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Humenčania nezabudli na hrdinku, 
ktorá zachránila desiatky ľudí 

Riskovala svoj vlastný život, aby zachránila životy iných. Blanka Bergerová, ktorá pochádzala z Humenného, zachránila počas II. svetovej 
vojny 70 prenasledovaných Židov. Sama pritom prišla o svojich najbližších. Humenčania na jej rodinu a hrdinský čin nezabudli.

Nižšie ceny tepla  
v Humennom chce  
v prvom rade Chemes

Humenská nemocnica 
otvorila pracovisko 
urgentného príjmu

  Viac na str. 3   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné   

V stredu uplynulý týždeň sa v Humennom konala piet-
na spomienka, počas ktorej si desiatky ľudí pripomenuli 
a uctili pamiatku Blanky Bergerovej, ktorá počas II. sve-
tovej vojny zachránila pred fašistami a pred istým rozsud-
kom smrti 70 Židov. „Bola to žena, ktorá sa vehementne 
snažila o záchranu Židov, ale bohužiaľ jej setra padla za 
obeť,“ povedal spoluorganizátor spomienkovej akcie Juraj 
Levický. Na Kukorelliho ulici pri mestskom úrade osadili 
do chodníka na pamiatku jej rodiny štyri pamätné kame-
ne – stolpersteiny. Sú na nich napísané mená členov rodi-
ny Bergerovcov, ktorí žili v Humennom a zahynuli počas 
vojny. Traja Blankini bratia zahynuli v koncentračnom 
tábore v Osvienčime a jej sestra Frida počas prenasledova-
nia. Pietnej spomienky sa zúčastnil aj syn dnes už nebohej 
hrdinky Avihou Efrat, ktorý pricestoval z Izraela. Levický 
vysvetlil, že výber miesta, kde osadili pamätné kocky, ne-
bol náhodný. Spresnil, že v roku 1942 tu fašisti zhromaždili 
stovky Židov, ktorí bývali v Humennom, a odtiaľ ich potom 
deportovali do koncentračných táborov. „Čo sa týka depor-
tácií, v marci sa začali a postupne vlastne pokračovali ďal-
šie deportácie aj mužov, ktorých vozili do zberného tábora 
do Popradu a odtiaľ ich rozvážali do Treblinky, Osvienči-
mu, Brezinky. To bolo také nešťastné miesto pre nás, pre 
všetkých ľudí, ktorí odišli nevinne len preto, že boli Židia,“ 
priblížil Levický. Doplnil, že v tom čase bolo z Humenného 
odvlečených skoro 2 200 Židov. Po vojne sa ich naspäť vrá-
tilo len 176. „Aj to vyše polovica odišla do Izraela, do Ame-
riky, prakticky z tejto komunity ostalo v Humennom teraz 
osem ľudí,“ uviedol Levický. „Toto miesto je pre nás veľmi 
posvätné, pretože odtiaľ odišlo 2 200 Židov do lágrov a 
vrátilo sa len 176. Je to tragédia, na ktorú netreba zabúdať. 
Bola to genocída na nevinných ľuďoch,“ dodal.
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Blanka zachránila 
70 ľudí, jej sestra ale 
neprežila 
Blanka Bergerová sa počas vojny 
po odchode z Humenného ukrý-
vala spolu so sestrou Fridou a ďal-
šími Židmi v Starých horách pri 
Banskej Bystrici. V bunkri, ktorý 
sa nachádzal v lese, ich odhalili 
nemeckí vojaci. „Blanka vedela po 
nemecky a nejako presvedčila toho 
vojaka, nech ich nevystrieľa, tých 
ľudí, pretože už je pomaly koniec 
vojny, už nie sú nejaké šance, aby 
to skončilo úspechom Nemcov. 
Aj napriek tomu padla za obeť jej 
sestra Frida, ktorá prakticky bola 
martýrkou a obetovala svoj život 
za ostaných 70 ľudí. Je to pravdivý 
príbeh, reálny, skutočný. V Sta-
rých horách, keď náhodou pôjdete 
okolo cez Donovaly, uvidíte tam 
pomníček tejto Fridy Bergerovej,“ 
vysvetlil Levický.

Syn pricestoval do 
Humenného z Izraela 
Spomienkového aktu sa zúčastnil 
aj syn Blanky Bregerovej, ktorý 
žije v Izraeli. Potvrdil, že mnohí 
členovia jeho rodiny zomreli počas 
II. svetovej vojny v koncentrač-
ných táboroch.  Hovorí, že napriek 
tomu, že jeho mama je vnímaná 
ako hrdinka, tvrdí, že bez pomoci 
ďalších ľudí by sama nedokázala 
pomôcť. „Bola veľmi silná, odváž-
na. Bola taký vodcovský typ. Toto 
všetko spolu spôsobilo, že doká-
zala reagovať v takej situácii, ako 
reagovala. Dôležité je aj to, že mala 
okolo seba dobrých ľudí, Slovákov, 
ktorí boli v dedinách na okolí, kde 
sa skrývali, a ktorí jej pomáhali. 
Len tá odvaha a statočnosť by jej 
nestačili, potrebovala aj pomoc 
zvonka,“ povedal. Efrat dodal, že 
aj osobný príbeh jeho mamy je pre 
neho a celé ľudstvo jasným varo-
vaním, že podobné zverstvá II. 
svetovej vojny sa už nikdy nesmú 

zopakovať. „Naučil som sa veľa 
z tohto príbehu. Ona mi to celé 
rozprávala. Naučil som sa to, že 
keď bol ustanovený štát Izrael, tak 
holokaust sa už viac nestane,“ po-
vedal. Efrat sa cíti ako Humenčan 
a snaží sa nadväzovať dobré vzťahy 
medzi Slovenskom a Izraelom aj 
vo forme spolupráce študentov. Aj 
vďaka jeho aktivitám absolvovali 
študenti stredných škôl z Humen-
ného a zo Sniny pobyt v Izraeli. 
„Cítim sa ako Humenčan, mám 
slovenský pas, moje deti tiež budú 
mať slovenský pas. Snažíme sa 
tu ustanoviť dobré vzťahy navzá-
jom, aby sa tie veci, ktoré sa diali 
predtým, už sa nestali,“ povedal. 
Vyzdvihol projekt, ktorý zorgani-
zovali so školami zo Sniny a z Hu-
menného. „Som veľmi vďačný 
a hrdý na to, že sme s tým projek-
tom začali už pred troma rokmi. 
Už po tretíkrát boli výmenné štu-
dentské pobyty.“ 

Oživia aj spomienky na 
humenskú synagógu 
Levický vysvetlil, že na tomto 
mieste plánujú osadiť aj repliku 
židovskej synagógy, ktorá kedysi 
stála v Humennom. „Synagóga 
stála na mieste, kde sa dnes na-
chádza budova Národnej banky 
Slovenska. Do budúcna plánujeme 
tu na tomto mieste urobiť repliku 
tejto pôvodnej synagógy, ktorá 
bola zbúraná. Mesto to podporuje, 
my sme už jednali aj so sochárom, 
ktorý podobnú synagógu riešil 
v Michalovciach. Dúfame, že sa 
nám podarí na budúci rok po zís-
kaní finančných prostriedkov, ve-
rím, že jednak z grantov, nórskych 
fondov, zo zbierok humenských 
Židov, ktorí žijú v Izraeli, v Ame-
rike to dielo osadiť,“ povedal Le-
vický a dodal, „bude pripomínať 
niekdajšiu budovu synagógy, kto-
rá bola v roku 1976 násilne zbúra-
ná. Tento pamätník by pripomínal 
Humenčanom, že tu niekedy bola 
veľmi významná budova, ktorá 

bola násilne zbúraná len preto, 
lebo komunisti nepripustili vedľa 
tejto budovy, ktorá bola pôvodne 

OV KSS, aby takáto ustanovizeň 
stála vedľa,“ povedal Levický.  

porkačovanie zo strany 1 

Humenčania nezabudli na hrdinku, ktorá zachránila desiatky ľudí 

Blanka Bergerová zachránila počas II. sv. vojny 70 ľudí, ktorí sa ukrývali v horách 
pred fašistami. Na pietnu spomienku pricestoval z Izraela do Humenného aj jej syn 
Avihou Efrat.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Štyri pamätné kocky. Sú na nich napísané mená členov rodiny Bergerovcov. Humenčanom 
majú pripomínať nielen osud tejto rodiny, ale aj násilné odvlečenie stoviek humenských Židov 
do koncentračných táborov.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Je to tragédia, na ktorú netreba zabúdať. Bola to genocída na nevinných ľuďoch,“ pove-
dal spoluorganizátor pietnej akcie Juraj Levický.. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Nižšie ceny tepla v Humennom chce v prvom rade Chemes

Humenská nemocnica otvorila pracovisko urgentného príjmu

Jej veličenstvo cisárovná Mária Terézia a jej doba

Najčastejším argumentom pri-
mátorky Vaľovej proti nám je, 
že mesto Humenné má drahšie 
teplo, ako je to v okolitých mes-
tách. V prvom rade my cenu tepla 
neurčujeme. Cenu určuje ÚRSO, 
čo je regulačný úrad, ktorý je je-
diný zodpovedný za stanovenie 
cien. Cena sa odvíja od výrobnej 
ceny a tú máme vyššiu ako okoli-
té teplárne. Jediným dôvodom je, 
že mesto Humenné odmieta vydať 

kladné stanovisko k rekonštrukcii 
nášho kotla na výrobu tepla. Koľ-
kokrát sme sa „dobýjali“ na jej 
úrad? Koľkokrát sme ju prosili, aby 
nám dala povolenie na rekonštruk-
ciu kotla? Už dávno sme mohli mať 
cenu tepla, ktorú nám závidia vša-
de naokolo.
Len pre informáciu, táto rekon-
štrukcia by stála Chemes 11 milió-
nov eur a znamenala by zníženie 
tepla pre domácnosti o 15 % a fir-

my o 20 %.
Prečo chceme zníženie ceny tepla?
Naším hlavným obchodným záme-
rom je rozvíjať priemyselný park 
a s cenami tepla, ktoré sú na tejto 
úrovni, je to veľmi komplikované. 
Preto potrebujeme ich zníženie, 
aby sme vedeli prilákať ďalších 
investorov do nášho parku, a tým 
nadobudnúť viac príjmov z vyššie-
ho počtu firiem v priemyselnom 
parku.

ts, Humenné  

Ministerstvo zdravotníctva SR mi-
nulý rok zaradilo humenskú nemoc-
nicu do pevnej siete všeobecných 
nemocníc, v ktorých budú vytvorené 
urgentné príjmy prvého typu. 
„Vytvorili sme samostatný priestor, 
ktorý spĺňa všetky najprísnejšie kri-
tériá predpísané rezortom. Pacient 
s akútnym problémom tak už môže 
prísť alebo bude privezený do ne-
mocnice vždy na jedno miesto, kde 
bude neustále k dispozícii potrebný 
zdravotnícky personál,“ hovorí ria-
diteľ Nemocnice Svet zdravia Hu-
menné  MUDr. Eugen Lešo.
Urgentný príjem sa nachádza v bu-
dove internistického pavilónu E 
(bývalá budova LDCH) blízko hlav-
nej recepcie. Ponúka dva oddelené 
vstupy – pre mobilných pacientov, 

ktorí na pracovisko prídu sami, 
a bezbariérový vstup pre pacientov 
privezených záchrannou zdravotnou 
službou. Ich ošetrenie bude založené 
na modernom triediacom systéme 
pacientov, tzv. triáži. 
„Pacienti budú po zaregistrovaní 
zdravotníckym pracovníkom roz-
delení do piatich skupín podľa zá-
važnosti ich zdravotného stavu a to 
bude určovať poradie ich ošetrenia. 
Osoby s potrebou resuscitácie a 
bezodkladnej podpory životných 
funkcií budú mať najvyššiu prioritu 
a budú sa riešiť bezodkladne,“ vy-
svetľuje riaditeľ. 
Naopak, ak príde pacient s menej zá-
važnou komplikáciou, je možné, že 
bude v čakárni sedieť dlhšie, keďže 
systém uprednostňuje najvážnejšie 
prípady. Zázemie urgentného príj-
mu tvoria tiež štyri expektačné lôž-

ka, ktoré môže nemocnica v prípade 
potreby rozšíriť na osem.

Plánujú nové RTG 
pracovisko
Internistickým a neurologickým pa-
cientom je na urgentnom príjme ne-
ustále k dispozícii internistický lekár. 
Po novom tak už napríklad s bolesťou 
na hrudníku či podozrením na cievnu 
mozgovú príhodu nechodia na interné 
či neurologické oddelenie a nemiešajú 
sa tak s hospitalizovanými pacientmi. 
Pacienti s chirurgickými diagnózami 
budú počas dňa, teda medzi 7.00 h 
a 15.30 h, ošetrovaní v chirurgickej 
časti urgentného príjmu. Ak si zdra-
votný stav bude vyžadovať ďalšie vy-
šetrenia, pacient bude vnútronemoc-
ničnou dopravou prevezený na chi-
rurgické oddelenie do iného pavilónu. 
Po 15.30 h môže ísť takýto pacient už 

priamo na chirurgické oddelenie. 
„V krátkej dobe plánujeme v budove 
urgentného príjmu vybudovať nové 
röntgenové pracovisko, vďaka ktoré-
mu už ani chirurgickí pacienti nebudú 
musieť chodiť na niektoré vyšetrenia 
do iného pavilónu. Pribudne tiež ďalší 
zdravotnícky personál. V prácach na 
novom pracovisku budeme teda ďalej 
pokračovať, aby sme procesy zdravot-
níkom i pacientom čo najviac uľahčili 
a neustále zvyšovali kvalitu zdravot-
nej starostlivosti,“ dodal riaditeľ.

Prevádzkové časy:
Urgentný príjem – nepretržite (inter-
ná a neurologická časť);
Chirurgická ambulancia na novom 
urgentnom príjme - v dennom reži-
me v pracovné dni od 7.00 do 15.30 
h, nočná zmena v časti chirurgického 
pavilónu od 15.30 do 7.00 h;

Žofia Čopíková, Snina  

Exponáty demonštrujú Máriu Te-
réziu ako panovníčku po nástu-
pe na trón v mladšom i zrelšom 
veku, ale aj ako vdovu v čiernom 
po smrti jej manžela Františka I. 
Lotrinského. Na ďalších portré-

toch, ktoré sú súčasťou výstavy, 
nájdete ostatných cisárov – pred-
chodcov aj nasledovníka cisá-
rovnej - otca Karola VI., starého 
otca Leopolda I., syna Jozefa II.  
Okrem iného návštevníci budú 
môcť obdivovať aj panovníčkine 
reformácie, urbáre predstavujúce 

hospodársku reformu, zachované 
historické tlače o rozvoji školstva, 
vzdelanosti a umenia a mnoho 
iných zaujímavých exponátov, 
ktoré pripomínajú honosné bály 
a plesy, ktoré panovníčka často 
usporadúvala. Autormi výstavy sú 
Ing. Samuel Bruss, historik ume-

nia Krajského múzea v Prešove 
a JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, historik 
Krajského múzea v Prešove, ktorý 
je kurátorom výstavy. Vernisáž 
výstavy sa uskutoční 12. júla 2018 
/štvrtok/ o 17.00 hodine v spo-
ločenskej miestnosti v Sninskom 
kaštieli.

JUDr. Dávid Molnár,  
generálny riaditeľ 

 Chemes, a. s., Humenné

Nemocnica Svet zdravia Humenné v týchto dňoch spustila do prevádzky pracovisko urgentného príjmu. Pomoc akútnym 
pacientom tak už poskytuje v nepretržitej prevádzke. 

V čase letných mesiacoch júl a august vám prinášame v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove výstavu pod názvom Jej veličenstvo 
cisárovná Mária Terézia a jej doba. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších a najdlhšie vládnucich panovníčok v našich dejinách. 
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Najväčší zásah proti nelegálnemu hazardu

Opitý vodič takmer spadol s autom z mosta rovno do rieky

Pozor na odkladanie cennosti v aute

ts, Slovensko  

Išlo o najväčšiu akciu zameranú na 
odhaľovanie obchádzania zákona o ha-
zardných hrách. Stovka kriminalistov 
finančnej správy preveruje aj podozre-
nia z podvodov na dani z pridanej hod-
noty (DPH) a dani z príjmu právnických 
osôb (DPPO) v každom kraji Slovenska. 
Stovka colníkov Kriminálneho úradu 
finančnej správy dnes preveruje pre-
vádzky po celom Slovensku s cieľom 
odhaliť obchádzanie zákona o hazard-
ných hrách. Ide o najväčšiu akciu proti 
nelegálnemu hazardu v asi stovke zaria-
dení na území krajiny. V každom kraji 

kriminalisti finančnej správy preverujú 
aj podozrenia z podvodov na DPH a 
DPPO. Finančná správa nemôže zverej-
niť ďalšie podrobnosti o dnešnom zása-
hu vzhľadom na to, že vykonáva v tejto 
súvislosti ďalšie úkony. Podrobné infor-
mácie poskytne v pondelok po analýze a 
vyhodnotení výsledkov zásahu,“ uviedla 
Drahomíra Adamčíková z Finančného 
riaditeľstva SR. Počet uložených pokút, 
ako aj ich výška za rok 2017 oproti pre-
došlým rokom výrazne narástli. Za rok 
2017 bolo daňovými úradmi uložených 
210 pokút vo výške 378 660 eur, čo je 
nárast počtu pokút oproti roku 2016 o 
153 a oproti roku 2015 dokonca o 200. 

Výška uložených pokút vzrástla v roku 
2017 v porovnaní s rokom 2016 o 13 
680 eur, čo je 3,75 % a oproti roku 2015 
až o 245 460 eur, čo je 184 %. Najvyššie 
pokuty za rok 2017 boli uložené za pre-
vádzkovanie a propagovanie hazardnej 
hry bez vydanej alebo udelenej licencie, 
v celkovej výške 113 000 eur. Najčas-
tejšie boli pokuty uložené za porušenia 
ustanovení zákona o hazardných hrách: 
reklama na podávanie alkoholických 
nápojov, nápis „herňa“ a slovo „herňa“ 
nie je súčasťou obchodného mena pre-
vádzkovateľa, porušenie zákona pri 
neoznačení zariadenia druhom a výrob-
ným číslom, podávanie predbežných 

mesačných vyúčtovaní v rozpore so 
zákonom, prevádzkovanie výherných 
prístrojov v zakázaný deň, prevádzka 
umiestnená do 200 metrov od školy, 
predkladanie ročných vyúčtovaní v 
rozpore so zákonom, použitie ozna-
čenia „kasíno“ v rozpore so zákonom, 
chýbajúci herný plán. „Na výhrach bolo 
minulý rok vyplatených 2 699 mil. eur, 
čo je oproti roku 2016 o 20 mil. viac. 
Do štátneho rozpočtu boli priamo z 
prevádzkovania hazardných hier v roku 
2017 odvedené prostriedky vo výške 197 
mil. eur, čo je o 12 mil. eur viac ako v 
roku 2016,“ uviedla Adamčíková.

mpo, Zemplínska šírava  

Košická krajská policajná hovorkyňa 
Jana Mésarová spresnila, že 66-ročný 
vodič viedol vozidlo Škoda Fabia na 
Zemplínskej šírave, pričom za križovat-
kou na obec Trnava pri Laborci pravde-
podobne v dôsledku nevenovania sa plne 
vedeniu vozidla vyšiel mimo vozovku 
na stredový ostrovček pri prechádzaní 
zákruty, pokračoval v jazde a následne 

narazil do zábradlia mosta. „Vodič bol 
na mieste podrobený dychovej skúške 
s pozitívnym výsledkom (0,95 mg/l vy-
dychovaného vzduchu), čo je v prepočte 
1,98 promile. Vodič pri dopravnej neho-
de neutrpel žiadne zranenia (vo vozidle 
bol sám), skončil v cele policajného za-
istenia,“ informovala policajná hovor-
kyňa. Vodiča po vykonaní procesných 
úkonov poverený príslušník Okresného 
dopravného inšpektorátu OR PZ v Mi-

chalovciach obvinil z pre-
činu ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky, za 
čo mu hrozí trest odňatia 
slobody až na jeden rok. 
„Bližšie okolnosti, príčina 
i miera zavinenia, uvede-
ných dopravných nehôd 
sú predmetom ďalšieho 
objasňovania,“ dodala 
Jana Mésarová.

mpo, Humenné  

Polícia pravidelne upozorňuje ľudí, aby 
si vo svojich autách nenechávali žiadne 
cennosti a hodnotné veci. Nie je totiž 
nič neobvyklé, že na zadnom sedadle 
uzamknutého auta je kufrík alebo kap-
sička. Zlodej rozbije sklo na dverách 
a stačí iba okamih, kým vezme svoju ko-
risť a uniká s ňou preč. Na aute síce hučí 
a bliká alarm, to však nezabránilo od-
cudzeniu vašich vecí z auta. Aj napriek 
upozorneniam polície sa takéto prípa-
dy pravidelne opakujú. Pred týždňom 

sa niekto vlámal do auta 47-ročnému 
mužovi z Huncoviec. Doposiaľ nezná-
my páchateľ na aute Opel Vivaro rozbil 
okno na dverách vodiča a z palubovej 
dosky ukradol pánsku platenú kapsič-
ku, v ktorej bola navigácia s držiakom 
a káblom do autonabíjačky. „Taktiež 
tam boli doklady od vozidla a osobné 
doklady oznamovateľa. Škoda krádežou 
bola vyčíslená na 170 eur a poškodením 
na 100 eur,“ spresnil prešovský krajský 
policajný hovorca Daniel Džobanik. Ne-
známy páchateľ sa vlámal aj do osob-
ného auta Daewoo Tico vo Vranove n/

Topľou. „Aj v tomto prípade sa páchateľ 
do auta dostal potom, čo rozbil okno na 
predných dverách. Následne z vozidla 
odcudzil kuchynský mixér, rýchlovarnú 
kanvicu a finančnú hotovosť, ktoré boli 
uložené za sedačkou vodiča na podlahe. 
Odcudzením vecí vznikla škoda 35 eur 
a poškodením 110 eur,“ dodal policajný 
hovorca. V oboch prípadoch polícia za-
čala trestné stíhanie pre prečin krádeže. 
„Občania by mali pamätať na to, že mo-
torové vozidlo nie je a ani nemôže slúžiť 
ako bezpečnostná schránka na úschovu 
vecí a predmetov. Všetky voľne a vi-

diteľne ponechané veci v motorovom 
vozidle sú lákadlom pre zlodejov. Ak 
majú väčšiu batožinu, ktorú si nemôžu 
vziať so sebou, tak nech ju uložia aspoň 
do batožinového priestoru, kde ju nie je 
vidno. Nie je rozhodujúce, či sa v aute 
nachádzajú viac či menej cenné veci, pri 
krádeži zväčša dochádza aj k poškode-
niu motorového vozidla, čo zvyšuje spô-
sobenú škodu,“ upozornil Džobanik. Na 
záver dodal: „Cenné veci ponechané na 
obdiv v aute priamo priťahujú zlodejov, 
preto ich radšej odložte do batožinové-
ho priestoru.“ 

Finančná správa vo štvrtok minulý týždeň zasahovala proti nelegálnemu hazardu na Slovensku. Colníci Kriminálneho úradu 
finančnej správy (KÚFS) vykonávali akciu v 100 prevádzkach po celom Slovensku. 

Kuriózna dopravná nehoda sa stala na Zemplínskej šírave. Opitý vodič na osobnom aute prerazil zábradlie na moste a takmer 
spadol do rieky Laborec na mieste, kde sa vlieva do Zemplínskej šíravy.

Občania by mali pamätať na to, že motorové vozidlo nie je a ani nemôže slúžiť ako bezpečnostná schránka na úschovu vecí 
a predmetov. Všetky voľne a viditeľne ponechané veci v motorovom vozidle sú lákadlom pre zlodejov. 

Opitý vodič narazil do zábradlia mosta. Auto viselo nad riekou. Sta-
čilo len pár centimetrov a mohlo spadnúť do Laborca.  |  FOTO: MIPO



PONDELOK
2. JÚLA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 5|KULTÚRA

Vivat Via Arto... 4x majstri, 5x vicemajstri Európy a pozvanie na svetové pódiá 
Eva Kocúrová, DiS.art.; -MJK-;  Budapešť; FOTO ARCHÍV VA  

Tanečníci Súkromnej Základ-
nej umeleckej školy VIA ARTO 
z Humenného sa v dňoch 22. a 
23. júna zúčastnili Majstrov-
stiev Európy v maďarskej met-
ropole, v Budapešti - EurOpen 
Modern Dance Championship. 
Keďže táto súťaž je nominač-
ná, stretol sa tam výber toho 
najlepšieho, čo ponúka tanečná 
scéna z celej Európy. 

Našu nomináciu bez predchádza-
júcich kôl podporila uznávaná 
a hlavná porotkyňa tanečných 
súťaží na Slovensku i na medzi-
národnej pôde - Ivka Višnevská. 
Patrí jej i v našom mene obrov-
ské poďakovanie za prejavenú 
dôveru a možnosť reprezentovať 
Slovensko na tak prestížnej sú-
ťaži. 
A nasledujú čísla... 2 dni mara-
tónu tanca, ktorého sa zúčastnilo 
44 našich tanečníkov vo veku od 
9 do 18 rokov so 14 choreogra-
fiami pod vedením 2 pedagógov 
- Zuzky Bačovej a Evky Kocúro-
vej. Celkovo postúpilo do hlav-
nej súťaže na budapeštianske 
tanečné dosky 389 choreografií 
v kategóriách: fantasy a contem-
porary modern dance, v jednotli-
vých vekových skupinách (deti, 
juniori, mládež). 
Naše ocenenia... 4-krát Majstri 
Európy, 5-krát vicemajstri Eu-
rópy, 2-krát bronzové umiestne-
nie, 2-krát 4. miesto a jedno 5. 
miesto. K tomu chcem doplniť 
uznanlivé slová od členov poro-
ty, ktorí nás na základe hodnote-
nia našich choreografií odporú-
čajú a zároveň i pozývajú súťažiť 
na ich ďalších medzinárodných 
súťažiach. Citujem slová porot-
kyne Ivky Višnevskej: „Ďakujem 
za skvelú reprezentáciu našich 
„zušiek“ zo Slovenska.“ 
Opäť sme sa raz mohli dotknúť 

„tanečného neba“ a to v plnom 
slova zmysle. Výkony všetkých 
zúčastnených boli vysoko pro-
fesionálne. Tieto ocenenia si 
ceníme o to viac, že naši „zušká-
ri“ súťažili s profesionálnymi 
tanečnými telesami. Za všetky 
spomeniem aspoň Proffessional 
dance studio zo Srbska. Sú naj-
väčšou motiváciou pre našich 
tanečníkov i pre nás, pedagógov. 
Naši tanečníci už počas súťaže-
nia podávali omnoho výraznej-
šie výkony ako doposiaľ. Vy-
nikajúco zorganizovaná súťaž, 
vždy presne dodržiavaný časový 
harmonogram. Prvýkrát sme vy-
stúpili na pódium aj my, peda-
gógovia, a prevzali si ďakovné 
diplomy. Prvýkrát pred každým 
oceňovaním vybehli všetky deti 
na pódium, aby si zatancovali 
na vopred pre nich pripravenej 
choreografii. Uvoľnená atmosfé-
ra, nebolo cítiť súperenie, skôr 
rešpekt. A rešpekt i poďakovanie 
patrí aj z našej strany všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave tak 
nádherného podujatia pre deti  i 
pre dospelých. 
Nezabúdame ani na nášho ria-
diteľa SZUŠ Via Arto, Radova-
na Seka, ktorý nás už dlhé roky 
podporuje v štúdiu i súťažení. 
Ďakujeme našim tanečníkom za 
ich krásnu reprezentáciu ško-
ly, pedagógom za ich prípravu, 
Nike Chripákovej za vynikajúcu 
organizačnú prácu počas pobytu 
v Budapešti a našim mamkám 
„viaartovským“, ktoré s nami 

už pravidelne absolvujú všetky 
významné podujatia - Slávke 
Kráľovej, Gabriele Továrňako-
vej, Andrei Vaššovej, Martine 
Gajdošovej. 

Via Arto opäť potvrdilo, že kráča 
po tej správnej umeleckej ceste. 
Ďakujeme i za slová od porotky-
ne Ivky Višnevskej: „Vivat, Via 
Arto.“
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Krajskí poslanci odobrili riaditeľa MMUAW v Medzilaborciach M. Cubjaka  

Počas 15 rokov si v súťaži o NP Poloniny zmeralo vedomosti 465 žiakov

Novým riaditeľom Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach je od 1. júla Martin Cubjak. Do funkcie 
ho v pondelok na základe odporúčania výberovej komisie menovalo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

tasr, Nová Sedlica, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Počas 15 rokov si v súťaži o Národ-
nom parku (NP) Poloniny a Medzi-
národnej biosférickej rezervácii Vý-
chodné Karpaty zmeralo vedomosti 
465 žiakov. Piataci zo základných 
škôl Sninského okresu sa aj v tomto 
roku stretli v areáli informačného 
strediska, ktoré sa nachádza v najvý-
chodnejšej obci na Slovensku - No-
vej Sedlici.  Ako informovala Iveta 
Buraľová zo Správy NP Poloniny 
v Stakčíne, deti si overili svoje vedo-
mosti a poznatky z prírody, histórie 
i kultúry regiónu spod Polonín. „Pre 
trojčlenné družstvá boli priprave-

né tri súťažné časti, a to praktické 
určovanie prírodnín, písomný test 
a ústna časť. Otázky posledných 
dvoch častí sú čerpané z brožúry, 
ktorú pripravuje a vo vlastnej réžii 
vydáva Správa NP Poloniny,“ pri-
blížila. Najzaujímavejším je pre deti 
podľa jej ďalších slov orientačný 
beh, ktorého súčasťou je určovanie 
prírodnín. „Ide o dreviny, rastliny, 
preparáty živočíchov, prírodniny, 
ako sú vtáčie pierka, zvleky plazov 
a pod.,“ vymenovala. Trasa je pri-
pravená a vyznačená v okolí infor-
mačného strediska. „Po náročnom 
viac ako trojhodinovom súťažení sa 
oddychovalo, posedelo pri ohni a 

opekalo. Priestor bol aj na 
hravé športové aktivity, kto-
ré školákov pobavili a rozo-
smiali,“ priblížila atmosféru 
tradičnej súťaže Buraľová 
s tým, že všetci účastníci si 
domov odniesli pohľadni-
ce, pexeso i sladkosť. Súťaž 
Národný park Poloniny 
a Medzinárodná biosférická 
rezervácia Východné Karpa-
ty v 101 otázkach a odpove-
diach má medzi aktivitami 
Správy podľa Buraľovej 
svoje dôstojné miesto. Jej 
spoluorganizátorom je Cen-
trum voľného času v Snine.

tasr, Medzilaborce    

„Novému riaditeľovi prajem veľa 
úspechov v jeho práci. Medzilabo-
recké múzeum Andyho Warhola 
má svoje miesto v kraji, ale aj na 
Slovensku. Verím, že turbulentné 
obdobie, ktoré bolo v predchádza-
júcich rokoch a mesiacoch, je už 
za nami,“ povedal predseda PSK 
Milan Majerský. Cubjak bol od 
marca tohto roka poverený riade-
ním múzea. Ako povedal, v prvom 
rade sa ho snažil personálne a od-
borne stabilizovať. „Pripravili sme 
niekoľko výstav. Pätnásteho júna 
sme otvorili veľkú zahraničnú vý-
stavu v chorvátskom meste Zadar. 
Mám veľmi veľa vízií, ktoré by som 
chcel postupne realizovať. V tomto 
roku si pripomíname nedožité 90. 
narodeniny Andyho Warhola, čiže 
chceme pripraviť pestrý, bohatý 
program a taktiež by som chcel 
zlepšiť oblasť manažmentu a mar-
ketingu múzea,“ povedal pre TASR 
Cubjak. Hrozba odobratia diel z 
múzea ich majiteľmi je podľa neho 
zažehnaná. „Jeden z dôvodov, pre-
čo som sa vôbec vrátil naspäť do 

múzea, bol ten, že jednak to bola 
žiadosť rodiny Andyho Warhola, 
a jednak aj žiadosť súkromných 
zberateľov, ktorí prejavili dôveru 
v moju osobu a chceli, aby som 
tam prišiel a nejakým spôsobom to 
garantoval,“ skonštatoval Cubjak. 
Múzeum podľa jeho slov plánu-
je získať ďalšie Warholove diela. 
„Už teraz môžem povedať, že mám 
rozdiskutované nejaké rokovania 
s privátnymi zberateľmi, ktorí by 
vedeli zapožičať ďalšie, nové, ešte 
nikdy nevystavené diela Andyho 
Warhola na Slovensku, ale aj iných 
autorov. Taktiež plánujem vy-
cestovať do Pittsburghu, stretnúť 
sa s jeho rodinou a podpísať me-
morandum o spolupráci a začať 
transatlantickú spoluprácu, ktorej 
s účasťou bude, dúfam, aj oboha-
tenie zbierky expozície MMUAW 
v Medzilaborciach,“ prezradil Cub-
jak. Martin Cubjak je absolventom 
Filozofickej fakulty Prešovskej uni-
verzity v Prešove v odbore estetika 
a filozofia. Pôsobil vo viacerých 
súkromných firmách a tiež ako 
lektor, muzeoedukológ a kurá-
tor MMUAW v Medzilaborciach. 

Predseda PSK Milan Majerský sa 
ešte začiatkom februára rozhodol 
urobiť výmenu vedenia múzea. 
Absolvoval v tejto súvislosti podľa 
jeho slov náročné rokovania s ku-
rátorom aj so súkromnými maji-
teľmi obrazov, ktorí v minulosti už 
pohrozili ich presťahovaním inam. 
Predchádzajúcu riaditeľku Ľud-
milu Štecovú predseda PSK uvoľ-
nil z funkcie na základe jej žiadosti 

o rozviazanie pracovného pomeru 
dohodou ku koncu februára tohto 
roka. Poslanci zároveň na pondel-
ňajšom rokovaní vzali na vedomie 
vzdanie sa funkcie riaditeľky Hor-
nozemplínskej knižnice vo Vrano-
ve nad Topľou Emílie Antolíkovej, 
ktorá uspela vo výberovom konaní 
a od 14. júna 2018 pôsobí ako ve-
dúca odboru kultúry Úradu PSK.

Novým riaditeľom Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach je 
od 1. júla Martin Cubjak.   |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Prešov

Finančné prostriedky pre jednotli-
vé okresy boli rozdelené adekvátne 
podľa podielu spravovanej dĺžky 
ciest a úsekov, ktoré sú najkritickej-
šie. „Zo zdrojov PSK sme vyčlenili na 
rekonštrukcie približne 12 miliónov 
eur, čo pokryje najnutnejšie, z náš-
ho pohľadu aj najproblematickejšie 
cestné úseky v kraji. Samozrejme, 
že to nestačí, a preto musíme hľadať 
aj iné zdroje financovania hlavne 
z európskych štrukturálnych fon-
dov,“ uviedol predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Milan Majer-
ský. PSK v rámci spravovanej siete 
komunikácií II. a III. triedy s dĺžkou 
2445 kilometrov eviduje podľa jeho 
slov viac než 750 kilometrov ciest 
v takzvanom štvrtom a piatom stup-

ni, teda v nevyhovujúcom a havarij-
nom stave, čo je takmer 31 percent 
celkovej dĺžky. „Aktuálnymi inves-
tičnými akciami sa z tejto výmery 
opraví 48 havarijných úsekov v cel-
kovej dĺžke viac ako 60 kilometrov. 
Vybrané rekonštrukcie sa budú rea-
lizovať najmä na cestách III. triedy, 
deväť úsekov v okresoch Humenné, 
Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sni-
na, Vranov nad Topľou sú komuni-
káciami II. triedy,“ doplnil predseda 
PSK. Financie vyčlenené krajskou 
samosprávou smerujú prioritne na 
opravu ciest, zahŕňajú aj prípravy 
projektových dokumentácií na bu-
dúce projekty, realizáciu viacerých 
mostov, bodových chýb na cestných 
komunikáciách a sanáciu zosuvov. 
„S realizáciou niektorých investič-
ných akcií sme už začali v týchto 

dňoch. Ide predovšetkým o oblasti 
Bardejov, Stará Ľubovňa a Vranov 
nad Topľou. Súčasne pracujeme aj 
na nevyhnutných rekonštrukciách 
mostných objektov a sanáciách zo-
suvov, ktoré boli stavebne začaté v 
uplynulom roku,“ povedal riaditeľ 
Správy a údržby ciest (SÚC) PSK Pe-
ter Kočiško. Konkrétne ide o úseky 
cesty v obci Fintice, mosty v Komá-
rove, Prituľanoch a Podolínci. „Z no-
vých akcií finančne náročné budú 
aj výstavba nového mosta v obci 
Krušinec, rekonštrukcie mostných 
objektov v Litmanovej a Bardejo-
ve. V pláne je aj sanácia viacerých 
zosuvov na cestách Klenová - Ubľa, 
Detrík – Malá Domaša, Kokošovce 
– Sigord a Gregorovce – Terňa,“ do-
dal riaditeľ. S rekonštrukciami ha-
varijných úsekov súčasne prebieha 

aj modernizácia ciest cez operačné 
programy Európskej únie. V rámci 
programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A boli úspešne finalizo-
vané tri projekty v slovensko-poľ-
skom pohraničí v okresoch Prešov, 
Bardejov, Snina, Medzilaborce 
v hodnote viac ako 7,6 milióna eur. 
Pred realizáciou sú ďalšie dve veľké 
stavby – Zlepšenie dopravného na-
pojenia okresov Jaslo – Bardejov – 
Svidník na TEN-T koridor za takmer 
2,5 milióna eur a Modernizácia cest-
ného spojenia Pieninských národ-
ných parkov, druhá etapa za viac ako 
3,5 milióna eur. Ďalšie financie kraj 
získal z Integrovaného operačného 
programu. V procese verejného ob-
starávania je aktuálne päť projektov 
modernizácie ciest za približne 20 
miliónov eur.

tasr, Medzilaborce

Poznávacie preteky Cyklopátrania 
Prešovským krajom organizuje už 
po piaty raz Krajská organizácia 
cestovného ruchu (KOCR) Severo-
východ Slovenska, ktorá zastrešuje 
rozvoj cestovného ruchu v Prešov-
skom kraji. Cyklistom počas leta 
2018 predstaví štyri zaujímavé loka-
lity. Cyklopátrania sa začala 30. júna 
v Kalinove neďaleko Medzilaboriec, 
pokračovať budú 21. júla v lokalite 
Bardejov – Mníchovský potok, na-
sledovať budú Levočské vrchy 18. 
augusta a sériu poznávacích prete-
kov uzavrú 8. septembra preteky 
v Prešove a okolí. Na Cyklopátraní 
v okolí Medzilaboriec sa cyklisti 
podľa Barbory Čechovej z KOCR 
Severovýchod Slovenska mohli tešiť 
na zaujímavosti ako vojenská pozo-
rovacia veža pri Kalinove, pamätník 

vstupu sovietskych vojsk, legendami 
opradený Monastyr v Krásnom Bro-
de, cintoríny z 1. svetovej vojny ale-
bo symbol Rusínov –sochu kniežaťa 
Laborca nad Haburou a na mnohé 
ďalšie. „Čaro Cyklopátraní Prešov-
ským krajom spočíva v tom, že si 
ciele cyklotúry vyberiete sami. Pod-
ľa kondície, schopností a záujmov. 
Súťažiť môžu aj dvojice. Zvlášť sa te-
šíme, že mnoho cyklistov s nami bi-
cykluje už piaty rok a že každoročne 
vzniká veľa nových priateľstiev, pre-
tože Cyklopátrania sú najmä o pria-
teľskej atmosfére a objavovaní. Po-
zývame všetkých cyklistov poznávať 
krásne miesta Prešovského kraja,“ 
predstavil zámer pretekov riadi-
teľ KOCR Severovýchod Slovenska 
Martin Janoško. Cyklisti majú na 
pretekoch k dispozícii pätnásť za-
ujímavých miest, na ktoré sa môžu 
vybrať počas päťhodinového časové-

ho limitu. Body za navštívenie miest 
zbierajú prostredníctvom voľne 
dostupnej aplikácie Objavujme. Na 
každom mieste sa prostredníctvom 
aplikácie zlokalizujú a získajú tak 
súťažné body. Súťažné miesta sú 
rôznej náročnosti, cyklisti si ich vy-
berajú podľa vlastného uváženia. 
Všetky miesta majú vďaka aplikácii 
vo svojom mobile, môžu si z nich 
vyberať a jednoducho sa orientovať 
v teréne. V aplikácii ich nájdu už deň 
pred pretekmi. Na svojom území má 
Prešovský kraj takmer 4000 väčších 
i menších pamiatok, štyri zo sied-
mich lokalít UNESCO, 27 drevených 
kostolíkov, kráľovské mestá, skan-
zeny, múzeá a galérie s rozmanitými 
expozíciami. Podľa Čechovej z tohto 
bohatstva vychádza i ústredná letná 
kampaň Kraj kultúrnych pamiatok, 
ktorú pripravila KOCR Severový-
chod Slovenska. Pamiatky v Prešov-

skom kraji predstavujú takmer štvr-
tinu všetkých pamiatok na Sloven-
sku, ide podľa nej o najvyšší počet 
spomedzi slovenských krajov.

Cestári opravia v kraji 48 havarijných úsekov ciest. Sú medzi nimi aj cesty v Humenskom okrese

Cyklopátrania Prešovským krajom odštartovali v Kalinove

Základnú školu s materskou školou Michala Sopiru v Radvani nad Laborcom v okrese Medzilaborce v stredu navštívili 
účastníci Letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry. Žiaci si pre nich pripravili program v jazyku tejto národnostnej menšiny. 

Piaty ročník zábavno-poznávacích pretekov Cyklopátrania Prešovským krajom sa začal v Kalinove v okrese Medzilaborce. 
Cyklisti objavovali zaujímavosti v okolí Medzilaboriec až po hranice s Poľskom. 
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tasr, Prešov     

Na tisíc obyvateľov stredného 
stavu kraja pripadlo 6,3 sobáša. 
V rámci okresov Prešovského 
kraja najviac sobášov na tisíc 
obyvateľov zaznamenal okres 
Stará Ľubovňa a najmenej 
okres Medzilaborce. TASR in-
formovala Zuzana Kozoňová 
z pracoviska Štatistického úra-
du SR v Prešove. „Podobne ako 
u žien v pôrodnosti, aj pri uza-
tváraní manželstva pokračoval 
trend zvyšovania priemerného 
veku partnerov vstupujúcich 
do manželstva. Priemerný vek 
ženícha i nevesty za posled-
ných desať rokov vzrástol pri-
bližne o dva roky. Ženísi mali 
v priemere 31 rokov a nevesty 
28 rokov. Podobný vývoj bol aj 
u vzájomne slobodných partne-
rov, keď ženísi vstupovali ako 
29-roční a nevesty ako 27-ročné 
do prvého manželstva,“ priblíži-
la Kozoňová. Najviac uzavretých 
manželstiev u oboch pohlaví 
bolo vo vekovej skupine 25- až 
29-ročných. Druhou najpočet-
nejšou vekovou skupinou u že-
níchov bola kategória 30- až 
34-ročných a u neviest to bola 
kategória 20- až 24-ročných. 
Manželstvo uzatvorilo aj 29 
mužov vo veku 65 a viac rokov 

a osem žien 
v rovnakom 
veku. V roku 
2017 bolo 
v Prešovskom 
kraji najviac 
u z a v r e t ý c h 
manžels t iev 
v septembri 
(862). „V roku 
2017 bolo 
v Prešovskom 
kraji rozve-
dených 1023 
manželstiev, 
čo je opro-
ti roku 2016 
o 67 rozvodov 
viac. Na 100 
sobášov v kra-
ji pripadlo 20 
rozvodov, čo 
je najmenej 
v rámci krajov 
SR. Najviac 
rozvodov na 100 sobášov mali 
v okrese Stropkov a najmenej 
v okrese Poprad. Z celkového 
počtu podaných návrhov na 
rozvod 66,1 percenta návrhov 
iniciovala žena,“ doplnila Ko-
zoňová. Priemerná dĺžka trvania 
rozvedeného manželstva v kraji 
predstavovala 15,4 roka. V roku 
2017 sa rozviedlo 192 párov, 
ktorých manželstvo trvalo 25 ro-

kov a dlhšie. Do dvoch rokov od 
uzavretia manželstva sa rozvied-
lo 27 manželstiev. Z hľadiska 
príčin rozvratov ako najčastej-
šia príčina rozvodu manželstva 
u oboch pohlaví dlhodobo figu-
ruje rozdielnosť pováh, názorov 
a záujmov. V súdnom konaní 
túto príčinu uviedlo 64,6 per-
centa rozvádzajúcich sa mužov 
i žien. Ďalšími najpočetnejšími 

dôvodmi rozvratu manželstiev 
zo strany muža bola nevera a 
alkoholizmus. Zo strany ženy 
to boli prípady, keď súd nezistil 
zavinenie, za nimi nasledovali 
nevera a ostatné príčiny. V roku 
2017 bolo ukončených rozvo-
dom 61,6 percenta manželstiev 
s maloletými deťmi. Najčastejšie 
sa rozvádzali manželstvá s jed-
ným dieťaťom.

V kraji bolo minulý rok najviac sobášov za 20 rokov

Rozdávajú radosť  a šíria krásne rusínske piesne
Štefan Letko, Humenné    

Úprimnú radosť a príjemnú po-
hodu prežívali v prvú júnovú 
nedeľu členky ženskej speváckej 
skupiny Zornica z Humenného, 
ktoré sa zúčastnili 53. ročníka 
folklórneho festivalu Rusínov - 
Ukrajincov Slovenska v známej 
obci Kamienka v okrese Stará 
Ľubovňa. Na tomto festiva-

le, ktorý sa niesol pod názvom 
Holose- Holose, obsadili v sil-
nej konkurencii krásne druhé 
miesto. Svojimi piesňami sa 
hlboko zapísali do povedomia 
nielen početnému publiku, ale 
aj prítomným vzácnym hosťom. 
Mottom tejto speváckej skupiny 
nie je len rozdávať radosť, ale 
predovšetkým čoraz viac a viac 
šíriť kráse rusínske piesne, ktoré 

majú vo svojom repertoári. Ich 
piesňami vnášajú do sŕdc vďač-
ného publika teplo svojho domo-
va. Klenotnica rusínskych piesní 
bola a bude stále bohatšia a ne-
vyčerpateľná. Vďaka vám, ženy 
zo speváckej skupiny Zornica, 
že sa obetujete a svoj voľný čas 
venujete spevu, ale aj za to, že 
úspešne reprezentujete na fes-
tivaloch a rôznych vystúpeniach 

naše krásne mesto Humenné. 
Leto už tradične patrí bohatej 
kultúre, a preto aj váš program 
na najbližšie dni a týždne je na-
plnený. V najbližšej budúcnosti 
sa predstavia vďačnému publi-
ku v Hankovciach, Radvani nad 
Laborcom, Runine, Oľke, ale aj 
v ďalších obciach. Želáme vám 
veľa úspechov a všade vďačné 
publikum.

V Prešovskom kraji vstúpilo v roku 2017 do manželstva 5 187 párov, čo je najviac za ostatných 20 rokov.  
V porovnaní s rokom 2016 počet sobášov vzrástol o 181. 

Ženísi mali v priemere 31 rokov a nevesty 28 rokov. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Stanislav Onderišin, Humenné 

Je to významný úspech pre školu, 
keďže náš žiak bol medzi 20 oce-
nenými žiakmi z celého Prešov-
ského kraja. Slávnostnú atmosféru 
udeľovania ocenení doplnil bo-
hatý kultúrny program, v ktorom 
účinkovali žiaci stredných škôl 
z Prešovského kraja. Cieľavedo-
má práca s Matúšom začala počas 
jeho štúdia v 9. ročníku. Už vtedy 
bol pripravovaný pedagógom našej 
školy Ing. Štefanom Juškom, PhD., 
na celoslovenskú súťaž Mladý me-
chatronik, na ktorej sa umiestnil na 
vynikajúcom 2. mieste. V školskom 
roku 2015/2016 nastúpil na našu 
školu a bol zaradený k žiakom s in-
telektovým nadaním. Jeho úspechy 
pokračovali aj naďalej: 1. miesto v 
krajskom kole súťaže ZENIT v elek-

tronike v kategórii B a postup na 
celoslovenské kolo, kde sa umiest-
nil na 6. mieste (2015), 1. miesto v 
celoslovenskom kole elektrotech-
nickej olympiády s projektom „Au-
tonómne vozidlo“, zároveň získal aj 
dekrét o prijatí na elektrotechnic-
kú fakultu Žilinskej univerzity bez 
prijímacích pohovorov (2016), 2. 
miesto v krajskom kole súťaže stre-
doškolskej odbornej činnosti (SOČ) 
s projektom „Autonómne vozidlo“ 
(2016), 5. miesto v celoslovenskom 
kole SOČ s projektom „Autonómne 
vozidlo“ (2016), 1. miesto v 0. roč-
níku súťaže NAGA – návrh využitia 
dronov pri vyhľadávaní energe-
tických strát na budovách (2016), 
2. miesto v súťaži VSD z oblasti 
elektrotechniky a energetiky pre 
žiakov 1. a 2. roč. (2017), 3. miesto 
v 1. ročníku súťaže NAGA s projek-

tom SMART HOME 
(2018). Matúš okrem 
toto, že je manuálne 
zručný, má zriedka-
vý mimoriadny ta-
lent, ktorý disponuje 
nielen teoretickými 
vedomosťami získa-
nými v škole, ale aj 
vlastným samoštú-
diom. Ako sa sám 
vyjadril, nemieni 
zaspať na vavrínoch 
a naďalej pokračuje 
vo svojom zdokona-
ľovaní sa v odbore 
formou práce na 
nových projektoch. 
Dúfame, že aj naďa-
lej bude šíriť dobré 
meno našej školy.

ts, Vydraň 

Značkár KST Ľubomír Goduš po-
čas mesiaca jún kompletne obnovil 
turistický chodník vedúci z Medzi-
laboriec, časti Vydraň, až na štátnu 
hranicu - Stredný hrb (822 m). Pre-
chádzal aj rekreačným strediskom 
Danová, kde je známe lyžiarske 

stredisko SKI Centrum, ktoré už 
sedem rokov nefunguje. Na chod-
níku je niekoľko zaujímavých miest 
a tiché prostredie predurčujú Da-
novú na centrum rekreácie a oddy-
chu. Obnovu značkovaných chod-
níkov previedol značkár KST Ľubo-
mír Goduš, ktorý obnovil značky na 
celej trase. V úseku trasy Danová 

- Stredný hrb 
boli ešte pô-
vodné staré 
značky, čo 
bolo aj príči-
nou blúdenia 
turistov na 
tejto trase.

Andrej Račko, Humenné

Keď som si raz vo vlaku vypočul 
rozhovor mladej dievčiny o jej 
zdravotnom probléme, rozhodol 
som sa, že o ňom napíšem do 
týchto novín. Jej zdravotný prob-
lém vznikol z preťaženia ramen-
ných kĺbov vo fitnes centre. V čase 
veľkých prázdnin bola jeho veľmi 
častou návštevníčkou. Musela sa 
podrobiť operácii. Konštatovala, 
že jej problém sa tým neskončil. 
Veľké prázdniny sú už tu. Určite, 

že naše deti a mládež navštívia 
aj posilňovne. Túžba mať krásne 
vyformované telo je vlastná kaž-
dému mladému človeku. Dôležité 
je, aby mladý jedinec nestrácal 
kontrolu nad sebou i časom trá-
veným v tomto zariadení. Mladí 
ľudia nemôžu byť ponechaní iba 
sami na seba.  Všetko má totiž 
svoje limity, aj naše telo. Rodičia 
by mali koordinovať všetky záuj-
mové aktivity, nenechať svoje ra-
tolesti, aby sa vychovávali samy. 
Určité nebezpečenstvo im hrozí 

aj na diskotékach i pri dlhom vy-
sedávaní pri počítači, internete 
a televízore. V súčasnosti sa na 
výchove podieľajú  okrem rodi-
čov a školy aj predmety hmotnej 
a duchovnej kultúry. Musíme si 
uvedomiť to, že dnes mnohí mladí 
ľudia chcú žiť dneškom, ale záro-
veň aj zajtrajškom. Ak to rodičia 
neustrehnú, môžu sa dočkať aj 
veľmi nepríjemných prekvapení. 
Bolo už veľa prípadov v súvislosti 
s alkoholom, drogami, fajčením, 
a dokonca aj so sexom. Možno 
málo z nás vie, aké sú následky 
len samotného fajčenia mladých 

chlapcov a dievčat. V dospelom 
veku najskôr zomierajú tí, ktorí 
začali fajčiť už vo svojom mla-
dom veku. Otravy alkoholom nie 
sú dnes žiadnym tajomstvom už 
u 9-ročných. Ak rodičom záleží na 
tom, aby z ich dcéry či syna vyrás-
tol telesne i duševne vyrovnaný 
človek, mali by v priebehu veľ-
kých školských prázdnin rozumne 
a účelovo stanoviť denný režim 
v celom jeho rozsahu a nebrať na 
ľahkú váhu ani duchovno-mravný 
vývoj svojej dcéry či syna. Stavba 
vyvíjajúceho sa človeka nemôže 
totiž stáť vo vzduchoprázdne.

Žiak SOŠT v Humennom medzi ocenenými

Značkár KST obnovil značenie na turistickom chodníku Vydraň - št. hranica

Veľké prázdniny sú už tu

Plaketou Lux mentium – Svetlo poznania bol dňa 12. júna 2018 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove ocenený 
Matúš Fedorčák, žiak Strednej odbornej školy technickej v Humennom. 

Na fotke je ocenený Matúš Fedorčák a Ing. Štefan Juško, PhD.  |  FOTO: SOŠT
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MsKS – DOM KULTÚRY
JAŠČUREČKY Z ĽUBICE

Kultúrne leto pri Fontáne lásky 
v nedeľu 8. júla o 17.30 hod. 

XVI. HUMENSKÉ ORGANOVÉ 
DNI ŠTEFANA THOMÁNA

Medzinárodný organový festival. 
Hana Bartošová (organ, ČR). 

- v stredu 11. júla o 19.00 hod. 
v Rímskokatolíckom kostole Všet-

kých svätých v Humennom.
JÁN KOVÁČ:  

PRIEREZ TVORBOU
Autorská výstava umelca zo Sobra-
niec. Potrvá do 29. júna vo výstav-

nej miestnosti DK.
VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

FOTOVARIÁCIE

Autorská výstava členov Fotoklubu 
Reflex Humenné – Alexander Daňo 

(1960, Medzilaborce) a Peter Sa-
lašovič (1953, Humenné). Výstava 

potrvá do 30. júna.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 

MÚZEUM
PREMENA DO KRÁSY 

Panelová výstava o motýľoch (150 
ukážok z viac ako 3 500 motýlích 

druhov) žijúcich na Slovensku. 
Ich tajuplný svet, metamorfóza od 
vajíčka po najkrajšiu podobu hmy-
zu – motýľa. Prírodovedná expo-
zícia VM a Východoslovenského 
múzea v Košiciach. Potrvá do 30. 

septembra. 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

LETNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY
(2. – 31. júl / 1. – 31. august)

02. 07.  BERTA
 (Svetový deň UFO)
03. 07. MILOSLAV
04. 07. PROKOP, PROKOPA
 (Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí)
05. 07.  CYRIL, METOD
 - Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda (slovanskí 

vierozvestovia) /(štátny sviatok)
 - Deň zahraničných Slovákov (pamätný deň) 

(Deň workoholikov)
06. 07. PATRIK, PATRÍCIA
 (Den upálení mistra Jana Husa - ČR) 

(Medzinárodný deň bozkávania)
07. 07.  OLIVER 

(Medzinárodný deň rieky družstiev / Deň 
čokolády)

08. 07. IVAN, IVO
 (Svetový deň alergií / Deň videohier)
09. 07. LUJZA, LUKRÉCIUS, LUKRÉCIA
 (Medzinárodný deň za zničenie malých  

a ľahkých zbraní)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
02. 07. ZANI / SANY
03. 07. COLUMBO / CHARLOTA
04. 07. DITA, MIŇO / JORI
05. 07. KATANGA / CINTIE
06. 07. SALLY / HAKIM
07. 07. DONALD / NATÁLKA
08. 07. SOŇA / HELA
09. 07. HOMÉR / IRIS

Výstava krajskej súťaže neprofesi-
onálnej výtvarnej tvorby. Potrvá do 
29. júna vo výstavných priestoroch 

VM.
12 PATRÓNOV

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

výstavu... Potrvá do 30. júna v gale-
rijných priestoroch VM.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových 

fotografií prináša zábery od naj-
starších dochovaných vyobrazení 
štvorkrídlového objektu renesanč-
ného kaštieľa a priľahlého parku 

na rytine z obdobia druhej polovice 
XVII. storočia po dnešok. Súčas-
ťou vystavovaných fotografií sú 
aj doposiaľ nezverejnené snímky 
pochádzajúce z rodinného albumu 
potomkov Andrássyovcov žijúcich 

v Kanade. 

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0118
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PRANOSTIKA
Tráva v júli dozrieva.

Keď v deň Navštívenia Panny 
Márie (2. 7.) prší, rovnaké počasie 
očakávajme ďalších štyridsať dní.

Svätý Prokop (4. 7., opát 
a vyznávač) prosí,  

nech slniečko svieti.

Keď prší na Prokopa, namokne 
každý snop aj kopa.

Sv. Prokop huby rozosieva. 

Zväčša sa hospodár na sv. Cyrila 
a Metoda (5. 7., slovanskí  
vierozvestovia) usmieva. 

Keď na Ivana (8. 7.) prší, 
 žito bude chudobné.

Koľko pšenice do sv. Ivana 
 (pustovník) narástlo,  
toľko jej už zostane.

Chladný júl celé leto ochladí.
(jac)

H
E

/0
1
0
1

Myšlienka týždňa...

,,ČLOVEK NIE JE
STVORENÝ  

NA PREHRU. 
ČLOVEKA 

MOŽNO ZNIČIŤ,
ALE NIE PORAZIŤ.“

(ERNEST HEMINGWAY)

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.

02. 07.  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
03. 07.  U LEVA, 
 Nemocničná ul. 39
04. 07.  MÁRIA, 
 Krátka ul. 3
05. 07.  PRI NEMOCNICI HE, 
 Ul. 1. mája 5558
06. 07.  HARMÓNIA, 
 Ul. 1. mája 21
07. 07.  BENU - OC Tesco, 
 Družstevná ul. 39
08. 07.  PRI KAŠTIELI, 
 Mierová ul. 33/1 
 (Pod stračou nožkou)
09. 07.  DR. MAX - Poliklinika, 
 Ul. 1. mája 21

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

H
E

/0047KÚPALISKO V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 20.00 hod.
str 09.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 10.00 hod.
 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.

P R Á C A

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

HE-R/0132

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

HE-R/0123

P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ OD-
REZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

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, dosta-
tok parkovacieho miesta 
zdarma). Viac na tel. č. 
0905 809 038; e-mail: 
sekretariat@obfzhumen-
ne.sk

HE-R/0081

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

H
E

/0
1
0
4

Východ / Západ  S L N K A 
pon (02.07.) 4:28 / 20:40 hod.
ut 4:28 / 20:40 hod.
str 4:29 / 20:39 hod.
štvr 4:30 / 20:39 hod.
pia  4:31 / 20:39 hod.
sob 4:31 / 20:38 hod.
ned 4:32 / 20:37 hod.
pon (09.07.) 4:33 / 20:37 hod.
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Memoriál Jozefa Gábriša... Svetový pohár upútaných 
(csarpi), -MJK-; Žarnovica 

Miestne tréningové futbalové 
ihrisko mestečka Žarnovice 
v Banskobystrickom kraji 
sa v dňoch 9. a 10. júna stalo 
na istý čas živnou pôdou pre 
súťaž upútaných leteckých 
modelov v kategóriách F2B - 
upútané akrobatické modely 
(Svetový pohár a zároveň aj 
Majstrovstvá Slovenskej re-

publiky); UŠ - upútané školné 
modely (seriál súťaží Maj-
strovstiev Slovenska) a ŠUM - 
športové upútané polomakety 
skutočných lietadiel. 

Do hlavnej súťažnej kategórii 
F2B akrobatických modelov sa 
prihlásilo 31 štartujúcich z eu-
rópskych krajín. V kategórii UŠ 
školských modelov sa registro-
valo 21 súťažiacich a v kategórií 
ŠUM polomakiet skutočných 

lietadiel pätica súťažiacich. 

Počasie sa tvárilo ako vopred 
objednané (ideálne), pre hlavnú 
súťaž chýbal už iba tak želateľ-
ný vetrík.

Riaditeľ súťaže J. Maďar, v so-
botu ráno privítal prítomných a 
predstavil vzácnych hostí (me-
dzi nimi p. Gábriša, syna býva-
lého reprezentanta a dvojnásob-
ného Majstra sveta), „bodova-

čov“ v jednotlivých kategóriách, 
ako aj členov jury. Športový 
komisár Attila Csontos, infor-
moval súťažiach s pravidlami 
súťaže. Potom nastalo losovanie 
poradia súťaží.

Na ihrisku sa vytvorili dva 
okruhy, pre kategóriu F2B a UŠ. 
V priebehu troch kôl sa poradie 
umiestnenia stále menilo. Toto 
bol dôkaz, ako sú súťažiaci pri-
pravení, ale najmä v kategórii 
F2B, kde sa bojovalo aj o miesto 
v reprezentačnom družstve. 
Vzhľadom k tomu, že sa započí-
taval predchádzajúci rok umiest-
nenia vo svetovom pohári, kedy 
sa Igor Burger stal celkovým 
víťazom, bo tak do reprezentač-
ného tímu bol zaradený Alexan-
der Schrek aj Ján Škrabálek. 

Patrik Dolobáč, ktorý bol 
po prvom kole na jedenástom 
mieste, sa postupne zlepšeným 
výkonom prebojoval v druhom 
kole na ôsmu pozíciu, v treťom 
dokonca na šiestu (horší vý-
sledok sa škrtá a započítavajú 
sa iba body s vyšším počtom). 
Zároveň stal aj juniorským Maj-
strom Slovenskej republiky, čím 
si zabezpečil miesto v tíme, ako 
juniorský reprezentant na Maj-
strovstvá sveta do Francúzska. 

Zaujímavé „boje“ sa zvádzali v 
kategórii UŠ o umiestnenie. Štr-
násť žiakov, spolu s piatimi do-

Svetový zraz leteckých modelárov kat. F2B akrobatické lietadlá v Žarnovici. |  FOTO: ARCHÍV ACS

Zľava: Patrik Dolobáč (3.),  Igor Burger (1.), Alexander Schrek (2.).  |  FOTO:  ARCHÍV ACS



PONDELOK
2. JÚLA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 13|ŠPORT

modelov kategórie F2B - akrobatické lietadlá v Žarnovici

spelákmi mali plné ruky práce, 
pretože sa jednalo o seriál súťaží 
v štyroch slovenských mestách 
- Košice, Žarnovica, Nitra a Hu-
menné. 

Tohoto roku bolo vyhodnote-
né aj nežné pohlavie, kde štyri 
dámy preukázali, že aj ony sa 
poctivo pripravujú na tieto sú-
ťaže. 

V kategórii ŠUM štartovali iba 
traja súťažiaci, pretože pred sú-
ťažou došlo na tréningu k havá-
riám modelov, a tak to absolvo-
vali len tri modely. Veríme, že v 
Nitre sa tento počet polomakiet 
zmení a konečne sa začnú  na 
súťažiach prezentovať modely 
v zmenšenom meradle skutoč-
ných lietadiel. 

Záver súťaže sa preniesol do 
miestnej telocvične, celkové 
vyhodnotenie prebiehalo za 
prítomnosti zástupcu mesta, 
najlepším odovzdali diplomy 
a poháre.  

Pokračovanie „Memoriál J. 

Gábriša“ je teraz v rukách LMK 
Humenné. Uvidíme, či sa táto 
súťaž prenesie do nášho mes-
ta, pretože už štvrtým rokom je 
organizovaná práve našou letec-
ko-modelárskou organizáciou 
LMK Humenné pri ZO CSE-
MADOK. „Letu zdar.“

Kategória UŠ dámy – zľava: Gabriela Šáteková (3.), Veronika Hanková (1.), Katarína Kotuľáková (2.).  |  FOTO:  
ARCHÍV ACS

Kategória ŠUM – zľava: Jakub Gašpar (2.), Kristián Kokuľa (1.), Samuel Gašpar (3.).  |  FOTO:  ARCHÍV ACS

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



PONDELOK
2. JÚLA 2018HUMENSKÝ EXPRES14 | ŠPORT

Boxerský maratón plný úspechov pre borcov od Cirochy
(dm), -MJK-; Giraltovce, Stalowa Wola, 
Kamenica n/Cir. 

V Kamenici nad Cirochou sa opäť 
lesknú tri medaile na hrudiach zve-
rencov trénera Mariána Mika, kto-
ré si vyboxovali na Majstrovstvách 
Slovenska. ŠK Miko fit-box má 
ďalšieho majstra Slovenska a dvoch 
vicemajstrov.
Cez víkend 16. a 17. júna organizo-
vali v Giraltovciach vrcholovú súťaž 
sezóny, Majstrovstvá SR v boxe ka-
tegórií žiakov a mladšieho dorastu. 
Stojedenásť boxerov z 27 oddielov 
registrovaných v Slovenskej boxerskej 
federácii bojovali v ringu o tituly maj-
strov a vicemajstrov SR v jednotlivých 
váhových kategóriách. Kamenický 
klub reprezentovala na majstrovskej 
úrovni trojica. 
Lívia Liptáková nastúpila do ringu 
prvýkrát a to v kategórii starších žia-
čok vo váhe  do 65 kilogramov. Lívia 
sa súbežne pripravovala v kamenic-
kom klube a v CVČ Dúha v Humen-
nom pod dohľadom Jaroslava Macka, 
za čo mu aj touto cestou tréner M. 
Miko ďakujem. Lívia svoju premiéru 
v ringu zvládla bravúrne, aj keď vo 
finálovom zápase podľahla súperke 
z Dubnice nad Váhom na body, no na-
priek tomu zanechala na športovisku 
pekný a dobrý dojem.
V kategórii mladšieho dorastu s vá-
hou do 60 kg sa Adrián Rak v ringu 
stretol vo svojom finálovom zápase 
so súperom z Družstevnej pri Horná-
de. Tomu nedal žiadnu šancu. Zápas 
bol od začiatku v réžii zverenca M. 
Mika, ku koncu prvého kola zasadil 
súperovi rozhodujúce údery, ktoré roz-
hodli o Adriánovej výhre a vzdaním 
sa súpera. Adrián Rak sa tak vo svojej 
kategórii pre rok 2018 stal majstrom 
Slovenska.
Štefan Vrábeľ v kategórii mladšieho 
dorastu do 70 kg sa po losovaní do-
stal do finálového zápasu, v ktorom 
nastúpil proti veľmi silnému súperovi 
z Nových Zámkov. Vrábeľ predviedol 
vynikajúci výkon a celý zápas vynikal 
svojou odhodlanosťou a bojovnosťou. 
Pre kamenickú výpravu bol jednoznač-
ným víťazom, no verdikt rozhodcov 
nakoniec vyzeralo inak. Štefan Vrábeľ 
skončil nakoniec so striebornou medai-
lou. „Som na jeho výkon veľmi hrdý 
a rovnako aj na výkony mojich ostat-
ných zverencov, ktoré predviedli počas 
týchto majstrovstiev,“ uviedol tréner 
ŠK Miko fit-box.
Boxeri z Kamenice nad Cirochou záro-

veň potvrdili v rovnakom 
termíne účasť aj na tur-
naji v poľskom meste Sta-
lowa Wola, konkrétne na 
3. turnaji Medzinárodné-
ho pohára Karpát. Keďže 
tréner Marián Miko spre-
vádzal svojich zverencov 
na M-SR v Giraltovciach, 
dvaja členovia vyces-
tovali do Poľska,  Filip 
Džubara v sprievode Sa-
muela Hrivňáka. V poľ-
skom ringu boxoval Filip 
Džubara proti súperovi zo 
Rzeszowa v kategórii mu-
žov do 64 kg a predviedol 
obdivuhodný výkon, kto-
rý skončil výhrou na Fili-
povej strane.
ŠK Miko fit-box má teda 
za sebou boxerský mara-
tón plný úspechov. Čle-
novia tohto kamenického 
klubu zároveň dúfajú, že 
sa im bude takto dariť 
aj naďalej.
„Ďakujeme vedeniu obce 
Kamenica nad Cirochou, 
hlavne vďaka ich podpore 
sa môžeme zúčastňovať 
na rôznych súťažiach 
a majstrovských turnaj-
och v rámci líg na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí,“ 
konštatoval Marián Miko.

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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Majster SR - Adrián Rak s trénerom Mariánom Mi-
kom. |  FOTO:   ARCHÍV MM

Dvojica na turnaji v Poľsku - zľava: Filip Džuba-
ra a Samuel Hrivňák. |  FOTO:   ARCHÍV MM

Výprava ŠK Miko fit-box na M-SR v Giraltovciach - zľava: tréner Marián Miko, Lívia Liptáková, Adrián 
Rak a Štefan Vrábeľ. |  FOTO:   ARCHÍV MM
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Ruské olympijské mesto poctili svojou účasťou aj mladí šachisti klubu Reinter
(ma), -MJK-; Soči; FOTO ARCHÍV ŠR 

Biela Veža, čiže BELAYA 
LADYA je najväčší školský 
šachový turnaj Ruskej fede-
rácie s 50-ročnou tradíciou. 
Len tretím rokom sa tejto 
súťaže zúčastňujú aj zahra-
ničné školské tímy. Medzi 
pozvanými krajinami bolo po 
druhýkrát aj Slovensko. Hráči 
družstiev vo veku do 14 rokov 
podľa pravidiel súťaže musia 
byť z jednej základnej školy 
a v štvorčlennom tíme musí 
byť minimálne jedno dievča. 

Tohto roku si postup z úžasného 
druhého miesta v celosloven-
skom turnaji vybojovali mladí 
šachisti zo ZŠ Dargovských hr-
dinov Humenné. Všetci hráči sú 
trénovaní špičkovými trénermi 
klubu Šachy Reinter, čím tento 
klub opäť potvrdil, že vychová-
va šachovú mládež na najvyššej 
slovenskej úrovni.
Mladí šachisti reprezentovali 
nielen svoju školu, svoj klub, 
mesto Humenné, ale aj celé 
Slovensko na tomto prestížnom 
medzinárodnom turnaji v kú-
peľnom olympijskom meste 
Soči, na brehu Čierneho mora 
a úpätí Kaukazu. Od prvého 
do deviateho júna sa Humen-
čania konfrontovali s víťazmi 
školských súťaží jednotlivých 
ruských republík a oblastí - 79 
účastníkov z Ruskej federácie a 
21 rôznych krajín sveta. 
Slovenské družstvo v zložení 
Pavol Greňo, Leonard Simon, 
Tobiáš Babjarčík a Stela Si-
monová v konfrontácii s najlep-
šími školami a so silnou ruskou 
šachovou školou skončilo v 
druhej polovici tabuľky, keď za 
sebou nechali družstvá z Fran-
cúzska, Kene, zo Švédska, z 
Grécka, Nemecka či zo Srbska. 
Víťazmi sa druhýkrát po sebe 
stali školáci z Indie. 
Výrazný úspech zaznamenala 
naša reprezentantka Stela Simo-
nová, ktorá skončila na 6. mies-
te spomedzi sto hráčok na 4. 
šachovnici so ziskom 7,5 bodu 
z deviatich. 
Spestrením náročných súťaž-
ných dní  bola možnosť zabaviť 
sa aj futbalom, volejbalom  či 

vedomostnými 
hrami. Navyše 
svoj pozdrav mla-
dým šachistom 
poslal aj samotný 
prezident Ruskej 
federácie, Vladi-
mir Putin. Ruský 
prezident spolu 
so známym rus-
kým veľmajstrom 
v šachu, Anatoli-
jom Karpovom, 
navštívili turnaj 
Belaya Ladyja 
pred štyrmi rokmi 
aj osobne.
Poďakovanie za 
možnosť repre-
zentovať patrí 
S l o v e n s k é m u 
šachovému zvä-
zu, klubu Šachy 
Reinter, vedeniu 
ZŠ Dargovských 
hrdinov, rodičom 
a všetkým, kto-
rí sa podieľali 
na zabezpečení 
účasti slovenské-
ho družstva na 
prestížnom tur-
naji.
„Sme veľmi hrdí, 
že naši zverenci 
mohli ako jediní 
v tomto ročníku 
re p re z e n t o v a ť 
Slovensko, zbie-
rať skúsenosti na 
náročnom medzi-
národnom tur-
naji, kde sa opäť 
potvrdila kvalita 
ruskej školy. Vďa-
ka šachu mohli 
deti spoznávať 
nové kultúry, na 
vlastnej koži zažiť 
atmosféru olym-
pijského mesta a 
nadväzovať pria-
teľstvá so ško-
lákmi z rôznych 
kútov sveta, s 
ktorými ich spája 
spoločná záľuba 
– šach,“ dodal 
riaditeľ nezisko-
vej organizácie 
Šachy Reinter, 
Ing. Jaroslav Pčo-
la.
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(jpnc), -MJK-; Bratislava

Pätnásťročná členka Plaveckého 
klubu Chemes Humenné SARAH 
ČAJBIKOVÁ  je prvou plavkyňou 
v histórii nášho klubu, ktorá získa-
la medailu na Majstrovstvách SR 
dospelých, keď časom 30,95 sekúnd 
vybojovala bronzovú medailu v 
disciplíne 50 metrov znak a na strieb-
ro jej chýbali len 2 stotiny sekundy.
Majstrovstvá Slovenska dospelých 
Open kategórie sa konali v termíne 
22. - 24. júna  v Bratislave. Dali by sa 
nazvať medzinárodnými, na štartové 
bloky sa postavilo 303 pretekárov z 
52 klubov nielen zo Slovenska, ale aj 
z Čiech, Veľkej Británie, Francúzska, 
Luxemburska, Rakúska, Libanonu, 
Turecka a Gruzínska. 

Plavcov z Luxemburska priviedla do 
Bratislavy legenda slovenského pláva-
nia Miloslav Roľko (r. 1960), jediný 
majster Európy v histórii českosloven-
ského plávania, účastník olympiády 
v Montreale z roku 1976 a v Moskve 
z roku 1980, kde štvrtým miestom na 
100 metrov dosiahol najlepšie umiest-
nenie slovenského plavca na olympij-
ských hrách. Jeho dcéra, Sarah Rolko, 
bola vo finále súperkou našej Sarah 
Čajbikovej a skončila na druhom 
mieste. 
V disciplíne 100 m znak našej plav-
kyni nevyšla rozplavba a tak bojovala 
v B-finále, kde zvíťazila časom 1:08,51 
minút a umiestnila sa na konečnom 9. 
mieste. Rovnako v B-finále, na dvoj-
násobnej dĺžke, obsadila 13. priečku.
Lenka Melničáková sa v rozplavbách 
prebojovala do B finále vo všetkých 
svojich troch prsiarskych disciplínach. 
Čas 1:17,48 minút na 100 m znamenal 
konečné 12. miesto, na trinástom mies-
te doplávala v disciplíne 200 m časom 
2:50,06 minút a  za 35,41 sekúnd 

zvládla prsiarsku päťdesiatku vyhod-
notená na 15. mieste. V prvej polovici 
pretekárskeho poľa, na 19. mieste ešte 
zaplávala 50 metrov motýlik časom 
30,48 sekúnd.
Náš mužský účastník, 23-ročný Mar-
tin Babjak, štartoval v disciplínach 
50 m vo všetkých štyroch plaveckých 
disciplínach a na 100 m voľným spô-
sobom. Najlepšie sa umiestnil na 19. 
priečke časom 29,81 sekúnd na 50 m 

znak. V ďalších sa štatisticky zapísal 
medzi 23. a 32. miestom, čo zodpo-
vedá jeho možnostiam prípravy popri 
zamestnaní.
Tréner Zoltán Kirschner dievčatám za 
vzornú reprezentáciu klubu poďakoval 
a poprial im po letných prázdninách 
a tréningovej príprave ešte výraznejšie 
športové úspechy,  Lenke Melničáko-
vej už na jej novom pôsobisku na špor-
tovom gymnáziu v Košiciach.

Sarah Čajbiková je treťou najrýchlejšou znakárkou na Slovensku

Humenská plavkyňa Sarah Čajbiková (vpravo) je prvou plavkyňou v histórii klubu so ziskom medaily v seniorskej kategórii.   |  FOTO:  ARCHÍV PKCH
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BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417
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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


