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Jednosmerná premávka na známej ulici 
v Humennom je zatiaľ na skúšku

Poslanec Ivan Hopta tvrdí, že vytvoriť jednosmernú premávku na Ulici sovietskych hrdinov nebol najšťastnejší nápad. Mesto argumentuje, 
že konalo na základe petície občanov a súhlasu dopravného inšpektorátu. Jednosmerná premávka na spomínanej ulici je zatiaľ na skúšku.
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Milan Potocký, Humenné   

Už niekoľko týždňov môžu vodiči 
prechádzať po Ulici sovietskych hr-
dinov v Humennom len v smere od 
Brestovskej ulice na Petrušovské-
ho ulicu. Mesto na základe petície 
miestnych obyvateľov a súhlasu 
Okresného dopravného inšpektorátu 
v Humennom nechalo na ulici osadiť 
dopravné značenie, ktoré upozorňu-
je vodičov, že Ulica sovietskych hrdi-
nov je jednosmernou ulicou.      

Poslanec: Nebol to 
najšťastnejší nápad 

Jednosmernú premávku na Ulici so-
vietskych hrdinov kritizoval na ne-
dávnom rokovaní mestského zastu-
piteľstva poslanec Ivan Hopta. „Je 
problém, pretože ako sa ide z Bres-
tovskej ulice a zabočí sa doprava, 
tak zastaviť auto po pravej strane, 
je tam zákaz státia. Ďalej  vodiči 
nemôžu pokračovať po ceste sme-
rom na Brestovskú ulicu, pretože je 
tam už jednosmerná cesta,“ povedal 
poslanec. Podľa Hoptu to spôsobuje 
problémy, pretože vodiči sú núte-
ní vychádzať z Petrušovského ulice 
priamo na frekventovanú hlavnú 
cestu na Mierovej ulici. To je podľa 

poslanca niekedy dosť komplikova-
né. „Najmä z tej uličky od materskej 
školy k Mierovej, keď sa vychádza 
na hlavnú ulicu, je tam dosť aj prob-
lematické sa dostať, pretože je tam 
autobusová zastávka. Niekedy sto-
ja tam autobusy, nie je vidieť a tak 
ďalej. Ja si myslím, že nebolo práve 
aj od policajtov najšťastnejší nápad 
urobiť tam jednosmernú ulicu,“ 
upozornil Hopta. 

Mesto konalo na podnet 
občanov 
Poslanec a predseda Komisie do-
pravy mestskej zelene Pavol Lopa-

nič vysvetlil, že komisia zmenou 
premávky a osadením nového 
dopravného značenia vyšla oby-
vateľom ulice v ústrety. „Nedá sa 
vyjsť každému, jedným vyjdeme 
v ústrety, druhým sa to nepáči,“ 
poznamenal Lopanič. Poslanec 
a člen dopravnej komisie Milan 
Kulik dodal, že dopravné značenie 
schválili na základe petície občanov 
bývajúcich v danej lokalite „Tú jed-
nosmerku sme schválili na základe 
petície občanov, ktorí tam bývajú s 
tým, že je tam priestor na prehod-
notenie. Uvidíme,“ poznamenal 
poslanec Milan Kulik. Zástupca 
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primátorky Andrej Semanco na 

rokovaní potvrdil, že značka bola 
osadená na podnet občanov a pe-
tície. „My sme povedali, že to vy-

skúšame. Dopravný inšpektorát dal 
súhlas k tomu, to značenie doprav-
né,“ povedal viceprimátor s tým, že 

to môžu po niekoľkých mesiacoch 
prehodnotiť. „Keď to nebude prob-
lém, nech to tak funguje,“ dodal.   

tasr, Humenné  

„Ukončenie prác na novom kolum-
báriu predpokladáme v mesiaci 
júl 2018,“ informoval TASR Milan 
Kuruc, riaditeľ Technických slu-
žieb mesta Humenné, ktoré stav-
bu realizujú. Návrh kolumbária, 

jeho konštrukčné riešenie, výber 
materiálov pripravili podľa neho 
sami. „Realizáciu rovnako s od-
bornými radami externej firmy,“ 
doplnil. V rámci prieskumu trhu 
a vzhľadom na finančné možnosti 
ich rozpočtu preferujú podľa Ku-
ruca výstavbu urnového múru z 

normalizovaných prefabrikátov. 
„Tie sa navzájom lepia do výšky 
a šírky špeciálnym lepidlom, spev-
nia sa betónovou zmesou a nako-
niec sa na ich čelnú stranu osadia 
poličky na umiestnenie kahancov,“ 
priblížil princíp s tým, že pozosta-
lí si môžu vybrať prednú dosku s 

popisom podľa vlastného rozhod-
nutia.  Poznamenal, že v období 
posledných dvoch rokov evidujú 
zvýšený záujem o spopolnenie ne-
bohých. „Nárast odhadujeme o 60 
percent,“ skonštatoval. V starom 
kolumbáriu evidujú v súčasnosti 
podľa Kuruca 247 urnových miest.

ttasr, Medzilaborce/Čabalovce  

Prietrž mračien, ktorá trvala v 
meste 12. júna cca polhodinu, za-
čala okolo 15.30 h. „Zaznamenali 
sme krúpy s priemerom približne 

tri centimetre,“ povedal pre TASR 
primátor Vladislav Višňovský s 
tým, že pravdepodobne išlo o lo-
kálnu búrku. Škody zatiaľ hlásené 
nemali. Podobný scenár pre TASR 
potvrdila aj starostka obce Ča-

balovce Helena Zjanová. „Padali 
krúpy vo veľkosti približne 2,5 až 
tri centimetre. Doteraz škody nikto 
nenahlásil. Prešla som obec, zatiaľ 
viditeľné škody na našom majetku 
nemáme,“ poznamenala s tým, že 

tie budú najskôr na úrode. Podľa 
jej ďalších slov sa mierne zdvihla 
hladina miestneho potoka. „Máme 
protipovodňové opatrenia, tak 
toto nám tiež robí určitú funkciu,“ 
uzavrela.

porkačovanie zo strany 1 

Jednosmerná premávka na známej ulici v Humennom je zatiaľ na skúšku

Humenné: Na mestskom cintoríne rozširujú urnový háj

Počas búrky padali približne trojcentimetrové krúpy

Pribudne tam 60 nových schránok. Náklady na výstavbu predstavujú 9 500 eur.

Počas búrky, ktorá zasiahla mesto Medzilaborce i neďalekú obec Čabalovce, padali aj približne trojcentimetrové krúpy.

Z Petrušovského ulice na Ulicu sovietskych hrdinov už vodiči odbočiť nesmú. Na Ulici sovietskych hrdinov 
je už niekoľko týždňov premávka len v jednom smere od Brestovskej ulice.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Podľa poslanca Ivana Hoptu to nebol najšťastnejší nápad. Mesto tvrdí, že konalo na základe petície občanov 
a súhlasu dopravného inšpektorátu. Jednosmerná premávka je zatiaľ na skúšku. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Urnový múr stavajú z normalizovaných prefabrikátov. Pozostalí si môžu vybrať prednú dosku s popisom 
podľa vlastného rozhodnutia.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na mestskom cintoríne pribudne v urnovom háji 60 nových schránok. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Prečo Chemesu záleží na Humennom?

Kraj po desiaty raz udelil ocenenia za výsledky vo vzdelávaní  

V prvom rade je naša exis-
tencia s mestom Humenné 
pevne zviazaná. Sme prie-
myselný park lokalizovaný 
v tomto meste s potenciá-
lom, nemôžeme a nechce-
me sa presunúť. Investo-
ri môžu odísť a primátori 
sa meniť, ale priemyselný 

park Chemes a tepláreň 
tu budú vždy, kým bude 
existovať mesto Humenné. 
 
Preto ak sa darí mestu, darí 
sa aj nášmu parku. Bohužiaľ, 
niekoľko rokov sme spolu s 
teplárňou, ktorá zásobuje 70 
% mesta teplom, niektorými 

zástupcami mesta vnímaní 
ako nepriatelia, ako niekto, 
kto mestu škodí. Je to, sa-
mozrejme, nezmysel. Stále 
nerozumiem, ako môžeme 
škodiť mestu, keď vytvára-
me podmienky pre prácu 
pre viac ako 1 800 občanov. 
 
Ak mám byť ako zástupca 
parku úprimný, nie je nik-
to, komu by viac záležalo na 
tomto meste. Ak je mesto 
atraktívne, je atraktívny aj 
náš park. Ak mesto nie je 
atraktívne, ľudia z neho od-
chádzajú a firmy v našom 
parku nemajú koho zamest-
nať, a tým sme na tom horšie. 
 
Preto nás veľmi mrzí a trá-
pi, že sme za posledné roky 
opakovane označovaní 

za nepriateľov. Nie sme v 
žiadnom prípade nepriate-
lia a na meste nám úprim-
ne záleží. Naším cieľom je 
teraz dokázať obyvateľom 
Humenného, že to s rozvo-
jom mesta myslíme vážne. 
 
A nie je to len o ekonomike. 
V Humennom žijem a plá-
nujem tu vychovávať aj naše 
deti. Už veľa šikovných ľudí 
sa presťahovalo do Bratisla-
vy alebo niekam do zahrani-
čia. My to nepovažujeme za 
dobrý nápad, a hoci to nie 
je jednoduché, snažíme sa 
zveľaďovať Humenné naj-
lepšie, ako vieme.

 
JUDr. Dávid Molnár,  

generálny riaditeľ 
 Chemes, a. s., Humenné

tasr, Prešov  

Stalo sa tak v utorok v Divadle 
Jonáša Záborského v Prešove na 
podujatí, ktoré bolo symbolickým 
poďakovaním sa za prácu a úspe-
chy v školstve. Kraj takto ocenil 
výsledky vo vzdelávaní už po de-
siaty raz. TASR o tom informova-
la hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. 
Dohromady 20 pedagógov z ce-
lého kraja získalo plaketu Jana 
Amosa Komenského – Sophista 
pro regione – učiteľ múdrosti 
pre región. Návrhy na ocenenie 
posielali riaditelia škôl, o laureá-
toch rozhodovali členovia územ-
nej školskej rady. „V tomto roku 
vyberali najlepších pedagógov 
spomedzi 45 návrhov. Medzi lau-
reátmi sú učitelia z Prešova, Po-
pradu, Bardejova, Humenného, 
Starej Ľubovne, Kežmarku, Svitu 
a Lipian,“ konkretizovala hovor-
kyňa. O ocenení študentov roz-

hodovala komisia zložená zo zá-
stupcov odboru školstva PSK. Tá 
vyberala kandidátov na ocenenie 
spomedzi 41 návrhov. Plaketu 
Lux mentium – Svetlo poznania 
získalo 20 študentov z jedenás-
tich okresov. Traja laureáti sú zo 
Sniny, po dvoch zástupcov majú 
školy z Medzilaboriec, Starej Ľu-
bovne, Prešova, Bardejo-
va, Humenného a Lipian. 
„Medzi ocenenými sú aj 
študenti z Vranova nad 
Topľou, Popradu, Svitu, 
Kežmarku a Svidníka,“ 
doplnila Jeleňová. Obe 
krajské ocenenia majú 
úzku súvislosť s regió-
nom. Jan Amos Komen-
ský navštívil a krátko 
pôsobil aj v meste Pre-
šov, čo dodnes pripomí-
na pamätná tabuľa na 
evanjelickom kolégiu. 
Lux mentium je zase ná-

zov diela prešovského rodáka, 
významného filozofa a pedagóga 
Jána Bayera, ktorý stál pri pre-
mene mestskej školy na lýceum. 
Na území Prešovského kraja sa 
nachádza spolu 120 stredných 
škôl, na ktorých v dennom štúdiu 
študuje viac ako 32 000 žiakov. 
Z tohto počtu je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK 76 stredných 
škôl, kde počet žiakov dosahuje 
cez 26 000. Na školách v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti krajskej sa-
mosprávy pracuje spolu takmer 
3 500 zamestnancov, z nich dve 
tretiny sú pedagogických a viac 
ako tisíc nepedagogických pra-
covníkov.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) udelil 40 plakiet pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.

FOTO: Tomáš Benedikovič
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Slovenskí policajti budú v Chorvátsku nápomocní dovolenkárom zo Slovenska

Na hraniciach zadržali 12 Vietnamcov

Poškodil kanalizačnú odbočku a znefunkčnil verejnú kanalizáciu

mpo, Slovensko    

Naši policajti budú pôsobiť v 
Splitsko-dalmatínskej a v Primor-
sko-goranskej oblasti od 1. júla do 
3. septembra. Tento rok sa o bez-
pečnosť dovolenkárov postará 
osem policajtov (štyri dvojčlenné 
hliadky). Pôsobiť budú v rekre-
ačných oblastiach: Trogir, Split, 
Podgora, Tučepi, Brela, Makarska 
(Splitsko-dalmatínske policajné 
riaditeľstvo, policajná stanica Tro-
gir, Ul. Put Muline 1). V prípade 
núdze alebo pomoci budú k dis-
pozícii na telefónnom čísle +385 
99 7201 001. Crikvenica, Novi 
Vinodolski, Opatija, Cres, Krk, 
Mali Lošinj, Rab, Baška, Malin-
ska, Mošćenička Draga (Primor-
sko-goranské policajné riaditeľ-
stvo, policajná stanica Crikvenica, 
Ul. Kralja Tomislava 85 a). V prí-
pade núdze alebo pomoci budú 
k dispozícii na telefónnom čísle 
+385 99 7201 002. Po dohode 

môžu byť slovenskí policajti vysla-
ní na výkon služby aj do iných ob-
lastí podľa vývoja aktuálnej situá-
cie v dovolenkových destináciách. 

Hovorkyňa Prezídia Policajného 
zboru Denisa Baloghová priblíži-
la, že cieľom vyslaných policajtov 
bude aj v tomto roku zabezpečiť 
vyšší pocit bezpečnosti sloven-
ských turistov dovolenkujúcich 
v Chorvátsku a poskytnúť im po-
moc a asistenciu počas pobytu a 
tranzitu cez územie Chorvátska. 
„Taktiež v spolupráci s chorvát-
skou políciou dohliadať na sloven-
ských občanov, a tak predchádzať 
prípadným incidentom zapríčine-
ných slovenskými turistami. Poli-
cajti budú vykonávať službu v slo-
venských policajných uniformách 
vždy spoločne s chorvátskymi 
policajtmi,“ uviedla policajná ho-
vorkyňa.  Slovenskí policajti budú 
na území Chorvátska vybavení 
služobnými cestnými vozidlami 

s označením „POLÍCIA“, nakoľko 
v predchádzajúcom roku sa takéto 
vybavenie policajtov stretlo s veľ-
mi pozitívnym ohlasom. Budú 
mobilnejší, a tak budú môcť vy-
konávať činnosť prakticky po ce-
lom pobreží Jadranského mora. 
Slovenskí policajti však na území 
Chorvátska nemajú policajné prá-
vomoci. Chorvátska polícia začala 
v roku 2006 projekt „Bezpečná 
turistická sezóna“. Cieľom je po-
moc zahraničným turistom, pre-

vencia pred páchaním priestup-
kov a trestných činov, bezpečnosť 
cestnej premávky, dohľad nad 
štátnou hranicou a bezpečnosť na 
mori. Slovensko sa do tohto pro-
jektu zapája od roku 2008. Od 
začiatku účasti slovenskej polície 
vykonávalo službu v Chorvátsku 
76 našich policajtov. V roku 2018 
budú mať v Chorvátsku zastúpenie 
policajti z 18 krajín a budú pôso-
biť na 7 policajných riaditeľstvách 
v prímorských oblastiach.

mpo, Nová Sedlica, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Dňa 8. júna v dopoludňajších 
hodinách kontrolovali policajti 
Riaditeľstva hraničnej a cudzi-
neckej polície (RHCP) Sobrance  
v súčinnosti s Národnou jednot-
kou boja proti nelegálnej migrácii 
(NJBPNM) v blízkosti vonkajšej 
hranice v katastrálnom území 
obce Nová Sedlica, okres Snina, 
12 štátnych príslušníkov Vietna-

mu bez cestovných dokladov a 
predviedli ich na oddelenie za úče-
lom zistenia totožnosti. „Cudzinci 
prekročili štátnu hranicu z Ukra-
jiny do SR neoprávnene mimo 
hraničný priechod a zdržiavali sa 
u nás neoprávnene bez povolenia 
príslušných orgánov. 4 cudzinci 
zo skupiny boli súdne vyhostení, 
pretože sa na našom území zdržia-
vali napriek zákazu vstupu, čím sa 
dopustili prečinu marenia výkonu 

úradného rozhod-
nutia. Ôsmi  cu-
dzinci boli adminis-
tratívne vyhostení 
s určením zákazu 
vstupu na naše úze-
mie a územie os-
tatných členských 
štátov EÚ,“ infor-
movala hovorkyňa 
RHCP Sobrance 
Agnesa Kopernická.

mpo, Snina    

Policajti zo Sniny obvinili 60-roč-
ného muža z Hažína n/Cirochou 
z prečinu poškodenia a ohrozenia 
prevádzky všeobecne prospešného 

zariadenia. „Koncom marca 2018 
mal obvinený za jedným z rodin-
ných domov v obci Dlhé nad Ci-
rochou poškodiť časť kanalizačnej 
odbočky, ktorá ide smerom popod 
miestny potok. V dôsledku toho 

došlo k jej rozbitiu a následne k za-
plaveniu a znefunkčneniu verejnej 
kanalizácie,“ vysvetlil prešovský 
krajský policajný hovorca Daniel 
Džobanik. Dodal, že obci Dlhé n/
Cirochou tak vznikla odčerpaním 

kanalizačnej vody škoda vo výške 
284 eur a opravou kanalizačnej 
prípojky 255,43 eura. Polícia ob-
vineného muža stíha na slobode. 

Slovenskí policajti budú opäť pôsobiť v najnavštevovanejších oblastiach Chorvátska. Ich pomoc a asistenciu počas pobytu a 
tranzitu cez územie Chorvátska môžu využiť rekreanti zo Slovenska.

Cudzinci prekročili štátnu hranicu z Ukrajiny do SR neoprávnene mimo hraničný priechod.

Slovenským turistom dovolenkujúcim v Chorvátsku poskytnú slovenskí policajti v prípade potreby pomoc 
a asistenciu. |   ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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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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Spoločnosť STARSTAFF, s.r.o., hľadá pre svojho 

klienta v Humennom vhodných kandidátov na 

nasledujúce pracovné pozície: 

• Operátor CNC stroja (HHP: od 3,59€/hod. + variabilná zložka do 30%) 

• Technológ (HPP: od 733€/mesačne + variabilná zložka do 20%) 

• Automatizačný inžinier (HPP: od 708€/mesačne + variabilná zložka do 20%) 

• Kontrolór kvality (HPP: od 667€/mesačne + variabilná zložka do 20%) 

• Technický nákupca (HPP: od 625€/mesačne + variabilná zložka do 20%) 

• Pracovník technickej dokumentácie (HPP: od 542€ + variabilná zložka do 20%) 

• Konštruktér (HPP: od 667€/mesačne + variabilná zložka do 20%) 

• Key Account Manager (HPP: od 825€/mesačne + variabilná zložka do 20%) 

Podmienky prijatia: 

• ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie technického smeru 

• znalosť čítania technickej dokumentácie 

• možnosť pracovať aj na živnosť 

Platové podmienky sa dohadujú na pohovore, záleží od vašich skúseností a zručností 

V prípade záujmu Vás prosíme o zaslanie životopisu : recruit@starstaff.sk 

Bližšie informácie poskytneme na tel. č. : 0948 188 226 
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 � Kedy vznikol Mládež-
nícky parlament Free-
Mar, kto mu predsedá a 
aký je jeho hlavný cieľ?
Mládežnícky parlament FreeMar 
vznikol 17. apríla 2014. Jeho za-
kladateľmi sú Martin Ruščanský 
a Frederik Gergeľ. Pri vzniku 
parlamentu mu predsedal Ja-
kub Banik, o rok neskôr Monika 
Kmeťová a posledné 2 roky som 
predsedom ja. Cieľom parlamen-
tu je zaktivizovať mladých ini-
ciatívnych a inšpiratívnych ľudí, 
diskutovať s nimi o problémoch 
mesta, zlučovať nápady a náme-
ty mladých ľudí. Dávať mladým 
ľuďom šancu presadiť sa a získať 
zručnosti v tom smere, v ktorom 
to potrebujú, a v tom, čo ich zau-
jíma. Chceme zmeniť aj vnímanie 
dobrovoľníctva v meste Humen-
né. Zatiaľ čo v iných štátoch má 
dobrovoľníctvo poprednú úlohu, 
tu je vnímanie dobrovoľníctva 
ako súhrn prínosných aktivít pre 
spoločnosť ešte v plienkach. 

 � Aké podujatia ste už 
organizovali? 
Organizovali sme rôzne športo-
vé, kultúrne podujatia či zbierky. 
Medzi najznámejšie patria naše 
mládežnícke plesy, vianočné me-

dovníky, týždeň modrého gom-
bíka, inšpiratívni Humenčania, 
Mladí pre susedov - sídliskové 
akcie, fotografické súťaže či iné 
podujatia pre všetky vekové ka-
tegórie. Aktívne spolupracujeme 
s OZ Ženy a tradície či naposledy 
s Rodinným centrom Malíček, 
kde sme vypomáhali pri akcii 
Míľa pre mamu. S ďalšími ob-
čianskymi združeniami sme or-
ganizovali napríklad filmový fes-
tival Jeden svet. Spolupracujeme 
so školami, charitami či ďalšími 

inštitúciami. Spolupráca mládež-
níckeho parlamentu s mestom 
Humenné je na nízkej úrovni. 
Máme obrovský problém presa-
diť naše projekty na komisiách. 
Musím osobne pochváliť spolu-
prácu s predsedom Prešovského 
samosprávneho kraja Milanom 
Majerským, ktorý má obrovský 
záujem spolupracovať s mláde-
žou v mestách nášho kraja. 

 � Aké podujatia plánu-
jete v najbližšom období? 

Už teraz v júni pripravujeme v 
spolupráci s OZ Pražská kavia-
reň verejnú diskusiu na tému 
Slovensko zajtra, ktorá sa bude 
konať 21. júna od 18.00 v reštau-
rácii Yes Grill, a prídu hostia, 
ako je napr. Fedor Gál. 30 júna 
budeme participovať na poduja-
tí s názvom Benefičný Futbalový 
turnaj, z ktorého výťažok pôjde 
na výstavbu útulku pre opustené 
zvieratá v Humennom. Ako kaž-
dý rok aj tento pripravujeme sé-
riu podujatí s názvom Inšpiratív-
ni Humenčania či zábavné akcie 
na sídliskách pre rodiny s deťmi. 
Viac informácií o našich akciách 
sa môžete dozvedieť na našej fa-
cebookovej stránke Mládežnícky 
parlament FreeMar Humenné

 � Ako Vás môžu obča-
nia podporiť? 
Jednoducho. Budú nám držať 
palce v našej práci, ktorú ro-
bíme zadarmo, bez nároku na 
odmenu. Poprípade máme zria-
dený aj transparentný účet, na 
ktorý nám môžu poslať penia-
ze na podporu našich aktivít: 
SK1109000000005057185694, 
alebo sa môžu stáť členmi nášho 
mládežníckeho parlamentu.

V Humennom chceme zaktivizovať mladých ľudí, tvrdí Tomáš Šudík

V zozname zakázaných webov je 190 stránok

Rozhovor s predsedom Mládežníckeho parlamentu FreeMar v Humennom Tomášom Šudíkom.  

Za ostatné dva týždne pribudli do zoznamu zakázaných webových sídiel ďalšie stránky. Spomínaný zoznam v súčasnosti obsahuje  
190 webstránok. Finančná správa z neho vyradila 25 subjektov, keďže svoju činnosť už ukončili.

ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Zamestnanci finančnej správy 
podnikli náležité opatrenia už 
voči 381 webovým sídlam, pri-
čom 11 subjektov prestalo posky-
tovať službu ešte pred oficiálnym 
zaslaním výzvy. Subjekty, kto-
rým bola zaslaná oficiálna výzva, 
majú 10 dní na to, aby nelegálnu 
činnosť ukončili, pričom na zák-
lade výzvy tak urobilo 144 z nich. 

Súd na základe žiadosti finanč-
nej správy vydal už 13 príkazov 
na zamedzenie vykonania pla-
tobnej operácie v prospech účtov 
nelegálnych prevádzkovateľov a 
73 príkazov na zamedzenie prí-
stupu k webovému sídlu s nele-
gálnym obsahom. „V zozname 
zakázaných webových sídiel je 
momentálne zverejnených 190 
stránok s nelegálnym hazardom. 
Finančná správa z neho vyradila 

25 subjektov z dôvodu ukončenia 
poskytovania zakázanej ponuky. 
Za prevádzkovanie zakázaných 
ponúk môže byť uložená pokuta 
až do výšky 500 000 eur,“ priblí-
žila Ivana Skokanová, hovorky-
ňa Finančného riaditeľstva SR. 
Kontrola nelegálneho hazardu sa 
dostala do kompetencie finanč-
nej správy na základe novely zá-
kona o hazardných hrách, ktorá 
upravila podmienky dozoru nad 

poskytovaním internetových ha-
zardných hier. Prvý prehľad we-
bových sídiel zverejnila finančná 
správa v júli minulého roku. Vte-
dy sa v ňom nachádzalo iba 10 
webstránok. Zoznam prevádzko-
vateľov nelegálneho hazardu na 
internete je verejne dostupný na 
portáli finančnej správy v časti 
„Hazardné hry“.
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tasr, Medzilaborce

„Zatiaľ sme mali potvrdené dva 
prípady Salmonely enteritidis, 
ktoré neboli v epidemiologickej 
súvislosti,“ uviedla pre TASR 
Lenka Lesňáková z oddelenia 
Epidemiológia a výchova k zdra-
viu. Napriek tomu vykonali ako 

preventívne opatrenie štátny 
zdravotný dozor na tamojších 
dvoch školách, ktorým odporučili 
zrealizovať sanitáciu a dezinfek-
ciu prostredia. Tie na to podľa 
jej ďalších slov využili pondelok 
(4.6.), keď mali aj riaditeľské 
voľno. Lesňáková zdôraznila, že 
leto je typickým obdobím, keď je 

zvýšený výskyt hnačkových ocho-
rení. „Ako prevencia pred nimi sa 
uplatňuje dôkladná tepelná úpra-
va surovín, netreba konzumovať 
rizikové, neznáme potraviny. Ďa-
lej je potrebné dbať na dôslednú 
hygienu rúk a pracovných plôch, 
takisto aj v domácom prostredí 
nekrížiť surové a uvarené potra-

viny,“ vysvetlila. Podľa jej ďalších 
slov je tiež nutné dávať pozor aj na 
ich správne uchovávanie a skla-
dovanie. „Opatrný treba byť aj pri 
grilovaní, keď je možné, že mäso 
neprejde dostatočnou tepelnou 
úpravou,“ uzavrela.

Medzilaborce: V meste evidovali zvýšený 
výskyt hnačiek, dezinfikovali školy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom zaznamenal pred pár dňami zvýšený výskyt 
hnačkových ochorení v Medzilaborciach. Lekári tam ošetrili niekoľko detí.

rus, Humenné

1. jún je každoročne spojený s Me-
dzinárodným dňom detí. V tento 
deň sa pre deti organizujú rôzne 
kultúrne a športové podujatia, kde 
si deti môžu dosýta užiť svoj deň. 
„Aj Vihorlatská hvezdáreň v Hu-
mennom prispela svojím dielom 
k programu tohto pre deti význam-
ného dňa. Už tradične zorgani-
zovala v priestoroch Vihorlatskej 
hvezdárne v Humennom pre žia-
kov I. stupňa ZŠ Dargovských hr-
dinov a ZŠ J. Švermu astronomický 
program s názvom „Zoznámenie 
s vesmírom“. Program pozostá-
val z prednášok na tému vesmír. 
O tom, že program zaujal, svedčí 
aj aktivita a množstvo otázok detí, 
na ktoré odpovedal lektor toh-
to programu,“ uviedla odb. tech. 
prac. hvezdárne T. Rusinková. 
Doplnila, že druhá časť k Medzi-
národnému dňu detí prebiehala 
na Astronomickom observatóriu 
na Kolonickom sedle pod názvom 
„MDD s astronómiou“, kde žiaci 
zo základných škôl Klenová a Kal-
ná Roztoka absolvovali prehliadku 
observatória spojenú s výkladom 
pri ďalekohľade s priemerom 1 me-

ter, pozreli si prístroje na výskum 
atmosféry Zeme a meteorológiu, 
program bol obohatený teleskopic-
kým pozorovaním prejavov akti-

vity Slnka. Na záver si deti pozreli 
pásmo rozprávok s astronomickou 
tematikou. Celkovo sa na prednáš-
kach zúčastnilo 195 žiakov. Akcie 

organizačne a lektorsky zabezpečili 
odborní pracovníci hvezdárne Mg. 
Peter Mikloš a Mgr. Róbert Adam.

Najmladší Humenčania sa zoznámili s vesmírom
V priestoroch Vihorlatskej hvezdárne v Humennom sa pre žiakov I. stupňa ZŠ Dargovských hrdinov a ZŠ J. Švermu 

uskutočnil astronomický program s názvom „Zoznámenie s vesmírom“.

  Časť programu prebiehala na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. |    FOTO: MIPO
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mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: POLÍCIA    

Prešovský krajský vyšetrovateľ 
vzniesol obvinenie 27-ročnému 
mužovi z Humenného za obzvlášť 
závažný zločin nedovolenej výro-
by omamných a psychotropných 
látok, jedov alebo prekurzorov ich 
držania a obchodovania s nimi. 
„Obvinený Humenčan si mal naj-
menej od decembra 2017 kupovať 
a ináč zadovažovať omamné a psy-
chotropné látky, okrem iných aj 
kryštalickú látku obsahujúcu účin-
nú psychotropnú látku metamfe-
tamín. Túto mal v rôznych množ-
stvách prechovávať u seba v Hu-
mennom, ako aj na iných miestach 
a taktiež mal v rôznych množstvách 
a za rôzne sumy ju neoprávnene 

predávať, ako aj ináč zadovažovať 
pre viacerých odberateľov,“ uvie-
dol prešovský krajský policajný 
hovorca Daniel Džobanik. Pri vy-
konaní osobnej prehliadky mu bola 
odňatá injekčná striekačka s ob-
sahom kryštalickej látky, pričom 

podľa predbežného vyjadrenia išlo 
o kryštalický materiál o celkovej 
hmotnosti 0,96 gramov s prítom-
nosťou účinnej látky metamfeta-
mínu a látky metylsulfonylmetánu. 
„Z tohto množstva by bolo možné 
vyrobiť najmenej 10 bežných, jed-

notlivých dávok drogy,“ priblížil 
policajný hovorca. Vyšetrovateľ ob-
vineného umiestnil do cely policaj-
ného zaistenia a spracoval podnet 
na jeho vzatie do väzby. V prípade 
dokázania viny mu hrozí trest od-
ňatia slobody na 10 – 15 rokov. 

Humenčan obvinený z obchodovania s drogami

Michalovská nemocnica prijala rázne opatrenia na 
ochranu  pacientov a zdravotníkov proti osýpkam

mpo, ts, Michalovce    

Minulý týždeň bolo na infekto-
logickom oddelení michalovskej 
nemocnice hospitalizovaných 9 
pacientov s podozrením na osýp-
ky. Ochorenie prebieha s relatívne 
vysokými teplotami, bolesťami 
hlavy, pridružený je kašeľ, bolesť 
brucha, u niektorých pacientov 
svrbenie. „Zatiaľ nebola však 
u pacientov zaznamenaná závaž-
ná komplikácia priebehu ocho-
renia,“ informoval hovorca siete 
nemocníc Svet zdravia Tomáš 
Kráľ. Dodal, že v týchto dňoch boli 
identifikované ďalšie dve sestry 
s podozrením na osýpky. „Jedna 
pracuje na rádiologickom a druhá 
na detskom oddelení. Je vysoký 
predpoklad, že k ich nákaze doš-
lo mimo priestorov nemocnice,“ 
priblížil hovorca nemocnice. Do-
plnil, že tak ako aj dve nakazené 
sestry z minulého týždňa, obidve 
mali byť zaočkované ešte v detstve 

podľa vtedy platného očkovacieho 
kalendára. „Medzi rokmi 1968 a 
1985 však bola na základe infor-
mácií z ÚVZ SR používaná vakcí-
na, ktorá bola menej stabilná a po 
zaočkovaní sa nemuselo vytvoriť u 
človeka dostatočné množstvo pro-
tilátok,“ spresnil Kráľ. Potvrdil, 
že na základe týchto skutočností 
vedenie michalovskej nemocnice 
sprísnilo protiepidemické opatre-
nia na ochranu svojich pacientov a 
zamestnancov. S okamžitou plat-
nosťou musia byť proti osýpkam 
zaočkovaní všetci zamestnanci 
nemocnice, ktorí sa narodili pred 
rokom 1985 a neprekonali osýpky. 
Tí, ktorí odmietnu, dostanú na-
riadenú dovolenku. Očkovanie je 
pre zamestnancov nemocnice bez-
platné (doteraz bolo zaočkovaných 
291 zdravotníckych pracovníkov, 
v očkovaní sa priebežne pokraču-
je). Keďže naša legislatíva v prí-
pade očkovania proti osýpkam 
má iba odporúčací charakter, je 

na zváženie, či by usmernenie pre 
zdravotníkov nemalo byť záväzné 
celonárodne. Kráľ dodal, že od 
štvrtka 14. júna platí v celom ne-
mocničnom areáli až do odvolania 
prísny zákaz návštev. „Michalov-

ská nemocnica rovnako spustila 
letákovú informačnú kampaň pre 
verejnosť, v ktorej informuje o ri-
zikovosti osýpkového ochorenia 
a dôležitosti očkovania,“ uzavrel 
hovorca.

Až do odvolania sú v celom areáli nemocnice zakázané návštevy.

Od 14. júna platí v celom areáli michalovskej nemocnice až do odvolania prísny zá-
kaz návštev.  |   ILUSTRAČNÉ FOTO: Svet zdravia

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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tasr, Humenné

Ako ďalej TASR informovala Mi-
chaela Paulenová z tlačového od-
boru Ministerstva vnútra (MV) 
SR, ľudia, ktorí žiadajú na Slo-
vensku o azyl, sa nachádzajú v po-
bytových táboroch v Opatovskej 
Novej Vsi a v Rohovciach, ako aj v 
Záchytnom tábore v Humennom. 
Všetky tri zariadenia spadajú pod 
Migračný úrad rezortu vnútra. 
V Opatovskej Novej Vsi žiada o 
azyl 29 ľudí, v Rohovciach 20. V 
záchytnom tábore v Humennom 
prejavilo záujem o zotrvanie na 
Slovensku sedem ľudí. Okrem 
nich sa v Humennom nachádzajú 
aj ľudia, ktorí patria do tzv. hu-
manitárneho transferu. Sloven-
sko robí humanitárny transfer od 
roku 2009. „K dnešnému dňu je 
v tábore päť presídlencov. Nie sú 
to žiadatelia o azyl na Slovensku, 
ale presídlenci, teda osoby pod 
ochranou Úradu vysokého ko-
misára OSN pre utečencov (UN-
HCR). Na Slovensko prišli v zmys-

le trojstrannej Dohody medzi 
vládou SR, UNHCR a Medziná-
rodnou organizáciou pre migráciu 
(IOM) o humanitárnom transfere 
utečencov, ktorí potrebujú medzi-
národnú ochranu cez Slovensko,“ 
vysvetlila Paulenová. Presídlenci 
zostávajú na Slovensku pol roka 
a pripravujú sa tu na presídlenie 
do cieľovej krajiny, väčšinou USA, 
prípadne Kanady. Integrovať 
sa tak budú podľa Paulenovej v 
tretej krajine. Slovensko im po-
skytuje ubytovanie, stravovanie 
a základné hygienické potreby, 
ostatné výdavky spojené s ich 
pobytom na našom území hradia 
partneri. Slovensko poskytuje od 
roku 2009 kapacity na zvládanie 
ťažkej situácie najmä zraniteľným 
utečencom, ako sú matky s deťmi, 
ktorí sa nachádzajú v konfliktných 
zónach a potrebujú okamžitú eva-
kuáciu. „Humanitárny transfer a 
túto formu pomoci zraniteľným 
utečencov poskytujú v rámci Eu-
rópskej únie iba dva štáty, Slo-
vensko a Rumunsko. Programy 

bezpečného presídlenia majú svoj 
význam a doteraz boli na tento 

druh pomoci iba pozitívne ohla-
sy,“ dodala na záver.

tasr, Slovensko

Informovala o tom Slovenská orni-
tologická spoločnosť/BirdLife Slo-
vensko (SOS/BirdLife Slovensko). 
„Lastovička je symbolom jari, ale 
aj živej poľnohospodárskej krajiny. 
Jej početnosť posledné desaťročia 
ubúda a poukazuje na negatívne 
zmeny vidieckej krajiny,“ vysvetľujú 
ornitológovia. Pripomínajú, že las-
tovička je sťahovavý vták, na zimu 
lieta do tropickej Afriky, späť prilie-
ta na jar. Lastovičky žijú v blízkosti 
ľudí v kultúrnej krajine, prevažne 
na vidieku. „Hniezda si stavajú vo 
vnútri hospodárskych či iných bu-
dov a krytých objektov. Preferujú 

blízkosť mokradí, lúk, chovov hos-
podárskych zvierat a pestrej poľno-
hospodárskej krajiny s dostatkom 
hmyzu,“ vysvetlil Ján Gúgh z SOS/
BirdLife Slovensko. A práve menší 
počet hmyzu či miest na hniezdenie 
spôsobuje úbytok lastovičiek. „Ich 
úbytok súvisí najmä s trendom vyu-
žívania poľnohospodárskej krajiny, 
predovšetkým s monokulturizáciou 
a intenzívnou chemizáciou, v dô-
sledku čoho je v krajine čoraz menej 
hmyzu, od ktorého sú lastovičky exis-
tenčne závislé,“ uviedol Jozef Ridzoň 
z SOS/BirdLife Slovensko. Úbytok 
potravy a hniezdnych možností sú-
visí podľa neho aj so zánikom chovu 
hospodárskych zvierat. „Lastovičky 

početne hniezdievali v maštaliach a 
iných vhodných hospodárskych bu-
dovách,“ vysvetlil Ridzoň. Dodáva, 
že k negatívnemu trendu prispieva 
aj intenzifikácia poľnohospodárstva 
a využívania krajiny v Afrike. „Celo-
európsky ubudli populácie lastovičky 
obyčajnej za posledné tri desaťročia o 
32 percent, pričom početnosť 33 dru-
hov bežných vtákov poľnohospodár-
skej krajiny ubudla od roku 1980 o 
viac ako 44 percent. Na Slovensku je 
trend úbytku lastovičky odhadovaný 
na základe monitoringu bežných dru-
hov vtákov na 50 percent a zaraďuje 
sa medzi druhy so silne klesajúcou 
početnosťou posledné desaťročie,“ 
vyčíslil Ridzoň. Ochrana lastovičiek 

si podľa ornitológov žiada systémové 
zmeny. „Napríklad prostredníctvom 
reformy a reálneho ozelenenia Spo-
ločnej poľnohospodárskej politiky 
EÚ,“ poukazujú. Pomôcť lastovičkám 
však môže podľa nich aj každý jed-
notlivec, keď im umožní hniezdiť na 
miestach, ktoré si vybrali. „Podporiť 
hniezdenie môžete vytváraním kaluží 
na vhodných miestach, kde si lasto-
vičky môžu zbierať hniezdny materi-
ál, alebo vykladaním umelých hniezd. 
Najväčšou pomocou je praktizovanie 
ekologického a extenzívneho hospo-
dárenia s minimalizáciou pesticídov, 
čím zabezpečíme krajinu s dostatkom 
potravy pre hmyzožravé vtáky,“ pri-
blížila SOS/BirdLife Slovensko.

V záchytnom tábore v Humennom prejavilo záujem o zotrvanie na Slovensku sedem ľudí 

Vtákom roka 2018 je lastovička, jej ochrana si žiada systémové zmeny

O azyl na Slovensku aktuálne žiada 56 ľudí. Od začiatku roka o azyl u nás žiadalo 64 osôb, pričom jednej ho Slovensko 
udelilo, ďalší piati u nás dostali doplnkovú ochranu.

Vtákom roka 2018 je lastovička obyčajná (Hirundo rustica). Titul jej udelili ornitológovia. Tí každoročne vyhlasujú 
 v kampani Vták roka vtáčí druh, ktorého ochrana a prežitie závisí v značnej miere od prístupu ľudí. 

V Humennom sa nachádzajú aj ľudia, ktorí patria do tzv. humanitárneho transferu. 
Na Slovensku zostávajú len pol roka a pripravujú sa tu na presídlenie do cieľovej 
krajiny, väčšinou USA a Kanady.  |   ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Záchytný tábor v Humennom. O zotrvanie na Slovensku prejavilo záujem sedem 
ľudí, ktorí sú aktuálne v tomto zariadení.  |   ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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INFOSERVIS / INZERCIA

MsKS – DOM KULTÚRY

MESTSKÝ DYCHOVÝ 
ORCHESTER 

A MAŽORETKY 
AMAZONKY

Kultúrne leto pri Fontáne lásky 
v nedeľu 24. júna o 17.30 hod. 

ZAHRAJKO ZO 
SPIEVANKOVA

Interaktívny, pesničkovo-
divadelný program, pre deti 
od 2 do 10 rokov. Básničky, 

pesničky a hádanky v programe 
„Čo sa stalo v lese“. - v nedeľu 

24. júna o 16.30 hod. 
v divadelnej sále DK. Vstupné 

6 eur.

RND: BESAME MUCHO
Správa o ľuďoch na hlavnej 
a vedľajšej koľaji... v réžii 

Stanislava Štepku. – v pondelok 
18. júna v divadelnej sále DK. 

Vstupné 15 eur.

JÁN KOVÁČ: PRIEREZ 
TVORBOU

Autorská výstava umelca zo 
Sobraniec. Potrvá do 29. júna 
vo výstavnej miestnosti DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

VÝTVARNÉ SPEKTRUM
Výstava krajskej súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby. Potrvá do 29. júna vo 
výstavných priestoroch VM.

SVET MOJÍM 
OBJEKTÍVOM

Autorská výstava Milana 
Kuruca... Nepál, India, 

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

potrvá do 24. júna.

12 PATRÓNOV
...Ochrancovia vedy, techniky 
a remesiel. Slovenské technické 
múzeum v Košiciach pozýva 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

18. 06.  VRATISLAV
 (Medzinárodný deň piknikov)
19. 06.  ALFRÉD, ALFRÉDA, 

LEOŠ
 (Svetový deň žonglovania)
20. 06.  VALÉRIA
 (Svetový deň utečencov)
21. 06.  ALOJZ, LEJLA, ELVIS 

(Deň kvetov / Svetový deň 
hudby / Svetový deň skejto-
vania)

22. 06.  PAULÍNA, PAULÍN, PAULA
23. 06.  SIDÓNIA, SIDÓN
 (Deň verejnej služby – OSN 

/ Svetový deň hádzanej / 
Medzinárodný deň detských 
dediniek – OSN)

24. 06.  JÁN
25. 06.   TADEÁŠ, OLÍVIA

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
18. 06. DIPSY / TARA
19. 06.  FELICIA / MIŠKO
20. 06.  PUSINKA / LYRA
21. 06. ALIBABA / MILÁČIK
22. 06.  FIDEL / ZUZANKA
23. 06. GRAHAM / SAŠA
24. 06. BINGO / KASSIE
25. 06. ARIKA / RETA

na výstavu... Potrvá do 30. júna 
v galerijných priestoroch VM.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE 
ČASU

Súbor veľkoformátových 
dobových fotografií prináša 

zábery od najstarších 
dochovaných vyobrazení 
štvorkrídlového objektu 
renesančného kaštieľa a 

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

pochádzajúce z rodinného albumu 
potomkov Andrássyovcov 

žijúcich v Kanade. 

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

FOTOVARIÁCIE
Autorská výstava členov 

Fotoklubu Reflex Humenné 
– Alexander Daňo (1960, 
Medzilaborce) a Peter 

Salašovič (1953, Humenné). 
Výstava potrvá do 30. júna.

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0117
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jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami

Horelo v sobotu 16. júna krátko po 16-tej hodine popoludní 
na družstve so zvieratami v obci Brestov pri Humennom. 
Snímka z humenského Sídliska III.                         -MJK-
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Baškovce a nováčik zo Slovenskej Volovej zatiaľ  
(IH), -MJK-; región, FOTO ARCHÍV IH 

4. KOLO

BAŠKOVCE – TOPOĽOVKA 
9:0 (7:0)

Vedúci  celok  tabuľky  z  Baškoviec 
si  veľmi  ľahko  poradil  s  hosťami 
z  Topoľovky.  O  všetkom  rozhodol 
už  prvý  polčas,  ktorý  domáci  hráči 
vyhrali  jednoznačne  rozdielom  7:0. 
V druhom polčase hra už bola viac-me-
nej vyrovnaná, ale hosťom sa nepodarilo 
streliť  ani  čestný  úspech.   V  domácom 
tíme vynikol najmä strelec troch gólov: 
Samuel Kuľha.  Po  jednom  góle  pridali 
Šimon Taňkoš, Samuel Soták, Ján Vasiľ, 
Roman Taňkoš, Pavol Kušnír a Vojtech 
Kuľha  .  Pred  sedemdesiatku  divákov 
rozhodoval Jozef Brehovský.

 ZÁVADKA – HANKOVCE  
2:3 (2:1)

Domáci  hráči  urobili  všetko  preto,  aby 
so  súperom  z  Hankoviec  získali  svoje 
prvé  body  v  druhom  ročníku  Zemplín-
skej  futbalovej  ligy.  Po  prvom  polčase 
dokonca gólmi Vasila Kenana Taltidera 

a Adama Pavliska viedli rozdielom 2:1. 
Gól  za  hosti  v  prvom  polčase  vsietil 
Matúš Petko.  V druhom polčase domá-
ci    napriek  veľkej  snahe  svoje  vedenie 
neudržali a nakoniec prehrali rozdielom 
2:3.  Za hostí v druhom polčase skórov-
ali Matúš Mríz a Peter Krídla.  Stretnutie 
asi pred šesťdesiatkou divákov rozhodo-
val Pavol Rada.

 VOĽA – SLOVENSKÁ VOLOVÁ  
4:5 (3:3)

Hostia  pricestovali  na  stretnutie 
s  jasným  cieľom,  zvíťaziť.  Stretnutie 
však malo vyrovnaný priebeh a na víťaz-
stve hostí má veľkú zásluhu predovšet-
kým Dominik Matta, ktorý bol autorom 
štyroch gólov. Piaty gól hostí pridal Filip 
Kunáš.  Za domácich skórovali Frederik 
Tokár, Richard Gadžo, František Forint 
a Miroslav Marcin. Futbalové stretnutie 
bolo  súčasťou  osláv  Dňa  otcov  a  priz-
erala  sa  mu  viac  ako    stovka  divákov. 
Rozhodcom zápasu bol Ján Sojka.

3. KOLO

SLOVENSKÁ VOLOVÁ  
– HANKOVCE

5:2 (2:0)

Po  piatich  rokoch  sa  v  Slovenskej 
Volovej  konala  doslova  futbalová  sláv-
nosť.  Po  dlhom  čase  sa  tam  opäť  hral 
kvalitný  futbalový  zápas.  Domáce 
družstvo  malo  k  dispozícii  22  hráčov, 
hostí pricestovalo 13. Skvelá atmosféra 
panovala  počas  celého  stretnutia,  ale 
aj po ňom. Prvý polčas bol vyrovnaný, 
domáci    však  dvoma  gólmi  Domini-
ka  Mattu  získali  potrebný  náskok.  Aj 
v druhom polčase bol pri streleckej chuti 
Dominik Matta, ktorý pridal ďalšie dva 
góly.  Piaty  gól  domácich  strelil  Tomáš 
Mišľan.   Za hostí skórovali Peter Vaško 
a Dominik Veľas. Zaujímavosťou stret-
nutia  bola  aj  skutočnosť,  že  strelec 
Dominik Matta na stretnutie nastúpil aj 
so  svojou  šestnásťročnou  sestrou  Vik-
tóriou Mattovou, ktorá na poste pravého 
obrancu podala veľmi dobrý výkon. R: 
Tomáš Tkáč – 100 divákov. 

BAŠKOVCE – ZÁVADKA
9:3 (6:0)

Vedúci  celok  súťaže,  Baškovce,  si  aj 
tentokrát  ľahko  poradil  so  Závadkou. 
O  celom  zápase  sa  prakticky  rozhodlo 
už  v  prvom  polčase,  ktorý  Baškovča-
nia  vyhrali  hladko  rozdielom  6:0. 
Druhý  polčas  sa  skončil  remízou  3:3, 

čím    hostia  zo  Závadky  aspoň  zmier-
nili  svoju  vysokú  prehru.  Strelcami 
gólov  za  domácich  boli:  Jaroslav Holp 
(3),  Samuel  Kuľha  (2)  a  po  jednom 
strelili  Šimon  Taňkoš,  Roman  Taňkoš, 
Pavol David a Maroš Jakubov. Za hostí 
skórovali    Ondrej  Karibinoš,  Radovan 
Jaščúr a Patrik Minda, všetci po jednom 
góle. R: Jozef Brehovský - 70 divákov.

TOPOĽOVKA – VOĽA  
3:0 kontumačne

Domáci sa na tento zápas svedomite pri-
pravili po všetkých stránkach. V dresoch 
čakali na svojho súpera, ten však krátko 
pred    začiatkom  stretnutia  oznámil,  že 
vzhľadom  na  skutočnosť  odmietnutia 
niektorých hráčov vycestovať, na zápas 
nakoniec neprišiel. 

TABUĽKA PO 4. KOLE ZFL

1. Baškovce  4  4  0  0  30 : 9  12
2. Slovenská Volová 4 4  0  0  17 : 8  12
3. Hankovce  4  2  0  2  15 : 11  6
4. Voľa  4  1  0  3  11 : 17  3
5. Topoľovka  4  1  0  3  6 : 21  3
6. Závadka  4  0  0  4  5 : 18  0

Družstvo Hankoviec podľahlo v treťom kole ZFL Slovenskej Volovej.  |  FOTO:  archív IH
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bez straty bodu, Závadka ťahá v ZFL bezúspešne
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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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P R E N Á J O M

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

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám RODINNÝ 
DOM (539 m2) na Štú-
rovej 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

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY 
do výroby v Humen-
nom. Základ od 2,759 
€/hod. + variabilná 
zložka (dochádzkový 
bonus od 50 do 175 € 
+ príplatky + odme-
ny).  Informácie na tel. 
č. 0948 901 201, 0904 
901 632.

HE-R/0132

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

HE-R/0123

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
Myšlienka týždňa...

„ČÍM JE CESTA 
NEJAKÉHO 
ČLOVEKA 

POHODLNEJŠIA,
TÝM MENEJ 

V ŽIVOTE
DOKÁŽE.“

(PAUL ANTON DE LAGARDE)

pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
18. 06.   BENU - OC Tesco, 
  Družstevná ul. 39
19. 06.   SLNEČNICA, 
  Ul. 1. mája 21
20. 06.   PRI KAŠTIELI, 
  Mierová ul. 33  
  (Pod stračou nožkou)
21. 06.   DON BOSCO, 
  Ul. 26. novembra (za SLSP)
22. 06.   PRI FONTÁNE, 
  Námestie slobody 28
23. 06.   PRI NEMOCNICI HE, 
  Ul. 1. mája 5558
24. 06.    BENU - OC Tesco, 
  Družstevná ul. 39
25. 06.   NA DETSKEJ POLIKLINIKE, 
  Hviezdoslavova ul. 29

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

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

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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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

H
E
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (18.06.)  4:22 / 20:40 hod.
ut  4:22 / 20:40 hod.
str  4:22 / 20:40 hod.
štvr  4:23 / 20:41 hod.
pia   4:23 / 20:41 hod.
sob  4:23 / 20:41 hod.
ned  4:23 / 20:41 hod.
pon (25.06.)  4:24 / 20:41 hod.

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

INFOSERVIS / INZERCIA



PONDELOK
18. JÚNA 2018HUMENSKÝ EXPRES16 | ŠPORT

-MJK-, Humenné; FOTO MJK

IV. LIGA, SEVER – 30. kolo

FK HUMENNÉ – ĽUBOTICE
4:1 (3:1)

Gól: 24. B. Manojlović, 28. M. Porvazík, 
33. P. Radovanović, 90. L. Stachura – 42. 
O. Jakubek.
Žlté karty: bez kariet.
Rozhodovali:  T.  Pacák  –  D.  Capik,  R. 
Bobko. Divákov: 180.
FK: M. Klamár – F. Dolutovský, B. Ma-
nojlović,  L. Krajník,  L.  Stachura,  P.  Ra-
dovanović,  D.  Popik,  M.  Porvazník,  M. 
Dolutovský,  F.  Sitarčík,  J.  Bialončík  (N. 
Laković, F. Sitarčík). Tréner: Puniša Me-
medovič.
TJ SOKOL: J.  Čorej  –  M.  Oriňak,  A. 
Ivanič, M. Sabol, T. Drozda, E. Fučo, O. 
Jakubek, M. Tomáš, K. Pe. Čekan, R. Šim-
ko, E. Kapraľ  (Pe. Joščák, M. Gladiš, R. 
Kubuš, M. Antony). Tréner: Tomáš Suslo.
•	 Medzilaborce  –  Spišské  Podhradie 
2:4,  Gerlachov  –  Radvaň  nad  Laborcom 
4:2,  Pušovce  –  Ptičie  1:1, Kračúnovce  – 
Zámutov 4:0, Veľký Šariš – Soľ 2:2, Zá-
hradné – Poprad B 4:3.
FK Humenné  30  24  4  2  88:13  76
Poprad B  30  20  4  6  116:42  64
Gerlachov  30  19  4  7  76:42  61
Spiš. Podhradie  30  19  2  9  74:49  59
Soľ  30  15  7  8  45:34  52
Kračúnovce  30  14  6  10  52:33  48
Záhradné  30  14  3  13  55:47  45
Ľubotice  30  12  5  13  54:51  41
Raslavice  30  13  1  16  52:70  40
Medzilaborce  30  10  6  14  52:74  36
Fintice  30  11  2  17  44:78  35
Radvaň n/L.  30  10  5  15  37:55  35
Ptičie  30  8  8  14  52:71  32
Zámutov  30  9  4  17  38:52  31
V. Šariš  30  7  5  18  44:66  26
Pušovce  30  1  2  27  15:117  5

Rozlúčka so sezónou víťazne... V sobotu slávnostný výkop na zrekonštruovanej pôde proti Michalovciam


