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Situácia s parkovaním v okolí nemocnice 
je kritická, upozorňuje poslankyňa

Mnohí vodiči prichádzajúci do nemocnice a na polikliniku v Humennom sa snažia vyhnúť platenému parkovaniu a odstavujú svoje autá pred obytnými domami 
a školami. Často tak zaberajú parkovacie miesta obyvateľom, ktorí priamo v danej lokalite bývajú. Situácia je podľa mestskej poslankyne Aleny Židovej kritická.

Pani Vaľová,  
toto je pravda  
o cenách tepla!

Motorkár od Humenného 
mal vážnu nehodu. Zrazil 
sa s ďalším motocyklom

  Viac na str. 2   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné   

Problémom parkovania v okolí Ne-
mocnice A. Leňa Humenné, a. s., sa za-
oberali mestskí poslanci na poslednom 
rokovaní mestského zastupiteľstva. 
Poslankyňa Alena Židová vysvetlila, že 
mnohí vodiči a pacienti, ktorí prichá-
dzajú na vyšetrenie do nemocnice, sa 
snažia vyhnúť platenému parkovaniu 
v areáli zdravotníckeho zariadenia. 
Svoje autá potom parkujú prevažne na 
Nemocničnej a Komenského ulici, ale 
aj na ďalších priľahlých uliciach. Nie-
ktorí pacienti blokujú svojimi autami 
aj parkovacie miesta v blízkosti Gym-

názia arm. gen. L. Svobodu a na par-
kovisku pri Obchodnej akadémii. „Pa-
cienti, ktorí prichádzajú na ošetrenie, 
parkujú po majetkoch vyššieho územ-
nému celku, pretože tie parkoviská ste 
spoplatnili, a tým ľudia, samozrejme, 
hľadajú tú možnosť, aby neplatili, hoci 
ten poplatok nie je vysoký, ale nie kaž-
dý ten poplatok chce zaplatiť. Situácia 
je naozaj kritická aj na Nemocničnej, 
aj na Komenského ulici,“ informovala 
poslankyňa Židová riaditeľa humen-
skej nemocnice. 

Riaditeľ nemocnice: 
Regulované parkovanie je 

dôležité
Riaditeľ Nemocnice A. Leňa Humen-
né, a. s., Eugen Lešo vysvetlil, že rieše-
nie tejto otázky sa netýka iba samotnej 
nemocnice. Dodal, že možné riešenia 
tohto stavu budú hľadať v spolupráci 
s mestom. Spoplatnené parkovanie 
v areáli nemocnice je podľa Leša dô-
ležité. „To nie je o zarábaní peňazí, 
ale je to o regulácii,“ uviedol riaditeľ. 
Priblížil, že ak by nebolo regulované 
parkovanie, pacientska verejnosť by 
mohla svojimi autami komplikovať 
prevádzku zdravotníckeho zariadenia. 
„By tak zahltila intravilán nemocnice, 
že by sme nedokázali fungovať. Máme 

pavilónový systém a potrebujeme pre-
pravovať množstvo pacientov našimi 
vlastnými sanitkami,“ ozrejmil riadi-
teľ. 

Na priľahlých parkoviskách 
parkuje aj personál 
nemocnice
Poslankyňa Alena Židová dodala, že 
parkovacie miesta často zaberajú aj 
samotní zamestnanci nemocnice, 
nielen pacienti. „Jedná vec je parko-
vanie pacientov a ľudí, druhá vec je 
parkovanie personálu. Zdravotné ses-
try parkujú na parkovisku pri našom 
školskom internáte a školskej jedálni 



PONDELOK
11. JÚNA 2018HUMENSKÝ EXPRES2 | SPRAVODAJSTVO

porkačovanie zo strany 1 

od rána, celý deň. Vedľa je spojená 
škola internátna, kam dovážajú  po-
stihnuté deti a tie deti ráno o ôsmej 
nemôžu povykladať, pretože sa ne-
majú kde s tými autami otáčať, tam 
je naozaj situácia, ktorú treba riešiť,“ 
povedala Židová. Riaditeľ nemocnice 
navrhol poslankyni, aby sa na túto 
tému stretli a daný problém osobne 
prediskutovali.

Vznikne nové parkovisko na 
schátranom ihrisku? 
Problémy s parkovaním spôsobujú 
podľa vedenia mesta v danej lokalite 
aj študenti, ktorí prichádzajú ráno 
do škôl autami. „Ľudia nám píšu, že 
všetci študenti parkujú na ich par-
koviskách,“ povedala na rokovaní 
zastupiteľstva primátorka Jana Vaľo-
vá. Podľa vedenia mesta samospráva 
vytvorila pri Komenského ulici 95 
parkovacích miest. „Všetky sú plne 
obsadené študentmi stredných škôl,“ 

dodala primátorka. Jedno z bytových 
spoločenstiev sa preto dožadovalo 
osadenia dopravnej značky, ktorá by 
zakázala na parkoviskách parkovať 
študentom. Komisia mestského za-
stupiteľstva tento návrh neodsúhla-
sila. Samospráva pripúšťa, že voľné 
mestské pozemky na výstavbu no-
vých parkovísk v danej lokalite nemá. 
Najbližšie sa nachádzajú pri garážach 
na Družstevnej ulici. Tam chce mesto 
vytvoriť ďalších 38 parkovacích 
miest. Jednou z možností je vybudo-
vanie parkoviska na ihrisku, ktoré sa 
nachádza medzi Družstevnou ulicou 
a ulicou 1. mája a patrí Prešovskému 
samosprávnemu kraju. „Požiadali 
sme vyšší územný celok, aby nám po-
skytol parkovacie plochy do prenáj-
mu, kde by mohlo vzniknúť ďalších 
120 miest. To je to ihrisko, ktoré sa 
nekosí, ktoré je v zlom stave. VUC-ka 
nám to odmietla, budeme ďalej roko-
vať,“ povedala primátorka. Prešovský 
samosprávny kraj vyčíslil sumu za 
spomínaný pozemok na 86-tisíc eur.   

Situácia s parkovaním v okolí nemocnice je kritická, upozorňuje poslankyňa

Motorkár od Humenného mal vážnu nehodu. Zrazil sa s ďalším motocyklom
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mpo, Humenné  

Vážna nehoda, pri ktorej sa ťažko 
zranili motocyklisti, sa stala v pon-
delok 4. júna krátko po šiestej 
hodine podvečer v katastri obce 
Choňkovce v okrese Sobrance. 
Podľa doterajších zistení 32-roč-
ný Michalovčan, ktorý smerom od 
obce Podhoroď na obec Choňkov-
ce viedol motocykel Yamaha, na 
rovnom úseku cesty predbiehal 
pred ním idúce nákladné motoro-
vé vozidlo, pričom sa po prejde-
ní do protismernej časti vozovky 
zrazil s protiidúcim motocyklom 
Kawasaki, ktorý 34-ročný muž 
z okresu Humenné viedol od obce 
Choňkovce smerom na Podhoroď. 
Obaja vodiči motocyklov utrpeli 
pri zrážke podľa predbežnej le-
kárskej správy ťažké zranenia, 

ťažké zranenia boli podľa pred-
bežnej lekárskej správy stanovené 
aj u 29-ročnej spolujazdkyne na 
motocykli Kawasaki. „Na zistenie 
prítomnosti alkoholu u účastníkov 
dopravnej nehody bola odobratá 
krv. Predbežná škoda na motocyk-
loch bola vyčíslená na 6-tisíc eur. 
Presná príčina dopravnej nehody, 
bližšie okolnosti i miera zavinenia 
účastníkov sú predmetom ďalšieho 
vyšetrovania,“ vysvetlila košická 
krajská policajná hovorkyňa Lenka 
Ivanová.
Motocyklisti sú zraniteľnejší 
Vzhľadom na stúpajúci počet 
motorkárov na cestách polícia 
opätovne apeluje na dodržiava-
nie dopravných predpisov. Aby 
nedochádzalo k zbytočným zrane-
niam a úmrtiam, je potrebné zvýšiť 
opatrnosť, pozornosť, predvídať 

a včas reagovať. 
Oproti vodičom 
v motorových 
vozidlách majú 
motocyklisti veľ-
kú nevýhodu, 
sú zraniteľnejší, 
pri páde nie sú 
dostatočne chrá-
není a hrozia im 
vážne zranenia či smrť. Snáď nie 
je potrebné zdôrazňovať potrebu 
nosenia ochranného oblečenia či 
ochrannej prilby, nevynímajúc 
reflexné prvky. Jazdu na moto-
cykli je nutné prispôsobiť svojim 
schopnostiam a zručnostiam, sta-
vu a povahe vozovky, počasiu, ale 
i ďalším okolnostiam, ktoré možno 
predvídať. Motocyklisti by si mali 
uvedomiť, že v záujme vlastnej 
bezpečnosti je potrebné vyvarovať 

sa nebezpečnej rýchlej jazde, po-
rušovaniu dopravných predpisov 
a preceňovaniu svojich schopností. 
Aj pomalšou jazdou sa dá dostať do 
plánovaného cieľa. „Hazardovať so 
zdravím a životom sa nevypláca. 
Pri zrážke s autom, náraze do zvo-
didiel alebo šmyku na mokrej vo-
zovke vo väčšine prípadov za kratší 
koniec ťahá práve motocyklista,“ 
uzavrela košická krajská policajná 
hovorkyňa Lenka Ivanová.

34-ročný muž z okresu Humenné a jeho 29-ročná spolujazdkyňa utrpeli ťažké zranenia.

Problémy s parkovaním. Situácia je podľa poslankyne Aleny Židovej kritická. Pacienti sa snažia vyhnúť  
plateniu a parkujú v okolí nemocnice. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Nevyužité ihrisko patrí Prešovskému samosprávnemu kraju. Mesto by tu chcelo vytvoriť  120 parkovacích 
miest.|  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Pani Vaľová, toto je pravda o cenách tepla!

Letné kúpaliská v mestách na dolnom Zemplíne sa chystajú na sezónu

Pani Vaľová, chcel by som 
sa Vám poďakovať za jednu 
vec, a to, že ste v Humen-
nom založili jednu tradíciu. 
Vždy pred voľbami otvoríte 
tému ceny tepla v našom 
meste, našu spoločnosť Che-
mes označíte za nepriateľov 
a sľúbite, že tentoraz s tým 
už niečo naozaj urobíte. 
Táto tradičná predvoleb-
ná kortešačka už patrí do 

koloritu volieb ako predvo-
lebné guláše či billboardy. 
Mám pre Vás jeden nápad: 
skúsme dať tento rok veci 
na pravú mieru a povedať, 
kto skutočne môže za vyš-
šie ceny tepla v meste. Preto 
som pripravil stránku hu-
menneachemes.sk, kde sú 
všetky fakty o tom, prečo 
cena tepla nie je vyššia na-
šou vinou.  

Zhrniem len niekoľko fak-
tov: 
Máme spracovaný projekt 
na rekonštrukciu kotla, 
ktorý vďaka modernej tech-
nológii výrazne zníži cenu 
tepla.
Projekt je kompletne spra-
covaný a podaný na meste 
od roku 2014.
Mestský úrad tvrdí, že nie 
je v „súlade“ s energetickou 
koncepciou mesta, a teda 
tým pádom nesmieme re-
konštruovať. 
To znamená, že cena tepla 
ostáva rovnaká. 
Občania prichádzajú kaž-
doročne o 15 %, ktoré mohli 
ušetriť na cene tepla. 
Primátorka však naďalej 
tvrdí, že na vine sme my.
Mojím cieľom nie je len ko-
nečne očistiť meno našej 
spoločnosti, ale zároveň by 
som chcel, aby komunálne 

voľby boli aj o iných témach, 
ako je teplo. Cena tepla je 
umelo vymyslená a pri živo-
te držaná téma Vami, pani 
primátorka. Čo keby ste v 
týchto voľbách prišli s inou 
témou volieb? Napríklad, 
čo so všetkými mladými 
ľuďmi, ktorí z Humenného 
utekajú. Témou volieb by 
mohlo byť napríklad aj viac 
príležitosti pre mladé rodiny 
či viac transparentnosti do 
mestských financií.  
Je toho naozaj veľa, čo je 
nevyhnutné v našom meste 
zlepšiť, a preto by tieto voľ-
by už nemali byť o tom, že za 
všetko môžu Molnárovci. Za 
to, v akom stave je Humen-
né, môžete po 8 rokoch pre-
dovšetkým Vy, pani Vaľová. 

JUDr. Dávid Molnár,
 generálny riaditeľ 

Chemes, a. s., Humenné

tasr, Michalovce/Sobrance/Strážske  

Na sobranskom kúpalisku pra-
covníci momentálne kosia are-
ál, čistia bazény, prebieha tam 
tiež kontrola technického stavu 
filtračného zariadenia, maľby 
a upratovanie sociálno-pre-
vádzkovej budovy. Ako TASR 
informoval riaditeľ Technických 
služieb mesta Sobrance Jozef 
Mihalovič, návštevníci majú 
v areáli s rozlohou 7200 štvor-
cových metrov k dispozícii pla-
vecký, neplavecký, ale aj detský 
bazén. Nachádza sa tam tiež buf-
et, pieskovisko, hojdačky, detský 
kolotoč a trampolína, rekreanti si 
môžu zahrať aj plážový volejbal. 
„Investície neboli zrealizované 
žiadne, len nevyhnutná údržba,“ 
uviedol s tým, že vypracovali 

projektovú dokumentáciu na 
rekonštrukciu a revitalizáciu 
areálu kúpaliska s nákladom na 
stavebné práce vo výške 110 900 
eur. „Projekt rieši celkovú rekon-
štrukciu prevádzkovej budovy 
s novými sociálnymi zariade-
niami, sprchami, šatňami, bufe-
tom a ostatnými prevádzkovými 
priestormi. Mesto sa uchádza 
o finančný príspevok z Úradu 
vlády SR, avšak z dôvodu ná-
ročnej administrácie projektu 
budú stavebné práce začaté až po 
skončení sezóny,“ vysvetlil. Tá by 
sa v prípade priaznivého počasia 
mala začať v poslednom júno-
vom týždni. Kapacita kúpaliska 
je 250 ľudí, vlani tam evidovali 
8042 návštevníkov. Finálne prá-
ce prebiehajú aj na letnom kú-
palisku v Strážskom. Pracovníci 

zrealizovali náter v priestoroch 
sociálnych zariadení, prelieza-
čiek, drevených lavičiek a ďalších 
vonkajších prvkov v areáli. Po-
vrchové úpravy z dôvodu prete-
kania vykonali vnútri detského 
bazéna, uskutočnili aj úpravu 
podlahy medzi bazénmi, ktorú 
doplnili protišmykovou plochou. 
„Financie, ktoré sme pred letnou 
sezónou do areálu investovali, 
predstavujú sumu niečo vyše 
6000 eur,“ informoval TASR ria-
diteľ Mestského podniku služieb 
mesta Strážske Jozef Fedorko. 
Návštevníci môžu v areáli s roz-
lohou 5000 štvorcových metrov 
a kapacitou 590 osôb podľa neho 
počítať aj s novinkami. K dis-
pozícii budú mať viac ležadiel, 
s novými ich totiž bude spolu 
110. Zahrať si môžu stolný tenis 

či plážový volejbal, nachádzajú sa 
tam aj basketbalový kôš, hojdač-
ky, preliezačky, pripravuje sa tiež 
trampolína. „Vlani sme evidovali 
takmer 6600 rekreantov,“ spo-
menul Fedorko s tým, že sezónu 
plánujú otvoriť 15. júna. V Mi-
chalovciach síce letné kúpalisko 
nemajú, obyvatelia si však môžu 
oddýchnuť v areáli plavárne. „V 
minulosti mesto zrušilo malé let-
né kúpalisko z dôvodu blízkosti 
Zemplínskej šíravy. Pre obyva-
teľov mesta je k dispozícii pla-
váreň, ktorá slúži v lete jednodu-
chým otvorením do priestoru na 
priľahlý trávnik aj ako miesto let-
ného oddychu a slnenia,“ uvied-
la pre TASR hovorkyňa radnice 
Iveta Palečková s tým, že sa tam 
nachádza aj niekoľko prvkov det-
ských ihrísk pre najmenších.

Verejnosti by ich chceli sprístupniť v druhej polovici júna. 
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Pootvorené okno v aute priťahuje zlodejov 

Policajti sa opäť  zamerali na železničné priecestia

mpo, Humenné    

Vykrádači áut sa nezameriavajú 
len na osobné vozidlá a ak je prí-
ležitosť, ukradnú cennosti aj z ná-
kladných či dodávkových vozidiel. 
Stalo sa tak v týchto dňoch dvakrát 
v Prešove a raz vo Vranove n/Top-
ľou. Okrem peňazí prišli majitelia 
aj o osobné doklady. Krádež nie-
kedy prebehne bez použitia aké-
hokoľvek násilia a poškodení zám-
kov dverí či okien. Páchateľ často 
využije aj pootvorené okno vodiča. 
„Aj z týchto prípadov je vidieť, že 
spôsoby, ako sa môže zlodej dostať 
do auta, sú rôzne a nie vždy si vy-
žadujú špeciálne techniky. Nieke-

dy stačí jednoducho rozbiť okno, 
inokedy využiť otvorené dvere či 
okno auta. Stačí však veľmi málo 
a takýmto krádežiam sa dá ľahko 
predísť. Nie je to nič nové a v pod-
state pre každého známe. Zlodej 
konajúci impulzívne najskôr vec 
ukradne a až potom uvažuje o jej 
hodnote. Zaujať ho  môže i polo-
prázdna igelitová taška na sedadle 
auta,“ priblížil prešovský krajský 
policajný hovorca Daniel Džoba-
nik. Preto aj keď opúšťate vozidlo 
len na malú chvíľu, vezmite si svo-
je cennosti so sebou a presvedčte 
sa, či ste riadne zamkli auto a za-
tvorili všetky okná! Ak si veci so 
sebou neberiete, uložte ich aspoň 

mimo dohľadu očí. V aute by ste 
si nemali odkladať ani technic-
ký preukaz či iné doklady. Je na 
nich množstvo údajov, ktoré sa 
v nesprávnych rukách dajú ľahko 
zneužiť. Lákadlom pre zlodeja je 
i autorádio. Ak ho máte vo svojom 
aute s odnímateľným panelom, 
využite túto možnosť a pri odcho-
de si vezmite panel so sebou. To 
platí tak pre prípad, že parkujete 
niekde v meste, ale aj keď auto za-
parkujete na noc pri svojom dome 
či bytovke. 
Neparkujte na opustenom mieste
Ak parkujete mimo domu, nikdy 
neparkujte auto na opustenom 
mieste. Využite platené a stráže-

né parkoviská. Prílišná šetrnosť 
sa nevypláca. Cena parkovného 
je predsa niekoľkonásobne niž-
šia ako cena vašich vecí. I keď po 
opustení vozidla v ňom nenecháte 
žiadne cennosti, nemali by ste za-
budnúť zatvoriť a uzamknúť dve-
re. Okná by mali byť vytiahnuté 
smerom hore a uzatvorené strešné 
okno. Zvukový alarm síce samot-
nej krádeži nezabráni, môže vás 
však upozorniť na nedovolenú ma-
nipuláciu s vaším automobilom. 
„Ak predsa len nájdete svoje auto 
násilne otvorené, ihneď kontak-
tujte políciu na bezplatnom  čísle 
158,“ dodal Daniel Džobanik .

mpo, Humenné    

Cieľom policajnej akcie bolo po-
ukázať na potrebu dodržiavania 
bezpečnosti v obvode železnič-
ných dráh a eliminovať tak vznik 
železničných nehôd, čo prispeje 
k ochrane životov a zdravia ľudí. 
Prešovský krajský policajný ho-
vorca Daniel Džobanik spresnil, 
že do akcie bolo v rámci Prešov-
ského kraja zapojených 48 poli-
cajtov služby železničnej polície 
a 18 policajtov služby dopravnej 
polície. V obvode železničných 
dráh v kraji policajti skontrolova-
li 102 železničných priecestí, 184 
osôb a 97 motorových vozidiel. 
Pri kontrolách policajti okrem 
iného podrobili vodičov moto-
rových a nemotorových vozidiel, 
rušňovodičov vlakov osobnej a 
nákladnej prepravy a iné osoby, 
ktoré zabezpečujú bezpečnosť 
a plynulosť železničnej dopravy 
na dráhe, dychovým skúškam na 
alkohol. Boli dve pozitívne dy-
chové skúšky na alkohol, obidve 
v Poprade, v jednom prípade išlo 

o cyklistu a v druhom o zamest-
nanca železníc. Počas policajnej 
akcie bolo zistených 45 priestup-
kov, z ktorých bolo 43 prejedna-
ných v blokovom konaní na mieste 
a 2 priestupky budú odstúpené na 
prejednanie na správne konanie. 
Počas akcie boli taktiež vykonané 
preventívne prednášky na ško-
lách so zameraním na bezpečnosť 
detí v okolí železničných dráh, 
na železničných staniciach a vo 
vlakoch. Polícia vyzýva k väčšej 
obozretnosti pri prejazde železnič-
ným priecestím. Opäť platí, že 
každý jeden účastník musí prispieť 
k bezpečnosti v cestnej premávke. 
Nikto nesmie podceňovať prejazd 
cez železničné priecestie a tiež si 
treba uvedomiť, že stret s vlakom 
končí takmer vždy smrťou účastní-
ka cestnej premávky.

Čo hovorí zákon
Pred železničným priecestím je 
vodič povinný počínať si mimo-
riadne opatrne a najmä presvedčiť 
sa, či môže bezpečne prejsť cez 
železničné priecestie maximálnou 

povolenou rýchlosťou 30 km/h, 
a to už 50 m pred priecestím. Ak 
svieti prerušované biele svetlo, 
vodič je povinný 50 m pred že-
lezničným priecestím a pri jeho 
prechádzaní jazdiť rýchlosťou naj-
viac 50 km/h. Vodič nesmie vojsť 
na železničné priecestie, ak: sa 
dáva výstraha dvoma červenými 
striedavo blikajúcimi svetlami, 
sa dáva výstraha prerušovaným 
zvukom húkačky alebo zvončeka, 
sa spúšťajú, sú spustené alebo sa 
dvíhajú závory, je už vidieť alebo 
počuť prichádzajúci vlak, prípad-
ne iné dráhové vozidlo, alebo ak 
počuť najmä jeho húkanie alebo 
pískanie, zamestnanec dráhy dáva 
znamenie na zastavenie krúžením 
červenou alebo žltou zástavkou, 
alebo červeným svetlom, situácia 
na železničnom priecestí nedovo-
ľuje, aby ho vodič bezpečne pre-
šiel.

Čo robiť pred 
priecestím a na ňom?
Pred železničným priecestím vodič 
je povinný počínať si mimoriad-

ne opatrne, najmä sa presvedčiť, 
či môže bezpečne prejsť cez že-
lezničné priecestie. Vozidlá pred 
železničným priecestím sa radia 
za sebou v poradí, v  ktorom pri-
šli. Ak nejde o súbežnú jazdu, smú 
vozidlá cez železničné priecestie 
prechádzať len v jednom jazdnom 
prúde. Vo vzdialenosti 50 m pred 
železničným priecestím a pri jeho 
prechádzaní vodič je povinný jaz-
diť rýchlosťou najviac 30 km/h; 
ak na priecestnom zabezpečova-
com zariadení svieti prerušované 
biele svetlo, vodič je povinný 50 
m pred železničným priecestím a 
pri jeho prechádzaní jazdiť rých-
losťou najviac 50 km/h. Vodič 
pritom nesmie zbytočne predlžo-
vať čas prechádzania železničného 
priecestia. Ak dôjde k zastaveniu 
vozidla na železničnom priecestí, 
vodič je povinný odstrániť vozidlo 
zo železničnej trate; ak tak nemôže 
urobiť, musí bezodkladne vykonať 
také opatrenia, aby bol vodič koľa-
jového vozidla pred nebezpečen-
stvom včas varovaný. 

Aj keď opúšťate vozidlo len na malú chvíľu, vezmite si svoje cennosti so sebou a presvedčte sa, či ste riadne zamkli auto 
a zatvorili všetky okná.

Pred pár dňami sa na železničných priecestiach uskutočnila celoslovenská preventívna akcia s názvom Týždeň bezpečnosti na železnici. 
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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

PRANOSTIKA
Ak prší aj na sv. Barnabáša 

(11. 6., apoštol), vínom naplní 
sa každá fľaša. 

Ak vinohrady pred Vítom 
 (15. 6., mučeník) odkvitnú, 
dúfame v zrelé víno, aj keď 

nás neobdarila uplynulá jeseň.

Keď na svätého Víta prší, 
ďalších sedem dní tak bude.

Keď je dážď na Víta, hojnou 
žatvou tento rok ku nám 

zavíta.

Na sv. Víta keď sa z neba 
dážď leje, nech v dobrý 

jačmeň gazda dúfa.

Na deň sv. Víta 
 - na jednom konci krajiny 

sa stmieva a na druhom 
svitá.

Na svätého Víta celú noc 
svitá. 

(jac)

jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami
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tasr, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Ako došlo k zmene jeho pôvodné-
ho priezviska, pre TASR vysvetlil 
zakladateľ Múzea moderného ume-
nia Andyho Warhola (MMUAW) 
v Medzilaborciach Michal Bycko. 
„Bola to chyba istého média, ktoré 
pod Andyho kresbu uviedlo meno 
nie Andy Warhola, ale Andy War-
hol,“ priblížil s tým, že svetoznámy 
umelec to neriešil a začal používať 
túto skrátenú verziu. Jeho bratia 
John a Paul, rovnako aj ich rodičia, 
si ponechali priezvisko Warhola, 
teda Varchola. Podľa jeho ďalších 
slov priamych príbuzných kráľa po-
partu už na Slovenku niet. „Najbliž-
ší sú už iba v USA, no je to široko 
rozvetvené priezvisko,“ pozname-
nal. Spomenul, že aj jeho kontak-
tovali viacerí menovci, aby si ove-
rili možné príbuzenské vzťahy so 
svetoznámym umelcom, ale ani raz 
sa nepotvrdili. „Warholovci v USA 
mali svoj rodinný rozmer celkom 
slušne zdokumentovaný. Často 
boli nervózni, keď ich kontaktovali 
‚príbuzní‘, ale oni svoj rodokmeň 

Varcholovcov a Zavackých dobre 
poznali,“ zdôraznil Bycko. K menu 
kráľa popartu sa podľa jeho ďalších 
slov nie všetci ‚Varholovci‘ stavajú 
úprimne. „Do roku vzniku MMU-
AW sa o tom vôbec nehovorilo. Ale 
poznám ľudí s priezviskom Var-
chola a sú to skutočne talentovaní 
ľudia, aj výtvarníci,“ dodal. 

Umelkyňu Zoru Varcholovú, za slo-
bodna Solejovú, z Humenného síce 
Andy Warhol vo výbere profesie ne-
ovplyvnil, výtvarnému umeniu sa 
však až do súčasnosti venuje od zá-
kladnej školy. „Aj keď môj otec po-
chádzal zo severovýchodnej oblasti, 
ľudovo nazývanej ‚Rusnaky‘, z de-
dinky Vyšné Čabiny, ktoré sú neďa-
leko Mikovej,“ poznamenala. Spo-
jitosť svojho súčasného priezviska 
s kráľom popartu si uvedomuje od-
vtedy, odkedy ho používa. „A práve 
preto som sa na to tešila. Veď mi to 
v mojej profesionálnej umeleckej 
ceste mohlo len pomôcť,“ podotkla. 
„Pre mňa to je záväzok a výzva ma-
ľovať tak, aby sa ani Warhol nemu-
sel za svoju krajanku a menovkyňu 

hanbiť,“ zdôraznila. Spomenula, že 
túto spojitosť jej naposledy pripo-
menul jeden bratislavský policajt. 
Humenčanka Alexandra Harva-
nová, rodená Varcholová, ktorá 
sa venuje literatúre a knihám, cí-
tila vplyv slávneho umelca hlavne 
v čase, keď vyrastala. „Ale viac ako 
na mňa mal vplyv na môjho otca, 
pretože moji starí rodičia pochá-
dzajú z Mikovej. Obidvaja sa tam 
narodili a máme aj nejaké veľmi 
vzdialené väzby na rodičov Andyho 
Warhola,“ spomenula s tým, že jej 
otec dlhodobo zbieral publikácie 

o tomto umelcovi a venoval sa aj 
výtvarnému umeniu. „Doma sme 
tým žili,“ poznamenala. V detstve 
súvislosť svojho priezviska s krá-
ľom popartu nepociťovala, pamätá 
si však na príhodu z prijímacích 
skúšok na žurnalistiku. „V komisii 
sa ma opýtali, keďže som z výcho-
du a volám sa Varcholová, či viem, 
kto je to Andy Warhol. Trafili mi na 
nôtu, čiže som začala rozprávať sia-
hodlhé litánie a museli ma zastaviť. 
Ale neprezradila som, aká je tam 
spojitosť,“ povedala s úsmevom.

Varcholovcov zo severovýchodu Slovenska zviditeľnil kráľ popartu
Varcholovcov zo severovýchodu Slovenska zviditeľnil kráľ popartu. Jeho rodičia Andrej a Júlia, rodená Zavacká, emigrovali z obce Miková v okrese 

Stropkov do Spojených štátov amerických, kde sa začala umelecká kariéra Andyho Warhola, ktorého dnes pod týmto menom pozná celý svet.

tasr, Humenné/Michalovce/Vranov nad Topľou,  
ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Do čitateľského maratónu sa na 
Zemplíne zapojili stovky detí. 
Urobili tak v rámci 11. ročníka pro-
jektu Čítajme si, ktorý organizuje 
Linka detskej istoty. Záujem o toto 
podujatie vo Vihorlatskej knižnici 
v Humennom z roka na rok stúpa. 
„Aktuálne sa do čítania zapojilo 
938 detí,“ informovala TASR jej 
riaditeľka Mária Daňová. Čítalo 
sa na viacerých miestach. Okrem 
knižnice to boli aj niektoré školy 
v meste, dokonca aj v obci Papín. 
„Cieľom tohto projektu je pri-
tiahnuť čo najviac detí k čítaniu, 
poukázať na jeho význam, pretože 

čítanie rozvíja u nich ich predsta-
vivosť, vedia sa lepšie vyjadrovať, 
odpútať ich od počítačov, mobi-
lov, tabletov,“ vysvetlila. Každý 
žiak mal za úlohu prečítať stranu 
z knihy Kataríny Škorupovej Anča 
z pomaranča. Vo vranovskej Hor-
nozemplínskej knižnici čítalo po-
čas šesťhodinového maratónu 108 
detí knihu Jána Milčáka Trinásta 
komnata, ktorú prečítali štyrikrát. 
„Hosťom podujatia bol Peter Stav-
ný, terajší Kráľ čitateľov,“ infor-
movala TASR Andrea Maďarová 
z knižnice. Do michalovskej Zem-
plínskej knižnice Gorazda Zvonic-
kého prišlo v stredu 172 detí. Po-
pulárnych Websterovcov otvorili 
dvakrát. Čítalo sa však aj v dvoch 

školách v meste, do maratónu sa 
tak zapojilo spolu 621 žiakov. Pre 

TASR to uviedla knihovníčka Len-
ka Kohutová.

Do čitateľského maratónu sa na Zemplíne zapojili stovky detí
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Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International Slovensko

Predkladaný návrh priemere o 
tretinu zvyšuje hodnotu zákaziek, 
pri ktorej sa nemusí centrálne vy-
písať súťaž, nemusia sa dodržiavať 
minimálne termíny zadávania či 
štandardné postupy obstaráva-
nia. Ak návrh prejde, od jesene 
tohto roku reálna súťaž prestane 
byť povinnou pri tovaroch a služ-
bách nie do 50, ale až do 70-tisíc 
eur (všetko sumy bez DPH), pri 
stavebných prácach do 180-tisíc 
(dnes 150-tisíc) a pri hotelových, 
kultúrnych či sociálnych službách 
od 260-tisíc (dnes do 200-tisíc). 
Väčšinu zákaziek v takejto hodno-
te doteraz zadávali práve mestá a 
obce, respektíve ich organizácie. 
Po schválení nových limitov bude 

zhruba platiť, že tri štvrtiny hod-
noty samosprávnych zákaziek 
budú 
môcť byť pridelené bez oficiálnej 
súťaže. V roku 2016 mali totiž cel-
kovú sumu kapitálových nákupov 
až 85 percent obcí menšiu, ako je 
suma 216-tisíc eur (180-tisíc bez 
súťažný limit stavieb plus DPH), 
respektíve dve tretiny menej ako 
84-tisíc eur (70-tisíc limit na to-
var či služby plus DPH). Zároveň 
štát už nebude riešiť, ako sa pou-
žívajú jeho peniaze v
prípade, že verejná dotácia na ná-
kup je nižšia ako 50 % hodnoty zá-
kazky. Toto sa týka najmä firiem, 
ktoré brali eurofondy a doteraz 
ich nemohli použiť bez pravidiel 
obstarávania. Podľa novely ne-
bude ani podstatné, či štát pridelí 

dotáciu sto tisíc alebo milión eur. 
Novela tak ide v trendoch Fico-
vých vlád čo najviac uvoľniť pra-
vidlá pre politikov a úrady. Oproti 
zákonu za Radičovej vlády sa bez-
súťažné limity zvýšia 3,5-násobne 
pri tovaroch a službách, a dokon-
ca 6-násobne pri stavebných prá-
cach. V dôvodovej správe chýba 
akékoľvek zhodnotenia úprav 
limitov spred roka, či sa naozaj 
kupuje lepšia hodnota za peniaze, 
či to neprinieslo viacej korupcie a 
naozaj vo väčšej miere zákazky vy-
hrávajú malí a strední podnikate-
lia (to sľubuje ÚVO aj tentokrát). 
Podobne sa pri kalkulácii dopadu 
na štátny rozpočet nerieši riziko, 
že s menším verejným dohľadom 
môže prísť viac predražených. 
Novela navrhuje uvoľniť kontro-

lu, hoci schopnosť stíhať machi-
nácie pri verejnom obstarávaní 
je minimálna. Za posledných 5 
rokov bolo za tento trestný čin u 
nás odsúdených 21 ľudí. Pre po-
rovnanie, v rovnakom čase bolo 
vysúťažených 30-tisíc zákaziek 
za 20 miliárd eur. Transparency 
navrhuje nezvyšovať bezsúťažné 
limity pre zákazky bez toho, aby 
verejné inštitúcie nezverejňovali 
oznámenia o vyhlásení zákazky, o 
priebehu tendra a ponukách súťa-
žiacich na internete. Neohrozí to 
rýchlosť nákupov, no zachová ich 
transparentnosť. V tomto zmysle 
Transparency rozbehla hromadnú 
pripomienku, ktorú za pár hodín 
od jej zverejnenia už podpísalo 
viac ako 400 občanov.

Hrozí výrazné zúženie verejnej kontroly tendrov
Podľa novely budú 3/4 zákaziek samosprávy nakupovať bez súťaže. Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú tento mesiac predstavil Úrad 

pre verejné obstarávanie, zvyšuje už teraz vysoké riziko v zadávaní zákaziek a znižuje šancu občanov súťaž skontrolovať. 

tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Práce zrealizujú stavebná firma 
BSV-STAV a spoločnosť s opráv-
nením na elektroinštalačné práce a 
verejné osvetlenie KEZ. V rámci re-
vitalizácie vybudujú nový chodník, 
upravia tiež okolie tamojšieho krí-
ža. „Okrem toho tam budú namon-
tované nové parkové osvetlenie, 
lavičky a zrealizuje sa aj nová vý-
sadba,“ informovala Michaela Do-
chánová z radnice. Podľa jej ďalších 
slov sa navyše upraví a presunie 
bližšie k Čapajevovej ulici tamojší 
priechod pre chodcov na ceste prvej 
triedy, ktorý bude osvetlený. „Dlhé 
roky užívaný priechod v križovatke 
mosta cez Laborec a Sninskej ulice 
spôsoboval šoférom a chodcom ne-
malé ťažkosti a často bol miestom 
dopravných kolízií. Z toho dôvodu 
v spolupráci s dopravným inšpek-
torátom a Slovenskou správou ciest 

sa jeho umiest-
nenie presu-
nie o niekoľko 
metrov ďalej,“ 
priblížila zme-
ny v doprave. 
Poznamenala, 
že v budúcnosti 
má humenská 
radnica záujem 
riešiť aj celkový 
výzor Valaškov-
ského mosta 
v súčinnosti s 
pamiatkarmi. 
„Odstránil by 
sa súčasný asfaltový kryt, ktorý bol 
na moste použitý z dôvodu jeho 
využívania automobilovou dopra-
vou kedysi v minulosti, kým sa 
nevybudoval nový most cez rieku 
Laborec. Spomínaný asfalt by sa 
nahradil dlažbou, čím by sa výraz-
ne vylepšil architektonický vzhľad 

mosta,“ vysvetlila Dochánová. 
Valaškovce boli kedysi samostat-
nou obcou. V roku 1937 však boli 
jej obyvatelia nútení sa presťahovať 
z dôvodu vytvorenia vojenského 
obvodu. Časť z nich sa usídlila v 
Humennom, v lokalite kedysi nazý-
vanej Za vodou. Aj v súčasnosti túto 

časť mesta miestni poznajú práve 
pod týmto názvom. „Vytyčujú ju 
ulice Sninská smerom k Podskalke, 
Valaškovská, Čapajevova a Čuleno-
va. Okrem toho susedí so sídliskom 
Pod Sokolejom a riekou Laborec,“ 
spomenula Dochánová.

Samospráva zrevitalizuje parčík pri Valaškovciach
Humenská samospráva začala s revitalizáciou parčíka pri miestnej časti Valaškovce. V budúcnosti má záujem 

rekonštruovať aj tamojší rovnomenný most.
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Povodne za druhý polrok minu-
lého roka na Slovensku spôsobili 
škody vo výške viac než 584.000 
eur. O niečo viac štát vynaložil na 
zabezpečovacie povodňové práce 
- okolo 634.000 eur. Ďalších vyše 
230.000 eur predstavujú náklady 
na záchranné práce. Vyplýva to z 
materiálu, ktorý v stredu schválila 
vláda. Najväčšie škody spôsobili 
povodne na majetku štátu - takmer 
250.000 eur. Škody na majet-
ku právnických osôb a fyzických 
osôb - podnikateľov predstavovali 

takmer 145.000 eur, na majetku 
obcí asi 87 000 eur a na majetku 
vyšších územných celkov 65 000 
eur. Fyzickým osobám povodne 
spôsobili škody vo výške 41 560 
eur. Na zabezpečovacie práce naj-
viac vynaložil Slovenský vodohos-
podársky podnik, ktorý na tento 
účel použil takmer pol milióna eur. 
Na vykonávanie povodňových zá-
chranných prác najviac vynaložili 
obce v Prešovskom (123.377 eur) 
a Žilinskom kraji (64.123 eur). 
Vláda odsúhlasila, aby sa výdavky, 
ktoré vznikli pri vykonávaní po-
vodňových zabezpečovacích prác 

a povodňových záchranných prác 
počas II. a III. stupňa povodňovej 

aktivity, uhradili z na to vytvorenej 
rezervy štátneho rozpočtu.

RNDr. Igor Kudzej, CSc., riaditeľ Vihorlatskej 
hvezdárne v Humennom     

V roku 2010 bol v oblasti Polonín 
založený „Park tmavej oblohy Polo-
niny“/PTO Poloniny/ ako prvý park 
v SR a 22. na svete. Účelom takých-
to „parkov“ je uchrániť rezervoár 
„prirodzenej tmy“, teda tmy ne-
narušenej takým svetlom, ktoré je 
produktom nadmerného svietenia 
často po celú noc, vo veľkej intenzi-
te a v rôznych smeroch. Výsledkom 
je strata prirodzenej tmy v noci. Až 
88 % obyvateľov EÚ žije v oblas-
tiach postihnutých svetelným zne-
čistením. Našťastie, ešte v tejto čas-
ti našej republiky máme jedinečné 
miesto, kde je v noci ozajstná tma 
a za bezoblačného neba je obloha 
posiata stovkami hviezd a preťatá 
prekrásnym pásom Mliečnej cesty. 
Úlohou PTO Poloniny je vzdelávať, 
propagovať a informovať verejnosť 
o škodlivosti nadmerného svietenia 
v noci, nielen pre rastliny a živočí-
chy, ale aj pre samotného človeka. 
Súčasťou týchto aktivít je aj stály 
monitoring svietenia nočnej oblo-
hy, ktoré pozostáva jednak z pri-
rodzenej zložky - svetlo hviezd, zo-
diakálne svetlo plynno-prachových 
častíc medziplanetárnej hmoty, 

svietenie vrchnej časti atmosféry – 
tzv. airglow, protisvit atď. a z ume-
lej zložky – osvetlenie ulíc, budov, 
svetelné informačné tabule, autá 
atď., ktoré je omnoho intenzívnej-
šie a je hlavnou zložkou svetelného 
znečistenia. Ako hlavný detektor na 
zistenie intenzity svetelného zne-
čistenia sa vo svete používa väčši-
nou Automatizovaný merač kvality 
oblohy, ktorý na báze CCD čipu do-
káže určiť intenzitu svetelného zne-
čistenia oblohy na danom mieste. 
Porovnaním získaných dát v čase 
sa dá určiť tendencia zlepšovania 
alebo, naopak, zhoršovania kvality 
nočného neba. Na Astronomic-
kom observatóriu na Kolonickom 
sedle taký detektor funguje od roku 
2011 a získané dáta sa porovnávajú 
s hodnotami z iných parkov tmavej 
oblohy vo svete.  
V rámci spolupráce s Ústavom ex-
perimentálnej fyziky Slovenskej 
akadémie vied v Košiciach bol 
23.05.2018 na  Astronomickom ob-
servatóriu na Kolonickom sedle na-
inštalovaný nový prístroj na detek-
ciu intenzity žiarenia vrchnej časti 
atmosféry s  názvom AMON. Prí-
stroj je určený na detekciu airglow 
žiarenia,   ktoré vzniká v atmosfére 
Zeme vo výške od 80 do 300 kilo-

metrov nad povrchom Zeme. Jeho 
štúdium je dôležité pri výskume 
kozmického žiarenia, ktoré dopadá 
na našu Zem z kozmického priesto-
ru a len v oblastiach takých, ako je 
Park tmavej oblohy Poloniny, kde 
je minimum svetelného znečistenia 
spôsobeného civilizáciou, je možné 
a vhodné tento jav sledovať. Aktuál-
na verzia Amon meria svetlo v roz-
sahu 300 – 500nm. Zaujímavosťou 
prístroja je samotný proces zisťova-
nia intenzity, nie je to na báze CCD 
čípu, ako je to v obvyklých mera-
čoch svetelného znečistenia, ale je 
to práve fotonásobič a fotometria, 
ktorá diametrálne iným spôsobom 
meria intenzitu svetelného zne-

čistenia. Detektor Amon bol v ro-
koch 2015 – 2018 testovaný počas 
niekoľkých pozorovacích kampaní 
na Observatóriu na Lomnickom 
štíte, na El Roque de Los Mucha-
chos v Španielsku a a v Národnom 
astronomickom observatóriu de 
San Pedro Martir v Mexiku. Vy-
nikajúca kondícia tmavej oblohy 
v Poloninách presvedčila tvorcov 
prístroja o jeho stálej inštalácii na 
Astronomickom observatóriu na 
Kolonickom sedle. Veríme, že tento 
experiment nám dokáže poodhaliť 
ďalšie špecifiká tmavej oblohy  v 
Poloninách a vysvetliť mnohé javy, 
ktoré sa v týchto horných častiach 
atmosféry vyskytujú.

Za druhý polrok minulého roka stáli povodne Slovákov takmer 1,5 mil. eur

Monitoring intenzity svetelného znečistenia v Parku tmavej oblohy Poloniny

Na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle bol nainštalovaný nový prístroj na detekciu intenzity 
žiarenia vrchnej časti atmosféry s názvom AMON. |  FOTO:  IK
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Odpoveď Mesta Humenné na člá-
nok, ktorý bol uverejnený v nezá-
vislom týždenníku Humenský ex-
pres, 14.mája 2018, číslo 20, ročník 
III., strana 9, ktorého autorom bol 
Tomáš Šudík.
„Tvrdenie autora článku Tomá-
ša Šudíka, že čitatelia týždenníka 
Humenský expres môžu na fotke 
vidieť 40 ročné chodníky na Síd-
lisku II v Humennom je zavádza-
júce a nepresné. Nemožno z neho 
jednoznačne určiť lokalitu, kde 
sa chodník, ktorý je obrázku zo-
brazený, nachádza, a teda či ide 
o chodník nachádzajúci sa v meste 
Humenné. Autor sa v článku otvo-
rene pýtal primátorky mesta Hu-
menné, „kedy konečne začne mesto 
riešiť nevyhovujúci stav chodníkov 

v meste“ a konštatoval, že „niekto-
rí chcú vidieť výsledky 8-ročného 
pôsobenia“. Na otázku a na kon-
štatovanie autora článku Mesto 
Humenné uvádza, že v priebehu 
8 rokov vykonalo viacero investič-
ných akcií, ktorými došlo k rekon-

štrukciám viacerých chodníkov, 
okrem iného, napr. len v roku 2015 
boli rekonštruované chodníky na 
ul. Laboreckej, Nemocničnej, Oslo-
boditeľov pri parčíku a ďalšie. V 
prípade záujmu si občania mesta 
môžu na oficiálnej stránke Mesta 

Humenné, ktorou je www.humen-
ne.sk pozrieť sekciu „Zmeny v na-
šom meste“, kde sa možno obozná-
miť so všetkými zrealizovanými in-
vestíciami. V uvedenej sekcii nájdu 
aj fotodokumentáciu „pred“ a „po“ 
vykonanej oprave, rekonštrukcii.“

Odpoveď na článok: Názor občana: „Ekonomický líder Zemplína a 40-ročné chodníky“

Rekonštrukcia chodníka na ul. Osloboditeľov, pri parčíku (pred a po rekonštrukcii). |  FOTO:  MsÚ Humenné

tasr, Medzilaborce

Podporiť tak chce rozvoj ces-
tovného ruchu v regióne. TASR 
o tom informoval primátor Vla-
dislav Višňovský. Medzilaborce sa 
o financie na tieto aktivity uchá-
dzajú spoločne s mestom Krosno 
v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko 
– Slovensko 2014 – 2020. „Hlav-
nou aktivitou projektu za mesto 
Medzilaborce je zakúpenie vy-
hliadkového vláčika s jednou lo-
komotívou a dvoma vagónmi pre 
40 osôb. Pristavený bude pri Mú-
zeu moderného umenia Andyho 
Warhola (MMUAW) a bude jazdiť 
po meste a jeho blízkom okolí, kde 
sa nachádzajú rôzne pamiatky,“ 
priblížil Višňovský. Ide napríklad 
o Monastyr v Krásnom Brode, re-
kreačné stredisko Danová či zaují-
mavosti v obciach Habura, kde sa 
na kopci nachádza socha kniežaťa 
Laborca, ale aj v Kalinove, ktorý 
je prvou oslobodenou obcou na 

území bývalého Československa. 
Zakúpiť a nainštalovať majú v plá-
ne tiež dve elektronické tabule 
s odchodmi vlakov a autobusov 
na veľkej a malej železničnej sta-
nici, kde by mali rovnako ako pri 
MMUAW vzniknúť nové autobu-
sové zastávky. 
„My si od tohto 
projektu sľubu-
jeme zlepšenie 
možností pre 
turistov, ako 
tráviť voľný čas 
v Medzilabor-
ciach a okolí,“ 
spomenul pri-
mátor. Schva-
ľovací proces 
by sa mal podľa 
neho uskutoč-
niť v novembri 
tohto roka, ak 
by boli úspešní, 
vláčik by mo-
hol byť reálny 
v budúcom 

roku. „Prevádzkovali by sme ho 
v letných mesiacoch od mája do 
konca septembra,“ dodal. Celko-
vé oprávnené výdavky rozpočtu 
projektu by v prípade schválenia 
za mesto Medzilaborce predsta-
vovali podľa informácií zverejne-

ných na webovej stránke samo-
správy sumu 364 308 eur, z toho 
nenávratný finančný príspevok by 
bol vo výške 95 percent. Výdav-
ky mesta by tak tvorili sumu 18 
215,40 eura.

Medzilaborce: Po meste a jeho blízkom okolí by mohol jazdiť  vyhliadkový vláčik  
Po Medzilaborciach a v blízkom okolí mesta by mohol jazdiť turistický vyhliadkový vláčik.  

Mesto chce na tieto aktivity získať financie v rámci cezhraničného projektu. 
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INFOSERVIS / INZERCIA

MsKS – DOM KULTÚRY

MIRIAM KAISER
Otvorenie kultúrneho leta pri 

Fontáne lásky v nedeľu 17. júna 
o 17.30 hod. Sláčikové kvar-

teto podporené orchestrálnymi 
zvukmi. Novinkou ich inštru-
mentácie je využívanie harfy. 
Netradičným nástrojom je aj 

čembalo, ktoré obohatilo tvorbu 
o prvky barokovej hudby.

JÁN KOVÁČ: PRIEREZ 
TVORBOU

Autorská výstava umelca zo 
Sobraniec. Potrvá do 29. júna 
vo výstavnej miestnosti DK.
RND: BESAME MUCHO
Správa o ľuďoch na hlavnej 
a vedľajšej koľaji... v réžii 

Stanislava Štepku. – v ponde-
lok 18. júna v divadelnej sále 

DK. Vstupné 15 eur.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

JA, PÚTNIK
Putovná výstava. Sakrálna ex-
pozícia Vihorlatského múzea. 

Potrvá do 14. júna. 
SVET MOJÍM OBJEK-

TÍVOM
Autorská výstava Milana Ku-
ruca... Nepál, India, Vietnam, 

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

do 24. júna.
12 PATRÓNOV

...Ochrancovia vedy, techniky 
a remesiel. Slovenské tech-
nické múzeum v Košiciach 

pozýva na výstavu... Potrvá do 
30. júna v galerijných priesto-

roch VM.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE 

ČASU

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

11. 06.  DOBROSLAVA
12. 06.  ZLATKO
  (Svetový deň proti detskej 

práci)
13. 06.  ANTON
14. 06.  VASIL
 (Svetový deň darcov krvi)
15. 06.  VÍT
16. 06.  BLANKA, BIANKA
 (Medzinárodný deň afrického 

dieťaťa)
17. 06. ADOLF, ADOLFÍNA
  - Deň otcov
 (Svetový deň boja proti 

rozširovaniu púští a sucha)
18. 06.  VRATISLAV
  (Medzinárodný deň  

piknikov)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
11. 06.  MERRY / CHIP
12. 06.  AKIM / ASTRO
13. 06.  CYRIL / RINTINTIN
14. 06.  SYLVA / HARYK
15. 06.  BUTTERFLY / BUBLINA
16. 06.  THEODOR / HUBERT
17. 06.  MACÍK / ELIOT
18. 06.  DIPSY / TARA

Východ / Západ  S L N K A 
pon (11.06.) 4:22 / 20:37 hod.
ut 4:22 / 20:37 hod.
str 4:22 / 20:38 hod.
štvr 4:22 / 20:38 hod.
pia  4:22 / 20:39 hod.
sob 4:22 / 20:39 hod.
ned 4:22 / 20:40 hod.
pon (18.06.) 4:22 / 20:40 hod.

Súbor veľkoformátových 
dobových fotografií prináša 
zábery od najstarších docho-
vaných vyobrazení štvorkríd-
lového objektu renesančného 
kaštieľa a priľahlého parku na 
rytine z obdobia druhej polov-
ice XVII. storočia po dnešok. 

Súčasťou vystavovaných 
fotografií sú aj doposiaľ nez-
verejnené snímky pochádza-

júce z rodinného albumu 
potomkov Andrássyovcov 

žijúcich v Kanade. 

VIHORLATSKÁ 
 KNIŽNICA

FOTOVARIÁCIE
Autorská výstava členov Fo-

toklubu Reflex Humenné – Al-
exander Daňo (1960, Medzi-

laborce) 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 
KANCELÁRSKE PRIESTORY 
v zrekonštruovanej budove 
SFZ na ul. Osloboditeľov 
3 v Humennom (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 
Humennom. 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 
ponúka prácu pre PARTIE 
ZATEPĽOVAČOV. Odmena: 
15 - 17 € (bez DPH/m2) plus 
iné bonusy. Práca v regióne 
Humenné, Košice, Stropkov 
zabezpečená na celú sezónu. 
Šikovných pracovníkov 
bez väčších skúseností sme 
pripravení preškoliť, zaučiť. 
Informácie na tel. č. 0901 
717 048.

HE-R/0130

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -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 PRACOVNÍKOV 
do drevovýroby v Strážskom. 
Tel. 0905 256 038.

HE-R/0123

 � Stavebná firma REINTER 
ponúka prácu na TPP alebo 
živnostníkom v profesiách 
– MURÁR a ZATEPĽOVAČ. 
Finančné ohodnotenie 700 - 
1200 € mesačne. Skúsenosti 

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienky týždňa...

„SLÚŽIŤ IBA 
SÁM SEBE 

JE NAJVÄČŠIE 
OTROCTVO.“

„ČASTEJŠIE 
POUŽÍVAJ

UŠI AKO JAZYK.“
(LUCIUS ANNAEUS SENECA; 

4 PRED KR.–65 PO KR. – 
RÍMSKY FILOZOF, ŠTÁTNIK 

A SPISOVATEĽ, UČITEĽ CISÁRA 
NERA)

„ČLOVEK SA MÁ 
UČIŤ 

ROZLIŠOVAŤ 
MEDZI 

TÝM, ČO MÁ 
POČÚVAŤ 

A ČO NEMUSÍ 
POČÚVAŤ.“

(MIROSLAV HORNÍČEK; 
1918–2003 – ČESKÝ HEREC, 
SPISOVATEĽ, DRAMATURG, 

REŽISÉR, VÝTVARNÍK, GLOSÁTOR 
A DIVADELNÝ TEORETIK)

pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
11. 06.  DR. MAX - Poliklinika, 
 Ul. 1. mája 21
12. 06.  AVICENA, 
 Nemocničná ul. 41
13. 06.  LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22
14. 06.  PRI NEMOCNICI HE, 
 Ul. 1. mája 5558
15. 06.   MEDIA, 
 Družstevná ul. 7
16. 06.   LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22
17. 06.  MEDIA, 
 Družstevná ul. 7
18. 06.  BENU - OC Tesco, 
 Družstevná ul. 39

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

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.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 13.00 – 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.

v odbore sú veľkou výhodou. 
Pracovníkov sme pripravení 
preškoliť a zaučiť. Nástup 
možný ihneď, práca výlučne 
v regióne východného 
Slovenska. Ponúkame silné 
zázemie úspešnej stavebnej 
spoločnosti, motivujúce 
finančné ohodnotenie a 
zamestnanecké benefity. 
Kontakt: praca@reinter.sk , 
tel. 0902 998 866.

HE-R/0131

H
E

-S
/0042
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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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BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417
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V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM 
NEDOSTAL NÁŠ TÝŽDENNÍK
HUMENSKÝ EXPRES,
NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU 

TÝŽDŇA  
AJ NA PULTE PREDAJNE 

ALTHAN  NA LABORECKEJ 
ULICI (ZEKON) V HUMENNOM.

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417
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Súťaž neregistrovaných futbalistov na Zemplíne 
(IH), -MJK-; región 

2.KOLO
Hankovčania deklasovali 
Topoľovku, v Baškovciach 
padlo 13 gólov a Slovenská 
Volová opäť zvíťazila na 
ihrisku súpera.

V druhom kole Zemplínskej 
futbalovej ligy padol rekord-
ný počet gólov  (25), čo je 
priemer 8,33 na jeden zá-
pas. Najviac ich trhalo siete 
brán v Baškovciach (spolu 
13). Futbalové stretnutia ne-
registrovaných hráčov vi-
del rekordný počet divákov, 
takmer štyristo. Ukazuje sa, 
že Zemplínska futbalová liga 
v našom regióne už zapusti-
la pevné korene a našla si aj 
svojich priaznivcov.

HANKOVCE –  
TOPOĽOVKA 8:1 (3:0)

Prvý polčas stretnutia bol 
vyrovnaný, aj keď ho Han-
kovčania vyhrali rozdielom 

3:0. Po zmene strán už hos-
tia z Topoľovky nestačili 
na lepší domáci celok, kto-
rý sa presadil aj strelecky. 
Autormi gólov za domácich 
boli: Maroš Čeremeta (3), 
Jakub Kačmár (2), Dominik 
Veľas (1), Peter Krídla (1) a 
Michal Dziaba (1). Čestný 
úspech za hostí zapísal Ma-
túš Grac z pokutového kopu. 
R: František Gavaľa – 150 
divákov.

BAŠKOVCE – VOĽA  
9:4 (4:1)

V doterajšej histórii Zem-
plínskej futbalovej ligy padlo 
v tomto stretnutí najviac gó-
lov. V Baškovciach bola od-
pustová slávnosť a tak si na 
miestny štadión našlo cestu 
cca 150 divákov. Útoky sa 
striedali na oboch stranách a 
strelci hravo premieňali šan-
ce. Lepší v tom boli domáci 
hráči, ktorí vsietili až deväť 
gólov do brány súpera. Ich 
autormi boli: Samuel Soták 
(3), Samuel Kuľha (3), Pavol 

Tamáš (1), Jozef Brehovský 
(1) a Ján Vasiľ (1). Strelecky 
sa presadili aj hostia, štyrmi 
gólmi... Peter Sliško, Tomáš 

Mačuga, Miroslav Špak a 
Tomáš Lazár, všetci po jed-
nom.  R: Peter Soták. 

Nováčik Zemplínskej futbalovej ligy zo Slovenskej Volovej. |  FOTO:  archív IH

Zo zápasu Závadka vs. Slovenská Volová. |  FOTO:  archív IH
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ZÁVADKA –  
SLOVENSKÁ VOLOVÁ 

0:3 (0:0)

Domáci nastúpili na svo-
je prvé stretnutie, nakoľko 
na prvé kolo pre nedosta-
tok hráčov nevycestovali 
do Vole. Naopak, hostia zo 
Slovenskej Volovej hrali už 
druhý zápas za sebou vonku. 
Prvý polčas bol vyrovnaný a 

hráči na obidvoch stranách 
nedokázali premeniť niekto-
ré vyložené šance. Do určitej 
miery k tomu prispel aj znač-
ne hrboľatý terén ihriska. V 
druhom polčase viac futba-
lového umenia ukázali hos-
tia, ktorí troma gólmi strhli 
víťazstvo na svoju stranu. 
Dva z nich strelil Tomáš 
Mišľan a jeden pridal Do-
minik Matta. R: Patrik Kara-

binčík - 100 divákov. 

1.KOLO
Nováčik zo Slovenskej Vo-
lovej zvíťazil v Topoľovke, 
výborný zápas odohrali v 
Baškovciach, Voľa sa ne-
dočkala Závadky.

BAŠKOVCE – HANKOVCE 
3:2 (1:2)

Pekné stretnu-
tie pre oko 
diváka. V 
prvom polča-
se boli lepší 
Hankovčania, 
ktorí  vied-
li 2:1, gólmi 
Maroša Če-
remetu a Mi-
chala Dziabu. 
Druhý polčas 
pre zmenu, s 
výnimkou sa-
motného zá-
veru, stretnu-
tia patril 
domácim hrá-

čom, ktorí nakoniec strhli víťaz-
stvo vo svoj prospech. Autorom 
všetkých troch gólov domáceho 
tímu bol Maroš Jakubov. R: Jo-
zef Brehovský – 100 divákov. 

TOPOĽOVKA –  
SLOVENSKÁ VOLOVÁ 

2:4 (2:2)

Prvý polčas bol veľmi vyrov-
naný, o čom svedčí aj polča-
sový stav 2:2. Po zmene strán 
niektorým domácim hráčom 
už chýbala kondícia, čo vyu-
žili hostia a z ojedinelých pro-
tiútokov zasadili dva góly. Tie 
mohli streliť aj domáci hráči, 
ale, žiaľ, nedokázali  premeniť 
ani tie najväčšie šance, resp. 
hostí podržal výborný bran-
kár. Góly za domácich strelili 
Dušan Balog a Tomáš Leciš-
čo. Za hostí bol trikrát úspeš-
ný Tomáš Mišľan a jeden gól 
pridal Jakub Cholp. R: Michal 
Žinčak – 100 divákov.  

VOĽA – ZÁVADKA 3:0 
kontumačne

si postupne získava svojich priaznivcov

Družstvo Topoľovky ťahalo za kratší koniec. |  FOTO:  archív IH

Zo zápasu Závadka vs. Slovenská Volová. |  FOTO:  archív IH
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(mv), -MJK-; Žilina; FOTO PS, ARCHÍV PKCH 

Prvý júnový víkend patril žilinský 
krytý bazén plavcom z celého Slo-
venska. Pretekári kategórie do 11 ro-
kov plávali druhé kolo Slovenského 
pohára. V dlhom 50-metrovom bazé-
ne nastúpilo na štart 259 pretekárov 
(126 žiakov a 133 žiačok)  z 31 oddie-
lov, od Bratislavy až po Humenné.

Plavecký klub Chemes Humenné na 
tieto preteky prihlásil jedného plavca. 
Oliver Verba do mesta pod Dubňom 
cestoval v sprievode svojho otca Ma-
riána. 
Oliver si zo žilinskej bazénovej vody 
vylovil tri medaily. Striebornú získal 
v motýliku na 100 m časom 1:17,34 
minút, dve bronzové v prsiach na 100 
m časom 1:33,04 minút a na dvojná-
sobnej dĺžke 200 m časom 3:17,93 
minút. 

Ďalšie tri 
disciplíny do-
plával v prvej 
osmičke – 400 
m voľný spôsob 
(4. miesto), 100 
m voľný spô-
sob (6. miesto) 
a 200 m voľ-
ný spôsob (8. 
miesto). 
Vo všetkých 
šiestich štartoch 
na týchto prete-
koch si Oliver 
utvoril osobné 
rekordy. Výko-
nom na 400 m 
voľný spôsob, 
ktorý mu vynie-
sol 302 bodov 
podľa tabuliek 
FINA, sa dostal 
medzi najlepšie 
h o d n o t e n ý c h 
plavcov v jeho 
vekovej kategó-
rii.

Spod Dubňa tri cenné kovy pre Olivera Verbu, aj s osobnými rekordmi 
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(dk), -MJK-; Košice, SninaH 

Posledným turnajom v šer-
me kordom kategórií star-
ších, mladších a mini žiakov 
a žiačok sa uskutočnil 3. 
júna v Košiciach. Už za účas-
ti klubov z celého Slovenska 
reprezentovalo na súťaži 
„Hľadáme šermiarske ta-
lenty Grand prix“ reprezen-
toval Klub šermu Snina tri-
násť pretekárov. 

Umiestnenia sninských  
šermiarov:

Starší žiaci U-14 * 3. Marek 
Miško, 5. Matej Kohút. Víťa-
zom sa stal Kostovčík z Wil-
lardu Košice. 
Staršie žiačky U-14 * 1. Viera 
Grossrubatscher.  
Mladší žiaci U-12 * 2. Martin 
Hrustič, 3. Lukáš Sentivan, 10. 
Gabriel Ganaj,  11. Ladislav 
Kosťul. Víťazom kategórie sa 
stal Grunert z Akadémie šermu 
Bratislava.
Mladšie žiačky U-12 * 1. Má-

ria Riedl, 3. Anna Gerbocová.
Mini žiaci U-10 * 3. Filip Hru-
nený, 5. Jozef Gerboc, 6. Ja-
kub Kazík, 7. Oliver Galajda. 
Víťazom sa stal Rázus z BŠK 
Bratislava.
Mini žiačky U-10 * V tejto ka-
tegórii nemala Snina zastúpe-
nie.  Víťazkou sa stala Rosen-
bergerová z Willardu Košice. 

Slovami trénera Dalibora Ka-
zíka: „Naši mladí šermiari 
vybojovali celkom dve zlaté, 
jednu striebornú a päť bron-
zových medailí, za čo sme, 
my tréneri, veľmi spokojní. 
Naviac naši mladí preteká-
ri brali aj celkové víťazstvo 
na všetkých týchto turnajoch. 
V kategórii U-10 chlapcov sa 
celkovým víťazom stal Jožko 
Gerboc a v kategórii U-12 zís-
kala prvenstvo Maruška Riedl. 
Všetci preukázali, že sú dobre 
pripravení na zver šermiarskej 
sezóny, čo sú júnové Majstrov-
stvá Slovenska v Bratislave.“

Turnajový okruh mladých šermiarskych talentov uzatvorila sninská dvojica

Sninská výprava mladých šermiarov v Košiciach. |  FOTO:  archív DK

Celkoví víťazi turnajov v šerme kordom – Jožko Gerboc a Mária Riedl.|  FOTO:  archív DK
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK

Keďže Miroslav POROCHNAVÝ 

vstupuje do novembrových ko-
munálnych volieb ako politic-
ky nezávislý kandidát, s potvr-
dením svojej účasti to má aj on 

trochu náročnejšie. Potrebný 
počet podpisov pre voľby na 
primátora mesta Humenné si 
musí zbierať medzi občanmi 

nášho mesta. Tentokrát oslovil 
Humenčanov na Sídlisku III 
v piatok podvečer na Laborec-
kej ulici.

Zvolebnieva sa aj nad naším mestom...

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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