebeja demaskujú značné 
názorové rozdiely aj v samotnom 
tábore vládnych strán. Navyše treba 
uviesť, že nová vláda, rovnako ako 
tá predchádzajúca, sa bude opierať 
o viacerých prestúpených aj neza-
radených poslancov, ktorí opustili 
politické strany kandidujúce vo voľ-
bách,“ uviedli SaS, OĽaNO a Sme 
rodina. Riešenie tejto situácie videli 
v skrátení VII. volebného obdobia a 
v stanovení termínu nových volieb.

Vodiči SAD Prešov vstúpili do štrajkovej pohotovosti, dôvodom je tarifná mzda

Predčasné voľby nebudú, ústavný zákon plénom neprešiel
Predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR sa konať nebudú. Poslanci NR SR v utorok nepodporili opozičný návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia, 

ktorý určoval termín parlamentných volieb na 8. septembra 2018. Za právnu normu z dielne SaS, OĽaNO a Sme rodina hlasovalo len 57 členov snemovne.
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Jana Fedičová, Humenné    

Pri príležitosti osláv Medzinárodné-
ho dňa detí otvárame cyklus interak-
tívnych podujatí s témou Život detí 
v minulosti a dnes. Podujatie bude 
prebiehať v špecializovanej učebni 
Vihorlatského múzea v Humennom 
v dňoch 28. a 29. mája 2018. Jeho 
súčasťou budú prednáškové vystú-
penia, tematické aktivity, hry, sú-
ťažný vedomostný kvíz a prehliadka 
expozícií alebo výstav podľa vlastné-
ho výberu. V prednáškovej časti po-
núkame žiakom  putovanie dejinami 
sprevádzané detskými osudmi vo 
vzťahu k dobovým rodinným tradí-
ciám a spoločenským konvenciám. 
Budeme sa venovať dobovému det-

skému odevu, výchove a vzdelávaniu 
i neoddeliteľnej súčasti detského 
sveta − detským hrám. V diskusnej 
časti nadviažeme na dialóg o hod-
notách vnímaných detskými oča-
mi, porozprávame sa o rozdieloch 
i spoločných prienikoch v životoch 
detí v stredoveku a súčasných detí, 
budeme sa venovať výchovným me-
tódam, ktoré poznáme z minulosti a 
ktoré prevládajú  dnes, čo by dnešné 
deti vrátili do svojho detstva z minu-
losti a čo, naopak, by nikdy nechceli 
zažiť. Pútavou a hravou formou sa 
v rámci podujatia usilujeme zozná-
miť deti s jednotlivými historic-
kými obdobiami prostredníctvom 
príbehov detských protagonistov 
žijúcich v minulosti - ukázať vývoj 
a premeny v rebríčku spoločenských 

hodnôt vo vzťahu k deťom a zároveň 
poukázať na súčasné postavenie detí 
u nás a vo svete. Našou snahou je 
prebudiť v deťoch záujem o históriu 

i veci spoločenské a pomôcť im vy-
kročiť netradičnou formou za vzde-
lávaním.

tasr, Prešov    

Súťaží sa v piatich kategóriách, 
prvou je tradične Príroda, ďalšou 
Kultúra, tradície a pamiatky, na-
sleduje Šport, tiež Black & white 
a novinkou je téma Historické 
fotografie 20. storočia. „Rok 2018 
je rokom rôznych výročí a historic-
kých ohliadnutí, tak sme si pove-
dali, že dáme priestor aj zaujíma-
vým spomienkam a historickým 
záberom z nášho kraja,“ predsta-
vil novú kategóriu riaditeľ KOCR 
Severovýchod Slovenska Martin 

Janoško. Organizátorom súťaže je 
KOCR Severovýchod Slovenska, 
ktorá zastrešuje rozvoj cestov-
ného ruchu v Prešovskom kraji. 
Cieľom fotosúťaže je propagovať 
zaujímavosti Prešovského kraja 
prostredníctvom fotografií a pu-
tovnej výstavy. Súťažné fotografie 
je možné zasielať organizátorom 
mailom alebo poštou. Každý sú-
ťažiaci môže do súťaže zaslať ma-
ximálne päť fotografií. O víťazoch 
rozhodne odborná porota s pred-
sedom Jánom Štovkom, svojho 
favorita si vyberú aj fanúšikovia 

severovýchodu Slovenska na Fa-
cebooku. Na víťazov okrem putov-
nej výstavy čakajú aj vecné ceny. 
Všetky informácie nájde verejnosť 
na stránke www.severovychod.
sk. V predošlom ročníku bolo pri-
hlásených 395 fotografií v štyroch 
kategóriách. Finalisti a víťazi sa 
mohli tešiť aj zo spoločnej putov-
nej výstavy, ktorá v decembri 2017 
odštartovala v Divadle Jonáša Zá-
borského v Prešove. Aktuálne sa 
od mája nachádza v Dome zdravia 
v areáli Kúpeľov Červený Kláštor 
Smerdžonka. Rovnako aj tohto 

roku sa finálové fotografie stanú 
súčasťou putovnej výstavy. Predo-
šlé výstavy prezentovali Prešovský 
kraj aj v Bruseli a na Slovenských 
dňoch v českom Kroměříži. „Kaž-
dá fotografia ponúka iný, originál-
ny pohľad na náš kraj. A každá je 
zároveň pozvánkou na návštevu 
jednotlivých miest. Súťaž je urče-
ná amatérskym i profesionálnym 
fotografom, na všetky ich diela sa 
budeme veľmi tešiť,“ doplnil Ja-
noško.

han, Humenné    

Dňa 10. mája 2018 sa v Košiciach 
uskutočnil 7. ročník celoslovenskej 
súťaže Petra Dvorského v sólovom 
speve, ktorú zorganizovala ZUŠ 

na Bernolákovej ulici pod záštitou 
primátora mesta. Na prestížnej 
prehliadke mladých speváckych 
talentov z celého Slovenska re-
prezentovali našu školu žiaci pod 
odborným vedením Mgr. Lenky 

Ivancovej, DiS. art. V jednotlivých 
kategóriách získali naši žiaci nasle-
dujúce ocenenia: I. kategória - zlaté 
pásmo, Diana S., strieborné pásmo, 
Anastázia F. a Nela K. III. kategória 
- strieborné pásmo, Timea K. Na 

klavíri naše speváčky sprevádzala 
Tatiana O., DiS. art. Všetkým sr-
dečne gratulujeme a prajeme veľa 
ďalších úspechov.

Netradičnou formou za vzdelávaním vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 

Zachyťte krásy a zaujímavosti Humenného a Prešovského kraja

Celoslovenská súťaž Petra Dvorského v sólovom speve 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci projektu objektového vyučovania v múzeu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám pripravilo pre 
žiakov základných škôl cyklus zážitkových podujatí pod názvom Putovanie dejinami.

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska vyhlásila šiesty ročník súťaže Choď a foť. Úlohou 
fotografov je zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. Súťažné fotografie môže posielať široká verejnosť  

do 15. októbra. Súťaž vyvrcholí vyhlásením víťazov a vernisážou finálových fotografií.

V múzeu sa budú venovať dobovému detskému odevu, výchove a vzdelávaniu i detským 
hrám. . | ILUSTRAČNÉ  FOTO: MILAN POTOCKÝ



PONDELOK
28. MÁJA 2018HUMENSKÝ EXPRES10 |

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie: 
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Šéfredaktor: Milan Potocký - tel. 0918 
756 264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:  
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia, 

infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod. 
Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia 
anonymné príspevky neuverejňuje. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. * Tlačí: PETIT PRESS, a.s., o. z. Košice. Distribúcia: vlastná. 
SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ. Distribuované zdarma v meste Humenné. Registrované Ministerstvom kultúry SR – EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.© VIHORLAT PRESS, s. r. o.

INFOSERVIS

H
E

-R
/0133

Snívaj svoj večný sen a ver, 
že nikdy nezabudneme 
na ten smutný deň. 
Ako plamienky sviec 
plápolajú v nás spomienky a nádej, 
že tam, kam si sa vybral, bolesti už viac niet...

Jeden smutný rok uplynul 27. mája od 
chvíle, kedy nás vo veku nedožitých 
70 rokov navždy predišiel do večnosti 
milovaný manžel, otec, dedko a brat

Milan  B R I N K O Š
z  Humenného.

Kto v našich srdciach žije, nikdy neumiera...

Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a smútkom v srdci spomínajú manželka, deti a celá rodina.

S P O M I E N K A
MsKS – DOM KULTÚRY

MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
DETÍ 

-v piatok 1. júna od 10.00 hod. 
pred Domom kultúry:  SZUŠ 

Múza, základné školy, Stredná 
odborná škola HE.

-v nedeľu 3. júna od 15.00 
hod. pred Domom kultúry: 
Z rozprávky do rozprávky 
(interaktívne súťaže, SPSA 

EBG Humenné), sladká 
odmena pre súťažiacich, 
Lolo a Piškót na Safari, 

Vyhodnotenie súťaže Veselá 
lavička, Ján Kočiš Trial - show 

majstra sveta v cyklotriale, 
Hasičský a záchranný zbor SR, 

Polícia SR.

ADAM ĎURICA S 
KAPELOU

Neber drogy, ber hudbu 2018. 
– v nedeľu 3. júna o 18.00 hod. 

pred 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.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

SVET MOJÍM 
OBJEKTÍVOM

Autorská výstava Milana 
Kuruca... Nepál, India, 

Vietnam, Laos, Kambodža, 
Thajsko, Peru, Bolívia. Výstava 

potrvá do 24. júna.

JA, PÚTNIK
Putovná výstava. Sakrálna 

expozícia Vihorlatského múzea. 
Potrvá do 14. júna. 

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.

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

FOTOVARIÁCIE
Autorská výstava členov 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

28. 05. VILIAM 
(Deň Amnesty International / 
Medzinárodný deň akcií pre 
zdravie žien / Medzinárodný 
deň jazz-u)

29. 05.VILMA, MAXIM, MAXIMA
 (Medzinárodný deň 

príslušníkov mierových misií 
OSN / Európsky deň susedov) 

30. 05. FERDINAND, FERDINANDA
 (Medzinárodný deň sklerózy 

multiplex)
31. 05. PETRONELA, PETRANA, 

NELA
 (Deň otvárania studničiek 

/ Svetový deň bez tabaku - 
WHO)

01. 06.   ŽANETA
  - Medzinárodný deň detí
  (Deň za správne rozhodnutie)
02. 06.   XÉNIA, OXANA
03. 06.   KAROLÍNA, KEVIN
04. 06.   LENKA, LENA
  (Medzinárodný deň nevin-

ných detských obetí agresie)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
28. 05.  SANDOKAN / TARO
29. 05.  MORGAN / ŽANETA
30. 05.  ROBIN / BARYK
31. 05.  PUSSY / PUMA
01. 06.  RICK / URÁN
02. 06.  ARANKA / ALAN
03. 06.  ASTER / LUP
04. 06.  CHRIS / RIKY

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

H
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Predzvesťou suchého 
mája je aj suchý rok.

Májová tráva veľa 
úžitku dáva. 

V máji, aby palica 
pastierom neobschla.

Májový dážď - zlato 
padá.

PRANOSTIKA
Po teplom a jasnom máji 
nasleduje chladný jún.

Ak padá sneh v máji, 
bude hojne trávy.

Čo Boh v máji z neba 
zošle na zem, človek 

nech s pokorou prijme. 

(jac)

Fotoklubu Reflex Humenné 
– Alexander Daňo (1960, 

Medzilaborce) a Peter 
Salašovič (1953, Humenné). 
Výstava potrvá do 30. júna.
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P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu KAN-
CELÁRSKE PRIESTORY v zre-
konštruovanej budove SFZ na 
ul. Osloboditeľov 3 v Humen-
nom (100 m od centra mesta, 
dostatok parkovacieho miesta 
zdarma). Viac na tel. č. 0905 
809 038; e-mail: sekretariat@
obfzhumenne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám RODINNÝ DOM 
(539 m2) na Štúrovej ul. v Hu-
mennom. Tel. 0915 145 296. 

HE-R/0129

 � Predám BUKOVÉ ODREZKY.  
Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

P R Á C A

 � Stavebná firma REINTER po-
núka prácu na TPP alebo živnost-
níkom v profesiách – MURÁR a 
ZATEPĽOVAČ. Finančné ohodno-
tenie 700 - 1200 € mesačne. Skú-
senosti v odbore sú veľkou výho-
dou. Pracovníkov sme pripravení 
preškoliť a zaučiť. Nástup možný 
ihneď, práca výlučne v regióne vý-
chodného Slovenska. Ponúkame 
silné zázemie úspešnej stavebnej 
spoločnosti, motivujúce finančné 
ohodnotenie a zamestnanecké be-
nefity. Kontakt: praca@reinter.sk  
tel. 0902 998 866.

HE-R/0131

 � Prijmeme zručných OPE-
RÁTOROV / -KY do výroby 
v Humennom. Základ od 2,759 
€/hod. + variabilná zložka (do-
chádzkový bonus od 50 do 175 € 
+ príplatky + odmeny).  Informá-
cie na tel. č. 0948 901 201, 0904 
901 632.

HE-R/0132

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienky týždňa...

„VŽDY HOVOR 
AKO ČLOVEK, 
KTORÝ SA UČÍ, 

NIE AKO ČLOVEK, 
KTORÝ VIE.“

(MIGUEL DE MOLINOS)

„NEMYSLI SI, ŽE 
KEĎ SA K ĽUĎOM 

OBRÁTIŠ CHRBTOM, 
DOSTANEŠ SA 
PRED NICH.“

(TURCHAN RASIEV)

pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
28. 05.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28
29. 05. NA DETSKEJ 
 POLIKLINIKE, 
 Hviezdoslavova ul. 29
30. 05.  LABORECKÁ, 
 Laborecká ul. 58
31. 05.   CENTRUM,
 Námestie slobody 67
01. 06.   DR. MAX - Kaufland, 
 Štefánikova ul. 50
02. 06.  DR. MAX - Poliklinika, 
 Ul. 1. mája 21
03. 06.  LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22
04. 06.  FIALKA, 
 Nemocničná ul. 41/A

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Východ / Západ  S L N K A 
pon (28.05.) 4:30 / 20:24 hod.
ut 4:29 / 20:26 hod.
str 4:28 / 20:27 hod.
štvr 4:27 / 20:28 hod.
pia (01.06.) 4:27 / 20:29 hod.
sob 4:26 / 20:30 hod.
ned 4:25 / 20:30 hod.
pon (04.06.) 4:25 / 20:31 hod.

H
E

/0
1
0
1

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 14.30 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 10.00 hod.
 14.30 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 10.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 11.00 hod.
 14.30 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

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

SAUNA – ženy
ut, str, pia 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

 � Prijmeme PRACOVNÍKOV 
do drevovýroby v Strážskom. 
Tel. 0905 256 038.

HE-R/0123

 � Stavebná firma REINTER 
ponúka prácu pre PARTIE ZA-
TEPĽOVAČOV. Odmena: 15 - 17 € 
(bez DPH/m2) plus iné bonusy. 
Práca v regióne Humenné, Koši-
ce, Stropkov zabezpečená na ce-
lú sezónu. Šikovných pracovní-
kov bez väčších skúseností sme 
pripravení preškoliť, zaučiť. In-
formácie na tel. č. 0901 717 048.

HE-R/0130

H
E

/0099

H
E
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/0042
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-MJK-, OBFZHE; Humenné; FOTO: MIPO

POHÁR NEXIS FIBERS 
 a ObFZ HE

(finále)

LUKAČOVCE – KRÁSNY BROD
3:2 (3:0)

Góly: 5. S. Bačovčin, 32. vlastný (V. 
Kandričák), 43. V. Andrejco – 58. M. 
Čonka, 60. M. Čerňa.
Žlté karty: I. Andraško, A. Jalčák – M. 
Pančura, D. Suchý, V. Kandričák.
Rozhodovali: M. Ruščanský, J. Skalka, 
Pe. Barnišin. Divákov: 400.
TJ Družstevník: Dominik Jakubov 
– Ivo Andraško, Anton Jalčák, Miloš 
Meričko, Kristián Leško, Martin Kičina 
(82. Marek Majerník), Samuel Bačovčin 
(66. Sebastián Bačovčin), Marek Jašš, 

Marek Ondáč, Patrik Meričko (60. Ma-
túš Pavur), Viliam Andrejco (87. Tomáš 
Revák). Tréner: Ivo Andraško (Martin 
Meričko).
TJ Jednota SD: Miroslav Lazor – Vla-
dimír Kandričák (85. Maroš Klopko), 
Dominik Teraz, Maroš Pančura, Dávid 
Suchý, Matúš Homza (53. Patrik Mur-
dzik), Daniel Petruňo, Miroslav Čonka, 
Miroslav Pančura (75. Peter Sopko), 
Roman Mata, Marek Čerňa. Tréner: Vla-
dislav Kvaska (Alexander Steranka).

Takto postupoval TJ Družstevník 
Lukačovce:

1.kolo * TJ Družstevník Turcovce – 
Lukačovce 1:4 (0:3), góly: 67. A. Vasiľ 
– 28. a 41. M. Kičina, 31. M. Jašš, 47. 
V. Andrejco.
2.kolo * Lukačovce – TJ Prevádzkar 

Vyšná Sitnica 7:0 (1:0), góly: 48. a 57. 
P. Meričko, 51. a 66. V. Andrejco, 21. K. 
Sivák, 70. M. Pavur, 77. M. Jašš. 
3.kolo * Lukačovce – TJ ŠM Ubľa 2:1 
(2:0), góly: 11. M. Pavur, 23. S. Bačov-
čin – 90. L. Pavlina.
4.kolo * TJ Družstevník Habura – Luka-
čovce 1:2 (0:1), góly: 82. T. Sima – 38. 
V. Andrejco, 69. M. Meričko.
5.kolo * Lukačovce – TJ Družstevník 
Habura 1:1 (1:0), góly: 40. M. Ondáč – 
86. R. Mikula.

VÝSLEDKY 38. ROČNÍKA 
POHÁRA NF a ObFZ HE

1.kolo * Habura – Koškovce 3:0, Rov-
né – Ohradzany 4:1, Zubné – Lackovce 
2:0, Ňagov – Lieskovec 1:3, Kolonica – 
Zemplínske hámre 0:1, Brestov – Nižná 
Sitnica 0:3, Uličské Krivé – Papín 4:3, 

Turcovce – Lukačovce 1:4.
2.kolo * Lieskovec – Krásny Brod 0:5, 
Zemplínske Hámre – Dlhé nad Cirochou 
0:2, Nižná Sitnica – Nižné Ladičkovce 
3:0, Uličské Krivé – Belá nad Cirochou 
2:3, Rovné – Udavské 6:5, Zubné – Ubľa 
1:7, Lukačovce – Vyšná Sitnica 7:0.
3.kolo * Habura – Rovné 3:1, Krásny 
Brod – Dlhé nad Cirochou 7:4, Nižná 
Sitnica – Belá nad Cirochou 2:2 (4:3 pk), 
Lukačovce – Ubľa 2:1. 
4.kolo (semifinále) * Krásny Brod – 
Nižná Sitnica 1:1, Habura – Lukačovce 
1:2.
5.kolo (semifinále odveta) * Nižná Sit-
nica – Krásny Brod 1:1 (3:5 pk), Luka-
čovce – Habura 1:1. 
6.kolo (finále)* Lukačovce – Krásny 
Brod 3:2 (3:0). 

VÍŤAZNÝ POHÁR 38. ROČNÍKA SÚŤAŽE NEXIS FIBERS a ObFZ 

TJ Družstevník Lukačovce – víťaz 38. ročníka Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné. |   FOTO MIPO

Futbalová rodina z Lukačoviec. |   FOTO MIPO
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HUMENNÉ ZODVIHLI NAD HLAVY FUTBALISTI LUKAČOVIEC

Radosť  futbalistov z Lukačoviec po zisku finálového víťazstva. |   FOTO MIPO

TJ Jednota SD Krásny Brod – porazený finalista. |   FOTO MIPO

Organizátori súťaže so zástupcami víťazného klubu – TJ Družstevník Lukačovce. |   FOTO MIPO Každým rokom si finále súťaže nájde aj svojich čestných členov. |   FOTO MIPO
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(mtgh), -MJK-; Kruševac

Plavci (chlapčen-
ská zostava) pod 
taktovkou tréne-
ra Mariána To-
mahogha sa 25. 
mája ocitli v srb-
skom Kruševaci 
na pretekoch Ša-
rengradski Kup 
2018. Tu sa na 
štartové bloky 
postavili s prete-
kármi zo Srbska, 
Bosny a Herce-
goviny aj Slovák-
mi z Rimavskej 
Soboty. V srb-
skom bazéne sa 
prezentovalo 207 
mužov a 147 žien 
z 31 plaveckých 
klubov.

D v a n á s ť r o č n ý 
Dominik Luksaj  zaplával zlaté 
prsia na 50 metrov a bronzovú 
medailu mu odovzdali za motý-
lika na 50 metrov. Päťdesiatku 
znak doplával na siedmej pozí-
cii.

Timotej Leško trikrát skončil 
na šiestom mieste v päťdesiat-
kach - voľným spôsobom, znaku 
a v motýliku.

Jedenásťročný Matúš Adamec 
získal striebornú medailu v zna-
ku na 50 metrov, piaty doplával 
prsia na 50 metrov a desiaty 50 
metrov motýlik.

V kategórii 13-ročných plavcov 
stál Martin Ján Vaceľ na bron-
zovom stupni víťazov, keď prsia 
na 100 m zvládol na tretej pozí-
cii; piaty skončil v polohovke na 
200 metrov a šiesty v motýliku 
na 100 metrov. 

Boris Barica dohmatol na štvr-
tej pozícii v znaku na 100 met-
rov, polohovku na 200 m i 100 
m prsia doplával  ôsmy. 

Michal Pandoš potešil piatym 
miestom v prsiach na 100 m, 
200 m polohové preteky zaplá-
val šiestym časom a motýlik na 
100 metrov  ôsmym. Celkovo 
dosiahol šesť svojich osobných  
zlepšení v bazéne.

(mtgh), -MJK-; Targu Mures 

Za účasti dievčat z Maďarska, Mol-
davska, Srbska a Rumunska sa 12. 
mája kvarteto našich plavkýň zú-
častnilo medzinárodných plavec-
kých pretekoch v rumunskom veľ-
komeste Targu Mures.

Aj napriek vytvoreným osobným re-
kordom v dlhom 50-m bazéne, silná 
konkurencia nedovolila dievčatám 
z humenského plaveckého klubu Che-
mes vystúpiť na stupeň víťazov. 

Dvanásťročná Zuzana Pavliková 
obsadila dvakrát nepopulárne štvrté 
miesto – 100 m voľný spôsob a 100 
m motýlik.
Anna Stephánie Buhajová zaplávala 
motýlik na 100-m trati v siedmom me-
ranom čase a znak na 100 m doplávala 
na deviatej pozícii.
Jedenásťročná Valerie Semotamová 
skončila v prsiach na 50 m na ôsmom 
mieste a 50 m kraul doplávala na de-
viatom mieste.
Mária Balogáčová zvládla 50 m voľný 
spôsob aj 50 m motýlik zhodne na de-
siatej priečke.

Kvalitná plavecká konkurencia 
ich čiastočne odsunula

Šarengradski Kup 2018...  
humenskí plavci v srbských vodách

Prsia na 50-m trati vyniesli Dominovi Luksajovi zlato. |   FOTO ARCHÍV PK

Humenská plavecká výprava do Rumunska a Srbska.  |   FOTO  ARCHÍV PK
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(jpnc), -MJK-; Michalovce; FOTO ARCHÍV PKCH 

V michalovskom bazéne sa 
v sobotu 19. mája stretol pla-
vecký drobizg deviatich klubov 
z východu republiky a jedného 
klubu z poľského mesta Bil-
goraj. Na štart sa hlásilo 89 
chlapcov a 71 dievčat.

Tréneri Ján Pencák a Dušan Le-
vický z Plaveckého klubu Che-
mes Humenné mali pod dohľa-
dom šestnásť plavcov a dvanásť 
plavkýň vo veku od 8 do12 rokov.

Osemročný Alex Maxim Man-
duľák stál na zlatom stupni ví-
ťazov za motýlika na 25 metrov 
a dvakrát na striebornom stupni 
- 25 metrov voľný spôsob a 25 
m znak. 
Alexandra Kračuníková si do-
mov priniesla striebornú medailu 
za motýlika na 50 metrov. 
Hana Mydlová bola bronzová 
v znaku na 50 metrov. 
Rovnako bronz si vyplávala 
Nina Regulová,  za polohovku 
na 100 metrov. 
Do šiesteho miesta sa umiestnila 
Sarah Marcinová.

Deväťročný Filip Luksaj vy-
stúpil na stupeň víťazov dva-
krát - striebrom ho dekorovali 
v prsiach na 50 metrov a bronz 
získal v motýliku na 50-m vzdia-
lenosti. 
Kristián Gabrík zaplával bron-
zový znak na 50 metrov. 

Sandra Ferjaková, Laura 
Ovšanyová, Šimon Račko 
a Sophia Sotáková zaplávali 
časy do šiesteho miesta.

Desaťročná Viktória Mattová si 
vylovila dve strieborné medaily 
- 100 m znak a motýlik; a jednu 
bronzovú v kraule na 200 metrov. 

V prvej šestici tejto kategórie sa 
umiestnila Nina Horňáková.

Dvanásťročný Samuel Ba-
binčák si pozlátil prsia na 100 
m a na dvojnásobnej vzdialenosti 
doplával na striebornej pozícii.

Obľúbené preteky najmladších 

registrovaných plavcov vyplavi-
li našim „žubrienkam“ 2 zlaté, 8 
strieborných a 5 bronzových me-
dailí. Ďakujeme rodičom, ktorí 
zabezpečovali dopravu detí a po-
mohli pri organizácii pretekov 
priamo v priestoroch plavárne, 
hlavne s tými najmenšími.

Michalovský ORCA-čik sa opäť  tešil obľube najmladších plavcov
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Vážení športoví priatelia, vážená široká verejnosť,

organizačný tím 1. Atletického oddielu v Humennom a ANDRITZ Slovakia vás srdečne pozýva k aktívnemu 
zapojeniu sa alebo povzbudzovaniu vašich favoritov na 4. ročníku bežeckých pretekov ANDRITZ CUP HUMENNÉ.
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