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Poslancom sa nepáči cena, za ktorú chce 
mesto prenajať pozemok na sídlisku

Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v Humennom schválili poslanci zámer prenajať mestský pozemok, ktorý sa nachádza 
v blízkosti súkromnej materskej školy na Třebíčskej ulici. Podľa niektorých poslancov je suma za prenájom pozemku prinízka.

V rieke Laborec zomrel 
19-ročný mladík, 
pravdepodobne sa utopil

Do boja o primátorské 
kreslo vstupuje Miloš 
Meričko

  Viac na str. 3   Viac na str. 4

Milan Potocký, Humenné   

Pozemok o rozlohe 477 metrov štvor-
cových môže získať  Občianske zdru-
ženie Aura, ktoré prevádzkuje súk-
romnú materskú školu a detské jasle. 
Za jeden meter štvorcový by malo 
združenie zaplatiť mestu ročne len 
10 centov bez DPH. A to je podľa nie-
ktorých poslancov problém. Suma je 
podľa nich prinízka. Vedúci Odboru 
správy majetku MsÚ v Humennom 
Slavomír Rusinko vysvetlil, že občian-
ske združenie má s mestom uzavretú  
nájomnú zmluvu z roku 2005, na zá-
klade ktorej prevádzkuje súkromnú 

materskú školu a detské jasle, ktoré 
sa nachádzajú na susediacej mestskej 
parcele. „Občianske združenie Aura 
vybuduje na vlastné náklady oplote-
nie prenajatého pozemku z dôvodu 
zabezpečenia bezpečnosti detí pri po-
byte vonku,“ povedal Rusinko. Dodal, 
že združenie zároveň plánuje na tom-
to pozemku v budúcnosti vybudovať 
detské ihrisko. 
Poslanci schválili zámer prenajať 
časť pozemku o výmere 477 metrov 
štvorcových spôsobom hodným oso-
bitného zreteľa na dobu neurčitú pre 
Občianske združenie Aura so sídlom 
na Třebíčskej ulici za nájomné vo 

výške 10 centov za meter štvorcový 
bez DPH na rok s tým, že nájomca vy-
buduje na vlastné náklady oplotenie 
tejto časti pozemku. Dôvodom oso-
bitného zreteľa je rozšírenie kapacity 
predškolského zariadenia s nutnos-
ťou rozšírenia vonkajšieho priestoru 
pre pobyt detí s možnosťou vybudo-
vania detského ihriska v budúcnosti. 
V dôvodovej správe sa uvádza, že 
občianske združenie vybuduje na 
vlastné náklady oplotenie prenajaté-
ho pozemku z dôvodu zabezpečenia 
bezpečnosti detí pri pobytoch vonku. 
V budúcnosti plánuje na predmet-
nom pozemku vybudovať aj detské 

ihrisko. Mesto očakáva, že prenáj-
mom danej parcely sa v meste zvýši 
kapacita obsadenosti detí  predškol-
ského veku v oboch zariadeniach pre 
možnosť pobytu mimo vnútorných 
priestorov zariadení. 

Poslanec: Je to nízka čiastka 
Poslanec Ivan Hopta prenájom mest-
ského pozemku za spomínanú sumu 
kritizoval. „Ja mám k tomu výhra-
dy. Pretože si myslím, že ak chceme 
prenajať niekomu 477 metrov štvor-
cových pozemku v meste, ktorý sa 
predáva trebárs predajná cena 30 eur 
podľa našich zásad. A my mu chceme 
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porkačovanie zo strany 1 

za jeden meter štvorcový prenajať za 
10 centov. Čiže za celý tento pozemok 
on bude ročne platiť 47,77 eura. Ja si 
myslím, že to je veľmi nízka, prinízka 
čiastka. Zároveň píšeme, že dôvodom 
osobitného zreteľa je rozšírenie kapa-
city predškolského zariadenia. Čo to 
má s tým pozemkom spoločné? Bude 
sa tam niečo budovať? Ale sa tu píše 
s možnosťou vybudovania detského 
ihriska v budúcnosti. Čiže niekedy 
v budúcnosti by sa tam malo vybu-
dovať detské ihrisko a to je ten dô-
vod hodný osobitného zreteľa? Čiže 
ak tento dôvod budeme považovať 
za relevantný, tak mali by sme pove-
dať, že to detské ihrisko sa vybuduje 
v priebehu roka alebo v priebehu 18 
mesiacov. Ale nehnevajte sa na mňa, 
aj vtedy by som povedal, že to je nízka 
cena. Pretože dnes tu ideme predávať 
pozemky, kde navrhujeme predajnú 
cenu za meter štvorcový 30 eur, a tu 
prenájom je 10 centov. V podstate 
ideme prenajímať pozemok 300-krát 
lacnejšie, ako ideme ho predávať. Ja 
osobne navrhujem za meter štvorco-
vý symbolické 1 euro, aj keď budem 
tvrdiť, že je to nízke, pretože za celý 
prenájom bude platiť nájomca 470 
eur, a nie desať centov, čo je 47 eur,“ 
povedal poslanec Ivan Hopta a dodal, 
„chceme poprosiť, aby sme nešli do 
takýchto záležitostí, pretože potom sa 
nám môže stať, že za 10 centov budú 
chcieť aj iní podnikatelia na území 

mesta prenajaté pozemky,“ dodal 
poslanec. Primátorka Jana Vaľová 
reagovala, že mesto má schválené 
zásady hospodárenia s majetkom 
mesta a nemôže si vymýšľať, čo chce 
a komu ako chce. Primátorka uviedla, 
že poslanec by nemal miešať predaje 
pozemkov s prenájmom. „My, keď 
prenajmeme pozemok, vždy môžeme 
zrušiť nájomnú zmluvu, ak nesplní 
podmienky, a majetok je náš,“ pove-
dala primátorka. 

Babin: S takýmto 
prenájmom nemôžem 
súhlasiť
Poslanec Michal Babin uviedol, že 
na Sídlisku III. je málo zelených 
plôch, kde sa deti môžu voľne hrať. 
Prenájom pozemku a jeho následné 
oplotenie sa mu nepozdáva. „Tak za 
to nebudem súhlasiť, aj keby hocija-
ké peniaze. Je to jedna z mála ucele-
ných plôch na Sídlisku III., ktorú by 
sme fakticky rozdelili a oplotili. Na 
to ihrisko by chodili iba deti z mater-
skej školy, ale nie deti, ktoré bývajú 
v ostatných domoch dookola. Čiže 

ja s takýmto prenájmom nemôžem 
súhlasiť a myslím si, že by mesto ani 
nemalo taký zámer do budúcnosti ani 
prijať. Aby sa také veci ďalej diali,“ 
povedal poslanec Babin. Primátorka 
Jana Vaľová uviedla, že mesto pred-
kladá všetky žiadosti poslancom na 
zastupiteľstvo a je na poslancoch, ako 
napokon rozhodnú. „Je na vás, ako 
zahlasujete. Rozhodujú poslanci,“ re-
agovala Vaľová.        

Babják: Mesto má 
rovnako pristupovať ku 
všetkým investorom 
Poslanec Jozef Babják je presved-
čený, že mesto by pri prenájme po-
zemkov malo rovnako pristupovať ku 
všetkým investorom. „Ak chcú, majú 
tu záujem podnikať, niečo robiť na 
území tohto mesta, tak aby sa im to 
umožňovalo minimálne týmto spô-
sobom, že ich žiadosti prídu do mest-
ského zastupiteľstva a mestské zastu-
piteľstvo o tom rozhodne či áno, nie 
a za akých podmienok. Práve preto to 
pripomínam, lebo v meste Humenné 
sa tak nedeje,“ povedal Babják. Pri-

mátorka vyzvala poslanca, aby pove-
dal konkrétny prípad. Viceprimátor 
Andrej Semanco vysvetlil, že mesto 
pri prenájme pozemkov postupuje 
podľa cenovej mapy. Poslanec Du-
šan Sukovský tvrdí, že pozemok sa 
nevyužíva, a preto súhlasí s jeho 
prenájmom. „Tento pozemok je po-
užiteľný na nič, keď to tak mám po-
vedať. Táto škôlka to môže využiť vo 
svoj prospech. V prospech detí. Tak-
že nechápem tu averziu voči tomuto 
návrhu,“ povedal Dušan Sukovský 
a dodal,  „nič nerobíme len sa riadi-
me podľa našich zásad, ktoré sme tu 
prijali. Takýchto pozemkov, ktoré sú 
v správe nejakého občana,  takýchto 
pozemkov na území mesta je spús-
tu,“ poznamenal Sukovský. Hoptov 
návrh, aby mesto prenajalo pozemok 
za cenu 1 euro za meter štvorcový 
na rok, neprešiel. Poslanci napokon 
schválili pôvodný zámer prenajať 477 
m2 spôsobom hodným osobitného 
zreteľa na dobu neurčitú za 10 centov 
bez DPH za meter štvorcový ročne. 
Za bolo 15 poslancov, proti bol jeden 
a traja sa zdržali hlasovania.

Poslancom sa nepáči cena, za ktorú chce mesto prenajať pozemok na sídlisku

Majstri ľudovej umeleckej výroby z východného Slovenska

D. Kapráľová, Snina  

Návštevník si môže vychut-
nať výtvarno-estetické hod-
noty cez konkrétne vystavené 
umelecké výrobky deviatich 
vystavujúcich majstrov: J. 
Krajčí, I. Toger, M. Tomisová, 
J. Sakala, J. Boboňková, C. 

Horák, M. Mešša a P. Kova-
lík. Zámerom výstavy je tak-
tiež oboznámiť návštevníkov 
s prácou UĽUV-u, podmien-
kami udeľovania titulu Maj-
ster ľudovoumeleckej výroby 
a držiteľmi doteraz udelených 
titulov z východného Sloven-
ska. Organizátormi výstavy sú 

Mestské kultúrne a osvetové 
stredisko v Snine,  Ústredie 
ľudovej umeleckej výroby 
Bratislava a jeho Regionálne 
centrum remesiel v Košiciach. 
Výstava bude sprístupnená od 
8. júna do 31. augusta 2018. V 
krásnych galerijných priesto-
roch Sninského kaštieľa je táto 

výstava ÚĽUV-u po prvýkrát. 
Veríme, že bude začiatkom dl-
hodobejšej spolupráce a oby-
vatelia Sniny a okolia dostanú 
príležitosť oboznámiť sa so 
súčasnosťou, ale i minulosťou 
ľudových remesiel a tradičnej 
domácej umeleckej výroby na 
Slovensku.

Výstava ponúka prezentáciu umeleckých výrobkov ľudových majstrov, techniky výroby ich tvorby a informácie o samotných 
tvorcoch prostredníctvom textov, fotografií a videozáznamov. 

Pozemok pred škôlkou. Poslanci schválili zámer prenajať 477 m2 za 10 centov bez DPH za m2 na rok ob-
čianskemu združeniu, ktoré prevádzkuje škôlku a jasle. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Ja mám k tomu výhrady. To je veľmi nízka, prinízka čiast-
ka,“ oponoval poslanec Ivan Hopta. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Do boja o primátorské kreslo vstupuje Miloš Meričko

Výtvarné spektrum 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 

Ts, Humenné  

To, o čom sa dlhšie špekulova-
lo, sa stalo realitou. Svoju kan-
didatúru na primátora mesta 
Humenné ohlásil rodený Hu-
menčan Miloš Meričko. Kan-
didatúru vraj zvážil najmä po 
tom, čo ho začalo oslovovať na 
ulici čím ďalej, tým viac ľudí 
rôznych sociálnych a vekových 
kategórií. „Zastavujete ma na 
ulici a hovoríte mi, že ma vní-
mate ako alternatívu k tomu, 
čo tu dnes je. Po uvážení všet-
kých možností, ako môžem 
viac prispieť k zlepšeniu života 
v našom meste, som sa rozho-
dol. Chcem sa uchádzať o post 
primátora mesta Humenné. 
Mesta, v ktorom som sa na-
rodil, v ktorom žijem a ktoré 
mám rád. Poznám problémy 
tunajších ľudí a verím, že mám 
množstvo nápadov a skúse-
ností, ako by som mohol Hu-
mennému pomôcť.“
Svoju kandidatúru nevyhlásil 
sám. Prišli ho podporiť desiat-

ky malých podnikateľov, ob-
čianskych aktivistov, mladých 
ľudí, zástupcov politických 
strán a ďalších ľudí rôznych 
povolaní a spoločenských po-
stavení. Má to byť znak spája-
nia ľudí. „Naším posolstvom 
je spájať ľudí v našom meste, 
pretože dnes je to predovšet-
kým o rozdeľovaní ľudí na „na-
šich“ a tých ostatných. To, čo 
vo svete však funguje, je spo-
lupráca, nie rozdeľovanie. Len 
vtedy obrátime nepriaznivý 
trend na rozvoj,“ povedal Me-
ričko. Jeho kandidatúru pod-
porili politické strany KDH, 
OĽANO, SME RODINA, SPO-
LU, SOĽ či STRANA PRÁCE. 
Podpora ďalších politických 
strán sa má potvrdiť najbliž-
šie dni. Meričko však sľubuje, 
že sa postaví aj kandidátka 
na poslancov, zložená z čest-
ných a slušných ľudí. Medzi 
podporovateľmi bol napríklad 
poslanec VÚC Michal Babin, 
aktivistka a bývalá novinárka 
Jana Ďurašková, protikorupč-

ný aktivista a držiteľ ocenenia 
Biela vrana, Ján Mičovský, bý-
valý dlhoročný primátor mesta 
Humenné Vladimír Kostilník 
či zakladateľ mládežnícke-
ho parlamentu v Humennom 
Martin Ruščanský.
Poslanec si zriadi transparent-
ný účet. „Kampaň bude trans-
parentná a nebude stáť desať-
tisíce eur. Chcem byť primátor, 
ktorý bude robiť pre ľudí, nie 
pre oligarchov a veľkopodni-
kateľov, preto nebudem prijí-
mať žiadne veľké dary od ľudí, 

ktorí by to mohli neskôr zne-
užiť.“ Už ako opozičný posla-
nec organizoval p. Meričko 
so svojimi kolegami verejné 
zhromaždenia, podujatia pre 
deti a rodiny či pre milovníkov 
histórie. Dlhé roky sa zaoberal 
eurofondami, čo chce aj využiť 
v prospech mesta. Dňom ohlá-
senia kandidatúry chce začať 
intenzívnu diskusiu s občanmi 
nášho mesta o problémoch a 
o nových výzvach. Kampaň 
chce niesť v priateľskom a po-
zitívnom duchu.

Jana Fedičová, Humenné, FOTO: archív VM  

Vernisáž výstavy sa uskutočni-
la v koncertnej sieni Vihorlat-
ského múzea v Humennom 1. 
júna. V rámci 55. ročníka sa do 
súťažnej prehliadky prostred-
níctvom 154 súťažných prác 
zapojilo 72 autorov z Prešov-
ského kraja z okresov Humen-
né, Medzilaborce, Bardejov, 
Vranov nad Topľou, Svidník, 
Stropkov, Poprad, Kežmarok, 
Spišská Nová Ves a Rožňava. 
Okresy Humenné, Snina a Me-
dzilaborce zastupuje 33 diel 

od 16 autorov. V porovnaní 
s minulým ročníkom vzrás-
tol počet súťažiacich o deväť 
účastníkov. Odborná porota 
udelila v štyroch súťažných 
kategóriách jedenásť cien  bez 
uvedenia poradia, štrnásť čest-
ných uznaní a ocenenie Hlavná 
cena Výtvarného spektra 2018 
− Prešovský kraj s postupom 
do celoslovenského kola súťa-
že. Výstavnú kolekciu Výtvar-
ného spektra vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom tvorí 89 
diel od 52 autorov. Výstava 
krajskej súťaže neprofesionál-

nej výtvarnej tvorby Výtvarné 
spektrum 2018 potrvá vo Vi-
horlatskom múzeu do 29. júna 

2018. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia. 

Kandidatúru na primátora mesta Humenné vyhlásil poslanec MsZ, občiansky aktivista a ekonóm Miloš Meričko.

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť na výstavu súťažných výtvarných diel krajského kola celoslovenskej 
postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej  tvorby pod názvom Výtvarné spektrum 2018. 
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Opitý vodič skončil s autom v potoku

Nechal si nájdené peniaze

Pri pokladni pristúpil 20 eur a vzal si ich

Humenné: V rieke Laborec zomrel 19-ročný mladík, pravdepodobne sa utopil 

Humenčan našiel pri chalupe granát

mpo, Snina, FOTO: POLÍCIA  

Obvinený muž viedol vo štvrtok 
dopoludnia cez obec Ruský Potok 
osobné auto Škoda Felícia. S autom 
išiel z domu smerom do stredu obce, 
pričom sa plne nevenoval vedeniu 
vozidla, prešiel s vozidlom mimo 
komunikáciu vľavo v smere jazdy 
a prednou časťou narazil do zregulo-
vaného koryta potoka. Vodič bol po 
dopravnej nehode podrobený dycho-

vej skúške s pozitívnym výsledkom 
0,79 mg/l etanolu vo vydychovanom 
vzduchu. Počas jazdy taktiež nebol 
pripútaný bezpečnostným pásom a 
pri dopravnej nehode utrpel zranenia 
s predbežnou dobou liečby 5 dní. Z 
miesta bol prevezený RZP do nemoc-
nice v Snine, kde bol hospitalizovaný. 
„Škoda na vozidle bola vyčíslená na 
cca. 1000 eur. Obvinený je stíhaný na 
slobode,“ vysvetlil prešovský krajský 
policajný hovorca Daniel Džobanik.

mpo, Snina  

Na parkovisku pred predajňou po-
travín na Mierovej ulici v Humen-

nom stratil 24. mája popoludní 
21-ročný muž peňaženku s peniaz-
mi. Peňaženku našiel 56-ročný muž 
z obce Čičava, okres Vranov n/Top-

ľou. „Pričom z tejto peňaženky mal 
vybrať finančnú hotovosť vo výške 
380 eur a prázdnu peňaženku po-
hodiť. Humenskí policajti muža 

z Čičavy obvinili z prečinu zatajenia 
veci a stíhajú ho na slobode,“ infor-
moval prešovský krajský policajný 
hovorca Daniel Džobanik.

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Koncom apríla tohto roku bol 
obvinený muž v jednej z predaj-
ní potravín v Snine. Keď prišiel 
k pokladni, uvidel, ako platiacemu 
mužovi (43r.) vypadla bankovka v 

hodnote 20 eur na zem. Bankovku 
okamžite pristúpil pravou nohou a 
po mužovom odchode od poklad-
ne túto zo zeme zdvihol a ponechal 
si ju. „Kde týmto poškodenému 
Martinovi bytom Snina spôsobil 
škodu vo výške 20 eur. Mužovo 
konanie bolo kvalifikované ako 

trestný čin, keďže za 
obdobný priestupok 
už bol v minulosti po-
stihnutý. Obvinený je 
stíhaný na slobode,“ 
ozrejmil prešovský 
krajský policajný ho-
vorca Daniel Džobanik.

tasr,  Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

V rieke Laborec v Humennom 
zomrel v stredu 30. mája okolo 
17.00 hod. 19-ročný mladík, prav-
depodobne sa utopil. Ako TASR 
informovala prešovská krajská 
policajná hovorkyňa Jana Mi-
gaľová, polícia začala v tejto sú-

vislosti trestné stíhanie vo veci 
prečinu usmrtenia. „Obhliadajúci 
lekár na mieste predbežne vylúčil 
cudzie zavinenie, presné okolnosti 
i príčina smrti mladého muža sú 
predmetom ďalšieho vyšetrova-
nia,“ uzavrela.

mpo, Humenné    

Na policajnú linku 158 oznámil 
v pondelok 28. mája krátko po 
12.00 hod. 51-ročný Humenčan, 
že pri svojej chalupe v obci Pa-

pín našiel granát. „Oznamovateľ 
vykonával pri chalupe terénne 
úpravy, pričom počas toho na-
šiel jeden granát z povojnového 
obdobia. Na miesto bola vyslaná 
policajná hliadka a bol vyrozu-

mený policajný pyrotechnik. Ten 
zistil, že ide o plne funkčný ručný 
granát československej výroby vz. 
34. Pyrotechnik prevzal granát na 
zneškodnenie. Na základe ozna-
movateľovho tvrdenia, že sa na 

mieste už našlo viacero granátov, 
pyrotechnik následne obhliadol 
okolie za pomoci elektronického 
vyhľadávača bez ďalšieho nálezu,“ 
vysvetlil prešovský krajský policaj-
ný hovorca Daniel Džobanik.

Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinili humenskí dopravní policajti 59-ročného muža z obce Ruský Potok v okrese Snina.

Z prečinu krádeže obvinili policajti zo Sniny 62-ročného Sninčana.
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Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom náročnejšie. 
Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca podnikateľom a 
spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré musia plniť,  napríklad 
na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany. 

Spoločnosť KEEPER, s.r.o. v Humennom vám už 12 rokov 
ponúka služby autoškoly a školiaceho strediska. V roku 2018 

sme rozšírili našu činnosť, aby sme sa ponukou prispôsobili neustále sa vyvíjajúcim legislatívnym požiadavkám a uľahčili vám 
nielen orientáciu v povinnostiach, ale aj ich plnenie.

Ušetrite si čas pri hľadaní služieb autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany 
a technika civilnej ochrany.

„V dobe, keď je čas drahocenný, je potrebné mať partnera, 
ktorému záleží na vašich potrebách. 
Nehľadajte, prinášame riešenia k vám.“ 

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

Školenia, prehliadky, kontroly, revízie, rekvalifikácia - Keeper 
ponúka komplexnú ponuku služieb na jednom mieste. 
Individuálny prístup prispôsobený vašim potrebám zaručí vašu 
spokojnosť a vy tak budete spĺňať všetky povinnosti a mať pri 
tom čas na to, na čom vám naozaj záleží.

Ďalšie informácie získate na www.keeper.sk alebo prostredníctvom kontaktov – e-mail: info@keeper.sk * tel.: 0910 979 417.

Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana
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tasr, Michalovce, ILUSTRAČNÉ FOTO: SVET ZDRAVIA

Ako v pondelok informoval hlavný 
hygienik SR Ján Mikas, prípady za-
znamenali od 7. do 24. mája tohto 
roka. Tri z nich boli importované 
z Veľkej Británie, jedno ochore-
nie bolo v epidemiologickej súvis-
losti s importovanými prípadmi. 
„U dvoch pacientov sa ochorenie 
potvrdilo laboratórne, v dvoch 
ďalších prípadoch sú laboratórne 
vyšetrenia zatiaľ neukončené,“ vy-
svetlil. Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Micha-
lovciach vykonal podľa jeho ďal-
ších slov všetky príslušné protiepi-
demické opatrenia na zabránenie 
šírenia osýpok. „Pacientom bola 
nariadená izolácia a očkovanie u 

všetkých vnímavých osôb, ktoré 
s chorým prišli do priameho kon-
taktu,“ poznamenal. Prvé tri prí-
pady zavlečenia osýpok do regiónu, 
z ktorých sa následne ochorenie 
potvrdilo zatiaľ u dvoch pacientov, 
zachytili pred dvomi týždňami v 
michalovskej nemocnici. „V prie-
behu minulého týždňa bolo zachy-
tených ďalších osem prípadov, u 
ktorých je vysoko pravdepodobné, 
že ide o osýpky. Stále však prebie-
hajú testy, ktoré to musia potvrdiť,“ 
informovala TASR Jana Fedáková 
zo spoločnosti Svet zdravia, ktorá 
nemocnicu prevádzkuje. Vzhľadom 
na toto ochorenie v nej doteraz 
izolovali spolu 11 pacientov. Mikas 
ďalej uviedol, že prípady osýpok na 
Slovensku budú hlásiť do Európ-

skeho systému rýchleho varovania. 
„Množstvo epidémií osýpok v kra-
jinách EÚ je dôkazom, že ochore-
nie neustále cirkuluje v populácii. 
Vzhľadom na pokles zaočkovanosti 
v SR sa nedá vylúčiť ďalší import 
ochorení na naše územie. V tomto 
prípade je po-
trebné neustále 
zdôrazňovať vý-
znam očkovania, 
nakoľko ide o 
jedinú špecifickú 
prevenciu tohto 
vysoko nákazli-
vého ochorenia,“ 
povedal Mi-
kas. Spomenul, 
že ÚVZ SR aj 
naďalej pozorne 

monitoruje epidemiologickú situá-
ciu vo výskyte osýpok na Slovensku 
aj v Európe a v prípade jej zmeny 
okamžite prijíma všetky potrebné 
opatrenia. „Verejnosť pravidelne 
informujeme o aktuálnej epidemio-
logickej situácii,“ uzavrel.

V Michalovskom okrese evidujú štyri prípady osýpok
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR eviduje v okrese Michalovce štyri prípady osýpok. Ide o osoby vo veku 12 až 19 

rokov, ktoré neboli proti tomuto ochoreniu očkované.

tasr, Poloniny, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Absolvovalo ju približne 50 ľudí. 
TASR o tom informovala Iveta 
Buraľová zo Správy NP Poloniny 
v Stakčíne, ktorá je spolu so Spol-
kom priateľov Východných Karpát 
v Snine organizátorom akcie. Pod-
ujatie sa uskutočnilo v nedeľu 27. 
mája. „Jej poslaním je vylákať ľudí 
z domovov, pripraviť im nedeľu 
v príjemnom prírodnom prostre-
dí, aby sa stále oboznámili s neja-
kou časťou, územím NP Poloniny,“ 
vysvetlila Buraľová s tým, že sa 
na nej zúčastňujú všetky vekové 
kategórie. Cestou do Osadného 
sa zastavili v prírodnej rezervá-
cii Hostovické lúky, kde mohli 
zhliadnuť rozkvitnuté kosatce si-
bírske. Okruh spomínanej trasy je 
dlhý približne sedem kilometrov. 
„Exkurzia je pre ľudí zaujímavá 
aj tým, že sa na nej zúčastňujú aj 

odborní pracovníci, ktorí majú 
pripravené sprievodné slovo,“ 
priblížila Buraľová. Pre deti boli 

pripravené aktivity, súťaže a hry. 
Súčasťou akcie bola aj prehliadka 
krypty vojakov z 1. svetovej vojny 

v obci Osadné. Podujatie sa kona-
lo pri príležitosti dní národných 
a karpatských parkov. 

Nadšenci turizmu otvorili letnú sezónu v Poloninách 
exkurziou na náučnom chodníku

Exkurziou na trase náučného chodníka Osadné, Udava a Balnica otvorili nadšenci turizmu a prírody symbolicky letnú 
sezónu v najseverovýchodnejšom národnom parku (NP) na Slovensku. 
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tasr, Snina

Ako TASR informoval vedúci od-
delenia rekreačných a športových 
služieb mesta Snina Štefan Čus, 
v areáli kompletne čistia biotop, 
prítokové kanály, realizujú opravy 
strojných a elektrických zariadení, 
pravidelne udržujú zeleň okrem 
iného kosením či polievaním. Na-
tierajú tiež lavičky a vykonávajú 
údržbu existujúcich ihrísk, opra-
vujú aj tobogán. „Pre návštevníkov 
novinky nechystáme z viacerých 
dôvodov,“ spomenul v tejto súvis-
losti financie aj nevyriešené vzťahy. 
Doterajší štandard však bude podľa 
jeho ďalších slov zabezpečený, na-
vyše, starý bazén, ktorý mali zbúrať, 
vizuálne zrenovujú. „Je dohodnuté, 
že tam budú nafukovacie atrakcie, 
ako sú hrady, vodné futbaly, tram-

políny,“ vymenoval. Areál by podľa 
neho potreboval rozsiahlejšie in-
vestície. V tomto roku naň z roz-
počtu mesta vyčlenili 20 000 eur. 
„Chceli sme rekonštruovať umelý 
koberec, urobíme to núdzovým 
spôsobom,“ spomenul. Ako ďalej 
uviedol, vstupné je nezmenené.

Otáznym je v prípade rekreačnej 
oblasti spor medzi mestom a Le-
sopoľnohospodárskou urbárskou 
spoločnosťou Snina. Samospráva 
si od nej prenajíma pozemky, na 
ktorých rybníky prevádzkuje. Ur-
bárnici tvrdia, že zmluva, tak ako 
bola uzavretá, je neplatná, nepáči 
sa im ani výška nájmu, ktorá ročne 
predstavuje približne 10 000 eur. 
Medzi oboma stranami prebehli 
rokovania, k dohode zatiaľ nedošlo. 
Primátor Štefan Milovčík by uvítal, 

keby sa situáciu podarilo konečne 
vyriešiť. Podľa jeho slov predloži-
li viacero návrhov, na ktorých sa 
však nedohodli. „Teraz sa snažíme 
sústrediť na to, aby mohla začať 
rekreačná sezóna, najneskôr od 15. 
júna,“ vysvetlil pre TASR s tým, že 
do tohto termínu by chceli iniciovať 
aj ďalšie rokovanie so zástupca-
mi urbariátu. „Dali by sme možno 
návrh na odkúpenie tej oplotenej 
časti, čo je záujmové územie mes-
ta,“ spomenul s tým, že podľa súd-
no-znaleckého odhadu, ktorý majú, 
ide o sumu približne 400 000 eur. 
„Verím, že sa dohodneme,“ doplnil. 
„Od momentu, keď sme deklarovali 
náš ústretový postoj k vyriešeniu 
vzťahov a vzali sme žalobu podanú 
na Okresnom súde Humenné späť 
v celom rozsahu, sme zo strany 
mesta obdržali zmätočný návrh, 

ktorým nám mesto chcelo prenajať 
nami vlastnené pozemky,“ reago-
vala pre TASR právna zástupky-
ňa urbárnikov Martina Tekeliová 
s tým, že ho následne stiahlo späť 
a od toho času neurobilo žiadny ro-
zumný krok k narovnaniu vzťahov. 
„Podľa nášho názoru sa mesto reál-
ne nesnaží vyriešiť tento neprijateľ-
ný stav. Buď predkladá zmätočné 
návrhy, alebo sa zaoberá návrhmi, 
ako je kúpa pozemkov v areáli, 
ktoré sme opakovane jednoznačne 
odmietli,“ zdôraznila. Na biokúpa-
lisku s kapacitou 2 000 ľudí vlani 
počas letnej sezóny zaznamenali 
40 000 návštevníkov. Areál využí-
va technológiu samočistenia vody 
pomocou rastlín a rias. Plocha 
biotopu predstavuje 4 000 metrov 
štvorcových. Patrí medzi prvé svoj-
ho druhu na Slovensku.

Snina: Rybníky pripravujú na sezónu, spor medzi mestom a urbárnikmi pokračuje
V rekreačnej oblasti Sninské rybníky sa pripravujú na letnú turistickú sezónu. Spor medzi mestom a urbárnikmi, ktorý začal vlani na jar, pokračuje. 

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Cyklistický chodník je výsled-
kom projektu Propagácia prí-
rodného a kultúrneho dedičstva 
poľsko-slovenského pohraničia 
prostredníctvom cyklotrasy, kto-
rý realizoval štátny podnik Lesy 
Slovenskej republiky s poľskými 
štátnymi lesníkmi z Nadleśnictwa 
Rymanów. Trasu slávnostne sprí-
stupnili zástupcovia partnerských 
lesných podnikov z oboch strán 
hranice. Hovorca Lesov SR Rad-
ko Srnka informoval, že hlavným 
cieľom projektu je nasmerovanie 
cykloturistiky na významné miesta 
z pohľadu prírodného a kultúrneho 
dedičstva v cezhraničnom regióne. 
Mikroprojekt finančne podporil 
Európsky fond regionálneho roz-
voja z  programu INTERREG V-A 
Poľsko-Slovensko. Celkový rozpo-
čet prevyšuje sumu 138 700 eur, z 

toho pre Lesy SR pripadla suma 60 
870 eur. Srnka uviedol, že na území 
Nízkych Beskýd sa cykloturistika 
teší veľkému záujmu. Karpaty ne-
poznajú administratívne členenie 
a nachádzajú sa tak na poľskej i 
na slovenskej strane. Podľa jeho 
slov táto lokalita kedysi tvorila je-
den historický celok. Doplnenie 
siete cyklotrás o cezhraničnú tra-
su umožní vzájomné prepojenie 
oboch krajín tak, aby nedošlo k 
narušeniu vzácnych prírodných 
biotopov. „V rámci cyklotrasy bola 
vybudovaná malá infraštruktúra v 
podobe prístreškov a stojanov na 
bicykle. Na strategických miestach 
sú umiestnené informačné tabule s 
mapou, na ktorých bude vytýčená 
trasa a informácie nápomocné pre 
cykloturistov a taktiež informácie o 
okolitom prírodnom a kultúrnom 
dedičstve,“ povedal projektový ma-
nažér Peter Kováčik. Pri výstavbe 

došlo k prestavbe lesnej zvážnice 
a lesného chodníka na cyklotrasu, 
ktorá je označená. Lesníci upravili 
nerovnosti terénu a chodník rozší-
rili na 2,5 až 3,5 metra. Na celej tra-
se je sedem prístreškov a 14 infor-
mačných tabúľ. Cyklotrasa na slo-
venskej strane prechádza katastrál-
nym územím obcí Driečna, Vladiča, 
Staškovce, Makovce, Havaj, Malá 
Poľana, Miková, Rokytovce, Krás-
ny Brod, Medzilaborce, Habura a 
Čertižné s dvojicou prechodov do 
Poľska. Z Driečnej sa cyklisti môžu 
vydať po dvoch okruhoch. Prepoje-
nie zo slovenskej strany na poľskú 
vyúsťuje do obce Jaśliska, odkiaľ je 
možné vybrať sa po desiatich okru-
hoch na významné miesta z pohľa-
du prírodného a kultúrneho dedič-
stva. Lesníci zdieľajú názor, že cyk-
lotrasa pomôže rozvoju cestovného 
ruchu v prihraničnej oblasti.

Lesníci sprístupnili cezhraničnú cyklotrasu dlhú 203 kilometrov
V poľsko-slovenskom pohraničí pribudla cyklotrasa dlhá 203 kilometrov, z toho je 53 kilometrov na slovenskej strane 

 (z obce Driečna okres Stropkov) a 150 kilometrov na poľskej strane (do obce Jaśliska).
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mpo, Humenné      

Poriadne krušné chvíle prežil 
vodič osobného auta Fiat Tipo 
a jeho spolujazdkyňa, ktorí v uto-

rok dopoludnia prechádzali au-
tom po Laboreckej ulici. Keď 
vychádzali z parkoviska, z auta 
im vytiekla chladiaca kvapalina 
a spod kapoty v motorovej časti 

sa začalo dymiť. Jeden z oko-
loidúcich Humenčanov preto 
pohotovo zavolal záchranárov. 
Do niekoľkých minút zasahovali 
na mieste policajti aj humenskí 

hasiči, ktorí zabezpečili vozidlo 
proti požiaru. K požiaru auta tak 
našťastie nedošlo. Počas technic-
kej poruchy sa nikto nezranil.

tasr, Humenné    

„Spomínané športovisko by sa 
malo začať realizovať v priebe-
hu druhého polroka 2018 vedľa 
futbalového ihriska na našom 
futbalovom štadióne. Z celkovej 
sumy nám uhradí Prešovský sa-
mosprávny kraj 100 000 eur a 
zvyšok mesto Humenné na zák-
lade zmluvy,“ informovala TASR 
Michaela Dochánová z radnice 
s tým, že presný náklad bude 

známy až po skončení verejného 
obstarávania. Mesto podľa jej ďal-
ších slov doteraz pracovalo na špe-
cifikácii zmluvy medzi ním a vyš-
ším územným celkom. „Stavebné 
práce budú pozostávať z podkladu 
a realizácie umelého trávnika vrá-
tane značenia futbalového ihriska. 
Jeho rozmery budú štandardné, a 
teda 68 X 105 metrov. Počíta sa s 
presahmi za hraciu plochu a celá 
táto plocha s umelou trávou bude 
ohraničená betónovými obrubník-

mi,“ priblížila s tým, že ukončenie 
stavby je naplánované do konca 
roka 2018. V areáli aktuálne re-
konštruovaného humenského 
futbalového štadióna sa nachádza 
aj multifunkčné ihrisko, ktoré-
ho rozmery predstavujú 40 X 20 
metrov. Povrch tvorí umelý mul-
tifunkčný trávnik s mantinelovým 
systémom, sieťkami a osvetlením. 
Prioritne je určené pre športy ako 
futbal, volejbal, basketbal a te-
nis. Počas zimných mesiacov ho 

možno prispôsobiť aj ako ľadovú 
plochu. Jeho výstavbu realizovalo 
mesto s finančnou podporou Úra-
du vlády SR vo výške 40 000 eur, 
samospráva projekt dofinanco-
vala sumou viac ako 56 000 eur. 
Futbalový štadión v Humennom, 
ktorého komplexnú rekonštrukciu 
realizujú od roku 2015, plánujú 
spustiť do prevádzky po skolau-
dovaní celej stavby. Predpoklada-
ným termínom je polovica júna 
tohto roka.

mpo, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Vysokoškolský učiteľ, mediálny ana-
lytik a publicista Eduard Chmelár 
zbieral pred pár dňami podpisy na 
svoju kandidatúru aj v Humennom. 
„Do Humenného som prišiel pre-
dovšetkým preto, že aj tu žijú ľudia, 
hoci si bývalý premiér myslí, že na 
východe nič nie je. Ale celkom vážne, 
my sa snažíme naozaj robiť občian-
sku kampaň. To znamená, že byť 
občianskym kandidátom pre mňa 
znamená byť kandidátom ľudí, ktorí 
chcú zmenu, a ja im hovorím, že ak 
ľudia chcú skutočnú zmenu, musia 
byť sami tou zmenou. To znamená, 
že musíme si sami pomáhať a nespo-
liehať sa na nejakých bohatých spon-
zorov, ktorí si kúpia jednotlivých 
kandidátov a potom to tak aj dopad-
ne. Ja som človek naozaj nezávislý, 
a preto moja kampaň je postavená na 

priamom kontakte s ľuďmi,“ povedal 
Chmelár. Dodal, že ľudia veľmi často 
chápu funkciu prezidenta veľmi 
skreslene. „Prezident nemá výkonné 
právomoci, nemôže zmeniť situáciu 
v zdravotníctve, školstve, ekonomi-
ke, to je proste úloha vlády. Jeho úlo-
hou na druhej strane ani nie je byť 
len ceremoniálom, akousi náhradou 
za monarchu, že chodí a usmieva sa, 
a podáva si ruky s ľuďmi,“ vysvetlil 
Eduard Chmelár. Zdôraznil, že pre-
zident má veľmi vážne právomoci 
najmä v oblasti zahraničnej politi-
ky, ktoré nevyužíva. „Podľa môjho 
názoru hlava štátu by mala byť pre-
dovšetkým mediátorom konfliktov 
aj vnútorných, aj zahraničných. Mal 
by byť mierovým prezidentom. Na to 
kladiem najvyšší dôraz. A nie štvať 
do vojny a proti iným štátom. V tom 
je moje hlavné posolstvo, byť mediá-
torom konfliktov v spoločnosti, ale aj 

v strednej Európe ako takej,“ prezra-
dil. Chmelár oznámi oficiálne svoju 
kandidatúru, keď vyzbiera 15-tisíc 
podpisov. Úradujúci prezident An-
drej Kiska už uviedol, že opätovne sa 
o prezidentský úrad uchádzať nebu-
de. Vedec Róbert Mistrík už oficiálne 
oznámil svoj záujem zabojovať o post 
prezidenta ako nestranícky kandi-

dát. Kandidatúru na post preziden-
ta už ohlásila aj právnička Zuzana 
Čaputová z hnutia Progresívne Slo-
vensko. Kandidátom hnutia Sme ro-
dina bude v prezidentských voľbách 
poslanec Milan Krajniak. Svoju kan-
didatúru ohlásil aj predseda ĽSNS a 
poslanec Národnej rady SR Marian 
Kotleba.

Z auta sa zadymilo, zasahovali hasiči aj policajti

Mesto plánuje výstavbu futbalového ihriska s umelou trávou  

Medzi Humenčanmi zbieral podpisy na prezidentskú kandidatúru  E. Chmelár

V utorok uplynulý týždeň zasahovali humenskí hasiči aj policajti pri technickej poruche osobného auta na Laboreckej 
ulici v Humennom. Okoloidúci zavolal záchranárov krátko potom, ako si všimol, že z auta sa začal valiť dym. 

Humenné plánuje výstavbu futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom. Na investičnú akciu jej má prispieť aj Prešovský samosprávny kraj.

Občiansky kandidát na prezidenta SR Eduard Chmelár diskutoval s Humenčanmi priamo v uliciach mesta. 
Tvrdí, že chce byť prezidentom, ktorý bude mediátorom konfliktov nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
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tasr, Humenné, FOTO TASR Michaela ZDRAZILOVA    

Dievčina sa venuje folklóru odma-
lička. Najprv tancovala, neskôr sa 
viac začala venovať spevu. „Na ma-
turitnú skúšku som sa rozhodla prísť 
v kroji preto, že ma to jednak vysti-
huje, nehanbím sa za to, pretože je 
to niečo, čo ma baví, a som veľmi 
rada, keď tak môžem prísť obleče-
ná, a tak aj reprezentujem folklór. 
A keby som mohla, určite by som 
tak chodila bežne oblečená. Mám to 
rada,“ vysvetlila pre TASR dôvody 
výberu svojho outfitu na skúšku do-
spelosti. „Nešla som so zámerom, že 
mi to možno pomôže k nejakej lep-
šej známke,“ upozornila s tým, že to 
bolo z presvedčenia. Kroj, ktorý má 
na sebe, pochádza z tunajšieho re-
giónu. Podľa jej slov pri príchode do 

školy okolie zaujala. „Každý na mňa 
pozeral aj učiteľky sa so mnou foto-
grafovali, takže asi som ich milo pre-
kvapila,“ poznamenala s úsmevom. 
Neopomenula, že jej je v kroji teplo. 
„Ale dá sa to zniesť, keďže nie som 
na priamom slnku,“ dodala. Svoj 
talent predstavovala pravidelne aj 
na rôznych školských akciách už od 
prvého ročníka. K spevu motivovala 
aj svoje spolužiačky, na stužkovej 
slávnosti si s nimi dokonca zatan-
covala. Skonštatovala, že by uvítala, 
ak by v takejto tradícii v škole niekto 
pokračoval. „Nie je sa za čo hanbiť, 
je to jednak naše slovenské a nie-
kedy sa tak chodilo bežne, takže ja 
by som bola rada,“ doplnila. Zo štu-
dentky odboru pracovník marketin-
gu, ktorá má pred sebou ešte skúšku 
z anglického jazyka, sa, ako o sebe 

prezradila, možno v budúcnosti sta-
ne policajtka. „Musím sa priznať, 
že je to pre nás novinkou v tomto 
roku,“ uviedla pre TASR jedna zo 
zástupkýň riaditeľa SOŠ technickej 
v Humennom Jana Harasimová. 
Spomenula, že žiaci každoročne 
pripravujú v rámci Dňa učiteľov 
akadémiu vo folklórnom duchu. Zá-

roveň škola disponuje krojmi, ktoré 
pri tvorbe programu využíva, aj keď 
táto žiačka si obliekla iný. „Ona žije 
tradíciou a priniesla ju aj ostatným 
žiakom,“ poznamenala s tým, že je 
v tomto priekopníčkou. „Máme ešte 
chlapcov, prvákov, ktorí folklórom 
žijú, tak hádam sa tá tradícia zacho-
vá,“ uzavrela.

tasr, Prešov    

Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja (SUC PSK) 
odovzdala do užívania dva zrekon-
štruované úseky ciest tretej triedy v 
okresoch Svidník a Stropkov. Cestá-
ri túto investíciu realizovali v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 
2014 – 2020. Na projekt Modernizá-
cia cestného spojenia Snina - Medzi-
laborce - Krosno III/3548, III/3587 

Miroľa - križovatka Makovce zís-
kala SUC PSK finančný príspevok 
vo výške 3,3 milióna eur. Hlavným 
partnerom projektu bol Powiat Kroś-
nieński, ktorý z celkovej dotácie 5,6 
milióna eur získal na svoju časť pro-
jektu 2,3 milióna eur. Informovala o 
tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. 
Práce na slovenskej strane vykonala 
firma CESTY SK, s. r. o., za necelý 
rok. Cieľom projektu bolo prispieť k 
posilneniu regionálnej mobility. Do-
šlo k modernizácii 8,709 km ciest na 

dvoch stavebných úsekoch Miroľa – 
Pstriná – križovatka Staškovce v dĺž-
ke 5,699 km a križovatky Makovce – 
križovatky Staškovce v celkovej dĺžke 
3,010 km. Súčasťou projektu bola 
tiež rekonštrukcia dvoch mostných 
objektov a 21 cestných priepustov. 
Zrekonštruované úseky ciest boli v 
stredu (23.5.) slávnostne odovzdané 
do užívania. Hoci na nich ešte pre-
bieha odstraňovanie nedostatkov, 
nebráni to riadnemu užívaniu die-
la. „Tento projekt bol mimoriadne 

náročný a prispel k rozvoju cestnej 
infraštruktúry v regióne zvýšením 
štandardu pre vodičov z pohľadu 
zjazdnosti a bezpečnosti cestnej ko-
munikácie. Sme mimoriadne hrdí na 
to, že dané úseky ciest ako spojnice 
okolitých obcí s okresnými mestami 
Svidník, Stropkov a Poľskom, ktoré 
boli v zlom stavebno-technickom 
stave, mohli byť pomocou Programu 
cezhraničnej spolupráce zmoderni-
zované,“ uviedol riaditeľ SUC PSK 
Peter Kočiško.

M. Karoľová z Kochanoviec maturovala v kroji, pre školu to bola novinka

Cestári odovzdali do užívania zmodernizované úseky ciest v dĺžke 8,7 km

Martina Karoľová z Kochanoviec sa v utorok pred maturitnú komisiu v Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Humennom postavila v kroji. 
Pre školu to bola novinka.
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INFOSERVIS / INZERCIA

MsKS – DOM KULTÚRY
RND: BESAME MUCHO

Správa o ľuďoch na hlavnej a vedľaj-
šej koľaji... v réžii Stanislava Štepku. 

– v pondelok 18. júna v divadelnej 
sále DK. Vstupné 15 eur.

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA
FOTOVARIÁCIE

Autorská výstava členov Fotoklubu 
Reflex Humenné – Alexander Daňo 

(1960, Medzilaborce) a Peter Salašo-
vič (1953, Humenné). Výstava potrvá 

do 30. júna.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ  

MÚZEUM
EKO DNI 2018

5. – 8. júna. Videoprojekcia doku-
mentov; beseda s pracovníkmi ochra-
ny prírody; environmentálne aktivity; 
prehliadka prírodovednej expozície; 
výstava „Vážky na Slovensku“.... Je 

nutné sa vopred prihlásiť. 
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... do 8. júna v prírodoved-
nej expozícii VM.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

04. 06 LENKA, LENA
 (Medzinárodný deň 

nevinných detských 
obetí agresie)

05. 06.  LAURA
 (Svetový deň životného 

prostredia - UNEP)
06. 06. NORBERT
07. 06. RÓBERT, RÓBERTA
 - Výročie memoranda 

národa slovenského 
(pamätný deň)

08. 06. MEDARD
 (Medzinárodný 

deň oceánov / Deň 
najlepších priateľov)

09. 06. STANISLAVA
10. 06. MARGARÉTA, 

GRÉTA
11. 06. DOBROSLAVA

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
04. 06.   CHRIS / RIKY
05. 06.   HAMLET / GEJŠA
06. 06.   BENDŽO / HONEY
07. 06.   LINDA / WABI
08. 06.   DINO / GRECO
09. 06.   ČIKY / BABY
10. 06.   HUGO / ARTUŠ
11. 06.   MERRY / CHIP

Myšlienka týždňa...

„SÚ DVE 
NEROZUMNÉ 

VECI: MLČAŤ, KEĎ 
TREBA HOVORIŤ 
A HOVORIŤ, KEĎ 

JE NUTNÉ MLČAŤ.“
(PERZSKÉ PRÍSLOVIE)

H
E

-S
/0042

SVET MOJÍM OBJEKTÍVOM
Autorská výstava Milana Kuruca... 
Nepál, India, Vietnam, Laos, Kam-

bodža, Thajsko, Peru, Bolívia. Výsta-
va potrvá do 24. júna.

12 PATRÓNOV
...Ochrancovia vedy, techniky a re-

mesiel. Slovenské technické múzeum 
v Košiciach pozýva na výstavu... 
Potrvá do 30. júna v galerijných 

priestoroch VM.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU

Súbor veľkoformátových dobových 
fotografií prináša zábery od najstar-
ších dochovaných vyobrazení štvor-

krídlového objektu renesančného 
kaštieľa a priľahlého parku na rytine 

z obdobia druhej polovice XVII. 
storočia po dnešok. Súčasťou vysta-
vovaných fotografií sú aj doposiaľ 
nezverejnené snímky pochádzajúce 
z rodinného albumu potomkov An-

drássyovcov žijúcich v Kanade. 



PONDELOK
4. JÚNA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 11|INFOSERVIS / INZERCIA

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu KAN-
CELÁRSKE PRIESTORY 
v zrekonštruovanej budo-
ve SFZ na ul. Osloboditeľov 
3 v Humennom (100 m od 
centra mesta, dostatok par-
kovacieho miesta zdarma). 
Viac na tel. č. 0905 809 038; 
e-mail: sekretariat@obfzhu-
menne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ  
ODREZKY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

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

HE-R/0129

P R Á C A

 � Stavebná firma REINTER 
ponúka prácu na TPP alebo 
živnostníkom v profesiách 
– MURÁR a ZATEPĽOVAČ. 
Finančné ohodnotenie 700 - 
1200 € mesačne. Skúsenosti 
v odbore sú veľkou výhodou. 
Pracovníkov sme priprave-
ní preškoliť a zaučiť. Nástup 
možný ihneď, práca výluč-
ne v regióne východného 
Slovenska. Ponúkame silné 
zázemie úspešnej stavebnej 
spoločnosti, motivujúce fi-
nančné ohodnotenie a za-
mestnanecké benefity. Kon-
takt: 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 (dochádzkový bonus 
od 50 do 175 € + príplatky + 
odmeny).  Informácie na tel. č. 
0948 901 201, 0904 901 632.

HE-R/0132

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

HE-R/0123

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...

„SVEDOMIE DRUHÉHO 
ČLOVEKA JE JEHO 

SÚKROMNOU IZBOU, 
DO KTOREJ SA NECHODÍ 

V BAGANČIACH. 
AK MA NIEKTO POZVE, 
V POKORE SA VYZUJEM 

A POZRIEM SI 
LEN TIE ZÁKUTIA, 
KTORÉ MI ON SÁM 

UKÁŽE.“
(PAU DEL ROSSO)

pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
04. 06.  FIALKA, 
 Nemocničná ul. 41/A
05. 06.  SCHNEIDER 
 - OC Avenue, 
 Štefánikova ul. 16
06. 06.  U LEVA, 
 Nemocničná ul. 39
07. 06.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
08. 06.   HARMÓNIA, 
 Ul. 1. mája 21
09. 06.   AVICENA, 
 Nemocničná ul. 41
10. 06.  PRI NEMOCNICI HE, 
 Ul. 1. mája 5558
11. 06.  DR. MAX - Poliklinika, 
 Ul. 1. mája 21

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.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 11.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 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.
 13.00 – 16.00 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 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

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

 � Stavebná firma REINTER 
ponúka prácu pre PARTIE 
ZATEPĽOVAČOV. Odmena: 
15 - 17 € (bez DPH/m2) plus 
iné bonusy. Práca v regióne 
Humenné, Košice, Stropkov 
zabezpečená na celú sezó-
nu. Šikovných pracovníkov 
bez väčších skúseností sme 
pripravení preškoliť, zaučiť. 
Informácie na tel. č. 0901 
717 048.

HE-R/0130

1.TENISOVÝ KLUB HUMENNÉ
www.tenishe.com  1tche@centrum.sk 

o r g a n i z u j e 
NÁBOR DETÍ

narodených v rokoch 2010, 2011, 2012
do TENISOVEJ PRÍPRAVKY

v dňoch: pondelok – piatok
od 16.30 hod. v tenisovom areáli 

(antukové kurty) 
na Chemlonskej ul. v Humennom.

Informácie – tel. 0905 608 539

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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Na sv. Norberta (6. 6., 
biskup) už zima ide  

do čerta. 

Medardova kvapka 
štyridsať dní kvapká.

Keď prší na sv.  
Medarda (8. 6.,  

biskup), namokne 

PRANOSTIKA

každá brázda a hubári 
toho roku naprázdno 

obídu.

Kto na deň Medarda sadí 
a rozosieva,  

tomu sa hojne kapusty  
a ľanu urodí.

Na Medarda sejba končí.

Medardove mrazy vinné 
revy (vinič hroznorodý) 

už viac nepokazia.

Ak prší aj na  
sv. Barnabáša (11. 6., 
apoštol), vínom naplní 

sa každá fľaša. 

(jac)
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-MJK-, 
Humenné; 
FOTO MJK

FOTOGALÉRIA BEŽECKÝCH PRETEKOV ANDRITZ CUP 2018... 
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Ukrajinec Anatolij Malyy systémom „štart – cieľ“, ženy previedla cieľom Tamara Ivančová z Banského
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Inzerujte v našich novinách  
a ste stále na očiach.

Oslovíte viac ako 10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE VEDIEŤ
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(zk), -MJK-; Žilina; FOTO MIRO KLINER, ARCHÍV PKCH 

Prvé samostatné majstrovstvá 
Slovenska v plávaní juniorskej 
kategórie v Žiline v dňoch 25. 
- 27. mája vyvolali pozitívny 
ohlas zúčastnených 266 plav-
cov i trénerov zo 45 plavec-
kých klubov, medzi ktorými 
nechýbali ani plavci Plavec-
kého klubu Chemes Humenné 
pod dohľadom trénera Zoltá-
na Kirschnera.
 
V štyroch disciplínach štartovala 
Sarah Čajbiková  a vo všetkých 
postúpila do finálových plavieb. 
V disciplíne 50 m znak plávala 
najrýchlejšie, avšak skĺznutím 
ruky minula dotykovú dosku 
časomiery, polmetrový náskok 
v cieli stratila a zlatá medaila jej 
uletela o 7 stotín sekundy. Ale i 
striebro je veľmi cenné, navyše 
potvrdené bronzovou medailou 
v disciplíne 100 m znak v najlep-
šom osobnom výkone 1:07,38 
minút. Svoje osobné maximá v 
dlhom, 50-m bazéne, prekonala 
aj na 200-metrovej znakárskej 
trati, kde vo finále skončila na 
5. mieste a časom 0:28,58 minút 

v disciplíne 50 m voľný spôsob 
doplávala na siedmej finálovej 
priečke.

Lenka Melničáková sa prebo-
jovala do finále tiež vo všetkých 
štyroch disciplínach, v ktorých 
skočila zo štartových blokov do 
rozplavieb. Dvakrát siahala na 
medaily, ale chýbajúcich sedem 
stotín sekundy v disciplíne 50 m 
prsia ju odsunulo na nepopulár-
ne štvrté miesto. Vynikajúco za-

plávala 50 m 
motýlik, keď 
časom 0:29,96 
minút pokori-
la 30-sekun-
dovú hranicu, 
ale opäť chý-
balo trochu 
šťastia pri 
dohmate, keď 
v rozmedzí je-
denásť stotín 
sekundy, ktoré 
by znamena-
li striebornú 
medailu, sa 
vtesnali hneď 
štyri dievča-
tá a Lenke 
sa ušlo „iba“ 
piate miesto, 
rovnako ako 
na 100 m 
prsia. Bilanciu 
uzavrela sied-
mou priečkou 
na 200-m 
prsiarskej tra-
ti. Vo všet-
kých štyroch 

disciplínach si vytvorila osobné 
rekordy a potvrdila, že jej forma 
má stúpajúci trend.

Vo veľmi náročných plavec-
kých disciplínach bojovala 
Nina Vološinová a nesklamala. 

V disciplíne 400 m osobné po-
lohové  preteky, ktoré sa plával 
priamo na čas, obsadila desiate 
miesto a do finále sa najlepšími 
osobnými výkonmi prebojovala 
na 100 a 200 metrov motýlik. 
Čas 2:40,55 minút znamenal na 
dlhšej trati šieste miesto a ča-
som 1:10,80 minút, ktorý zna-
menal ďalšie zlepšenie osobné-
ho rekordu, uzatvorila finálovú 
osmičku.

Jediný mužský reprezentant hu-
menského klubu,  Denys Brez-
nyak, štartoval v piatich šprin-
térskych disciplínach. Najviac 
sa mu darilo v disciplíne 100 m 
motýlik, v ktorej  sa prebojoval 
do finále a v ňom svojím najlep-
ším osobným výkonom 1:00,77 
minút doplával na piatej pozícii.

Humenčania plávali rýchlo, Sarah Čajbiková si vylovila striebro i bronz
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK 

IV. LIGA, SEVER – 28. kolo

FK HUMENNÉ – SOĽ
1:0 (0:0)

Gól: 23. a 53. P. Radovanović, 
78. L. Krajník.
Žlté karty: 18. Vasiľ, 63. Ma-
nojlović, 63. Sališ – 37. Sakala.
Rozhodovali: Pe. Konečný – P. 
Berta, Pe. Kriak. Divákov: 200.
FK: D. Vohár – F. Dolutovský, 
B. Manojlović, L. Krajník (59. 
J. Bialončík), N. Sališ (70. L. 
Stachura), C. Vasiľ, P. Radova-
nović, N. Laković, V. Voroňák 
(58. D. Matta), M. Porvazník 
(72. D. Popik), M. Dolutovský. 
Tréner: Puniša Memedovič.
FK: T. Petro – A. Dubas, J. 
Dvorjak (84. Š. Nemčík), M. 
Turcovský, I. Komjatý, Z. Ci-
gán, S. Dvorjak, M. Sakala (80. 
S. Matta), M. Hajník, D. Hriv-
ňák, M. Sakala. Tréner: Peter 
Mrážik.

•	 Gerlachov – Medzila-
borce 3:0, Veľký Šariš – Radvaň 
n/L. 2:1, Ptičie – Poprad B 3:3, 
Pušovce – Zámutov 1:4, Kračú-
novce – Fintice 2:0, Záhradné – 
Ľubotice 1:1, Raslavice – Spiš-
ské Podhradie (13. 6. 2018).

FK Humenné 28 22 4 2 82:12 70
Poprad B 28 19 4 5 100:38 61
Gerlachov 28 18 4 6 71:36 58
Spiš. Podhradie 27 17 2 8 66:44 53
Soľ 28 14 6 8 40:32 48
Kračúnovce 28 12 6 10 46:33 42
Záhradné 28 13 3 12 51:42 42
Ľubotice 28 12 5 11 53:45 41
Raslavice 27 12 1 14 49:65 37
Medzilaborce 28 10 5 13 50:70 35
Radvaň n/L. 28 10 4 14 35:51 34
Fintice 28 10 2 16 42:75 32
Zámutov 28 8 4 16 36:48 28
Ptičie 28 7 7 14 47:69 28
V. Šariš 28 7 4 17 41:60 25
Pušovce 28 1 1 26 14:103 4

Nepremenenú penaltu domácich korunoval bývalý humenský strelec, Zdenko Cigán


