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Humenné: Pri využití schátraného 
športoviska zvíťazil kompromis

Viacerí obyvatelia z Ulice osloboditeľov v Humennom chcú, aby sa schátrané volejbalové ihriská zmenili na parkovisko.  
Ďalší by uvítali, aby sa hracia plocha naďalej využívala ako športovisko. Napokon zvíťazil kompromis.

Múzeum opäť poteší 
milovníkov insitného 
umenia

Mesto zrekonštruovalo 
skatepark pri 
športovej hale

  Viac na str. 7   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné   

Bývalé volejbalové ihriská na Ulici 
osloboditeľov chátrajú v meste už 
niekoľko rokov. V závere minulé-
ho roka prejavil o ihriská záujem 
nohejbalový klub ŠK Laborec Hu-
menné. Poslanci mu schválili pre-
nájom ihrísk na dobu neurčitú ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
Za vyše 1 500 metrov štvorcových 
mal klub platiť mestu ročné ná-
jomné - symbolické 1 euro. Klub 
mal na oplátku investovať do ob-

novy ihrísk a mal mať na starosti 
ich údržbu. Areál dlhodobo chátral 
a samospráva preto ocenila, že sa 
našiel nájomca, ktorý sa o ihriská 
bude starať a investovať do ich zve-
ľadenia. Podobný model sa samo-
správe osvedčil pri tenisových kur-
toch. Športový klub a samospráva 
napokon zmluvu nepodpísali a bu-
dúcnosť spomínanej lokality bola 
naďalej otázna. Pred pár dňami 
sa v blízkosti ihrísk stretli obyva-
telia susedných obytných domov, 
zástupcovia vedenia mesta a akti-

visti, aby diskutovali o budúcom 
využití schátraného športoviska.   

Bude ihrisko aj 
parkovisko
Viceprimátor Andrej Semanco 
potvrdil, že pri využití schátrané-
ho ihriska prichádzali do úvahy 
viaceré alternatívy. Dodal, že sa-
mospráva si vypočula názory oby-
vateľov, ktorí bývajú v dotknutej 
oblasti. Viceprimátor dodal, že to 
bol podnet spoločenstiev vlastní-
kov bytov, ktorí navrhli, aby s tým 

mesto niečo urobilo. Na stretnutie 
prišlo približne 30 ľudí, ktorí pove-
dali, čo chcú. „Chcú, aby bola časť 
parkovisko a aj ihriská, aby boli. 
Časť sa prerobí na parkovné plochy 
a časť na multifunkčné ihriská,“ 
povedal Semanco. Očakáva, že na 
ploche vytvoria okolo 30 nových 
parkovacích miest. Parkovisko aj 
ihrisko budú oplotené. „My dáme 
urobiť štúdiu a im to ukážeme. Zá-
ver bol taký. Oni o tom hlasovali, 
občania,“ uviedol viceprimátor. 
Potvrdil, že podľa obyvateľov je 
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v danej lokalite nedostatok parko-
vacích miest. V každej bytovke je 
24 až 32 bytov a jeden obytný dom 
má pritom k dispozícii len 6 až 8 

parkovacích miest, čo je žalostne 
málo, pretože stupeň motorizácie 
je veľký. Takmer každá rodina má 
jedno auto, niektoré až dve. „Vidí-
me, že je to už neúnosné, lebo sú 
rodiny, ktoré maj dve-tri autá,“ po-

znamenal viceprimátor. Stretnutia 
sa zúčastnil aj humenský aktivista 
Tomáš Šudík. „Prišiel som si vypo-
čuť názory oboch strán. Radnica 
sama nakoniec priznala, že je zlý 
nápad urobiť namiesto antukové-

ho ihriska len parkovisko,“ uviedol 
Šudík. Viceprimátor Andrej Se-
manco uviedol, že výstavbu parko-
viska plánujú zrealizovať ešte tohto 
roku. 

porkačovanie zo strany 1 

Humenné: Pri využití schátraného športoviska zvíťazil kompromis

Na podporu kultúry, športu a sociálnej oblasti pôjde v kraji  663-tisíc eur

Dáša Jeleňová, Prešov  

Poslanci Prešovského samospráv-
neho kraja prerozdelili na svojom 
rokovaní 25. júna dotácie z vlast-
ných príjmov. Na verejnoprospeš-
né aktivity v oblasti kultúry, športu 
i sociálnych vecí pôjde 594 400 
eur. Predseda PSK Milan Majer-
ský podporil projekty za ďalších 
68 600 eur. Prijímateľmi grantov 
sú mestá, obce, neziskové organi-
zácie, občianske združenia z celého 
regiónu. Na úrad bolo do stanovej 
lehoty, 13. apríla, celkovo doruče-
ných 596 žiadostí, z ktorých 5 ne-
spĺňalo kritériá a jedna žiadosť bola 
stiahnutá. Poslanci celkom podpo-
rili 423 žiadateľov, čo predstavuje 
viac ako 70-tný podiel úspešnosti. 
Tradične najviac projektov rea-
govalo na program kultúry, kde 
bolo uspokojených 282 žiadateľov. 
Poslanci im pridelili dotácie v ob-
jeme 384 264 eur. V oblasti športu 
bolo úspešných 118 žiadateľov a 14 
žiadateľov v podprograme medzi-
národnej účasti na športových sú-

ťažiach. Spolu do športu smeruje 
196 076 eur. Podporená bola aj so-
ciálna oblasť, kde bolo rozdelených 
14 060 eur medzi 9-ich žiadateľov. 
„Je to účinná pomoc pre všetkých 
prijímateľov, pre okresy v kraji, ale 
je to aj také sprítomnenie vyššieho 
územného celku v regiónoch. Vy-
soký počet žiadostí je výsledkom 
toho, že ľudia majú záujem praco-
vať vo svojich mestách, obciach, ko-
munitách a chcú pracovať pre pro-
spešné myšlienky a projekty. Je 
síce ťažké vyhovieť všetkým, ale 
som presvedčený, že sme pomohli 
a že sú to dobre vynaložené penia-
ze,“ zhodnotil predseda PSK Milan 
Majerský.
Minimálny objem podpory pritom 
predstavoval čiastku 500 eur, ma-
ximálny 5 000 eur, pri športových 
reprezentantoch bola horná hra-
nica 12-tisíc eur. O pridelených 
dotačných peniazoch rozhodovali 
poslanci krajského parlamentu. 
Každý z nich mal k dispozícii 9 
200 eur. Dotácie pre jednotlivých 
žiadateľov museli prejsť komisia-

mi za jednotlivé volebné obvody, 
respektíve okresy kraja, a komisia-
mi zriadenými pri Zastupiteľstve 
PSK. Najviac peňazí v oblasti kul-
túry smeruje do podpory festivalov, 
slávností a iných kultúrnych podu-
jatí. Zastúpená je i obnova a opra-
va kultúrnych domov a pamiatok, 
v menšej miere edičná a publikačná 
činnosť. Na bežné výdavky bude po-
užitých takmer 346-tisíc eur, na in-
vestičné akcie takmer 39-tisíc eur. 
Najvyššou sumou boli podporené 
Združenie Nádej na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v Popra-
de s projektom Svetielko nádeje (5 
000 €), interiérové vybavenie kul-
túrnej sály v Gregorovciach (5 000 
€), podujatia Juliáles 2018 v Len-
daku (5 000 €), Štrbské folklórne 
slávnosti (4 744 €), Festival kultúry 
a športu v Medzilaborciach (4 700 
€) či prístavba Obecného úradu 
v Duplíne (4 200 €).
Grantové peniaze v oblasti športu 
sa využijú najmä na rekonštrukcie 
a modernizácie športovísk, zlep-
šenie materiálneho a technické-

ho vybavenia či výstavbu areálov. 
Osobitne boli posudzované žiadosti 
v podprograme 1.3, ktoré sa týka-
jú medzinárodnej reprezentácie. 
Najvyššie sumy, 5-tisíc eur získal 
Školský športový klub pri Strednej 
lesníckej škole v Prešove, 4 tisícky 
podporia reprezentanta SR v zjaz-
dovom lyžovaní Mateja Falata 
a 3-tisíc eur dostane lyžiarsky klub 
SpeedSki Team. V oblasti sociálnej 
dotačné peniaze pomôžu viacerým 
neziskovým organizáciám či soci-
álnym zariadeniam v kraji pri ná-
kupe materiálu, techniky, zriadení 
bezbariérových prístupov a skvalit-
nenia podmienok klientov. V rámci 
schválenej grantovej schémy bolo 
k dispozícii ďalších 68 600 €, kto-
rých rozdelenie bolo priamo v kom-
petencii predsedu PSK Milana Ma-
jerského. Každý podporený projekt 
musí byť zrealizovaný s finančnou 
spoluúčasťou žiadateľa. Kraj mohol 
prideliť najviac 80 percent sumy 
z celkových nákladov. Podmienkou 
je realizácia projektových zámerov 
do 30. novembra 2018.

Krajskí poslanci schválili projekty grantovej schémy.

Schátrané volejbalové ihriská na Ulici osloboditeľov.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
V jednej časti by malo vzniknúť ešte tohto roku približne 30 parkovacích miest, v 
druhej bude multifunkčné ihrisko.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Múzeum opäť  poteší milovníkov insitného umenia 

Storočný oslávenec absolvoval Zemplín Veterán Rallye  

Opitá Humenčanka na bicykli sa zrazila s autom

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Aktuálny 14. ročník medzinárodné-
ho plenéra insitných umelcov po-
núka stretnutie s dielami desiatich 
insitných umelcov zo Slovenska, 
Česka, Poľska a Maďarska. Cieľom 
projektu je medzinárodná spolu-
práca a podpora insitnej tvorby, 
ktorej jednotlivé artefakty každo-
ročne dopĺňajú zbierkový fond Vi-
horlatského múzea v Humennom. 
Projekt z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia. V prí-
rodnom prostredí dediny z konca 
19. storočia bude prebiehať tajupl-
ný proces zrodu farebných poci-
tov v originálnych a jedinečných 
dielach insitných umelcov. Počas 

celého týždňa budú pred zrakmi 
návštevníkov skanzenu vytvárať 
farebné obrazy a drevené plastiky 
štyria neprofesionálni výtvarníci 
a šesť rezbárov.  Viac než polovica 
z prihlásených účastníkov plenéra 
zavíta do skanzenu Vihorlatského 
múzea prvýkrát. Vihorlatské múze-
um v Humennom s potešením po-
zýva návštevníkov na nezabudnu-
teľné stretnutie s insitným svetom 
Dušana Antolíka zo Sniny, Františ-
ka Huberta z Košíc, Evy Liptákovej 
z Oľdze, Martina Mešša z Komáro-
va, Adžany Modlitbovej z Pezinka, 
Petra Mušinského st. zo Stropkova, 
Tibora Balatoniho a Istvána Kissa z 
Egeru, Alexandry Dětinskej z Pra-
hy a Mariana Pažuchu z Noweho 

Saczu. Súčas-
ťou podujatia 
je sprievodná 
výstava dvoch 
účastníkov ple-
néra, rezbárov 
z maďarského 
Egeru, Tibo-
ra Balatoniho 
a Istvána Kis-
sa. Vernisáž 
výstavy sa uskutoční  v galerijných 
priestoroch múzea 15. júla 2018 
o 16. hodine. Tvorba obidvoch au-
torov je vo svete insity známa tech-
nickou precíznosťou a detailným 
spracovaním. Tibora Balotoniho 
preslávili diela inšpirované baroko-
vým slohom. István Kiss obohatil 

svet insity unikátnymi drevenými 
maskami, známymi ako Búsómasz-
kák z okolia maďarského Moháča, 
ktoré boli zahrnuté do zoznamu 
kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Výstava insitných umelcov potrvá 
vo Vihorlatskom múzeu v Humen-
nom do 18. augusta 2018. 

tasr, mpo, Zemplín,  FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Program tohtoročného trojdňového 
podujatia Zemplín Veterán Rallye 
začal v piatok 29. júna v Michalov-
ciach na Námestí osloboditeľov. 
Informovala o tom organizácia Ko-
šice región turizmus. Účastníkov 
rallye a divákov privítal zemplínsky 
folklór v podaní viacerých súbo-
rov. Pozrieť si mohli automobilové 
a motocyklové historické vozidlá. 
V rámci programu predstavili pub-
likáciu Slovenské rekordy, v ktorej 
je zaznamenaný vlaňajší rekord 
– najviac veteranistických auto-
mobilov a motocyklov na jednom 
mieste – práve z tohto podujatia. 

Menší fanúšikovia áut si mohli 
svoje zručnosti a vedomosti otesto-
vať na dopravnom ihrisku priamo 
na námestí. Ponuku prvého dňa 
podujatia doplnila aj retro výstava v 
Zemplínskom osvetovom stredisku, 
výlet so sprievodcom k Senianskym 
rybníkom, tvorivé dielne, drevené 
historické atrakcie ako kolotoč či 
chodúle. Vo večerných hodinách 
si mohli rekreanti na Zemplínskej 
šírave pozrieť veteránov na parko-
visku pred Thermalparkom Šírava. 
V sobotu si mohli veterány pozrieť 
aj v Trebišove, Kačanove, Budkov-
ciach a Lastomíre. Samotní účast-
níci absolvovali prehliadku múzea 
v trebišovskom kaštieli a navštívili 

aj tokajské pivnice vo Veľ-
kej Tŕni. Program vyvrcho-
lil v nedeľu 1. júla pred OC 
Zemplín v Michalovciach, 
kde okrem výsledkov rallye 
vyhlásili aj víťaza diváckeho 
hlasovania o ‚Miss Veterán‘. 
Pre divákov bola navyše v 
tento deň pripravená aj no-
vinka – okruh Michalovca-
mi na historickom autobuse 
Škoda 706 RTO. Zemplín 
Veterán Rallye, ktorý je v re-
gióne najväčším stretnutím 
takýchto vozidiel, je zarade-
ný do TOP podujatí progra-
mu Košického samospráv-
neho kraja Terra Incognita.

mpo, Humenné  

Na miestnej komunikácii na Tře-
bíčskej ulici v Humennom došlo 
v pondelok 2. júla popoludní k do-
pravnej nehode medzi 28-ročnou 

cyklistkou Máriou a vodičom osob-
ného motorového vozidla Hyundai, 
43-ročným Miroslavom. Miroslav 
jazdil po ceste, pričom mu pred 
jedným z bytových domov z chod-
níka vošla do jazdnej dráhy cyklist-

ka Mária, došlo k zrážke a Mária 
skončila na zemi. Cyklistka utrpela 
zranenia nad 7 dní, vodič neutrpel 
žiadne zranenia. „Obaja účastníci 
dopravnej nehody boli podrobení 
dychovej skúške, u Márii bola dy-

chová skúška pozitívna, a to s vý-
sledkom 1,71 mg/l alkoholu vo vy-
dychovanom vzduchu, u Miroslava 
bola dychová skúška negatívna,“ 
informovala prešovská krajská po-
licajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva milovníkov insitného umenia na prehliadku Expozície ľudovej architektúry a bývania - skanzenu 
Vihorlatského múzea v Humennom, kde sa od 15. do 20. júla 2018 koná prezentácia tvorby európskych insitných umelcov INSITA 2018. 

Športiaky, limuzíny, kabriolety aj motocykle sa vydali na cesty dolného Zemplína z Michaloviec do Trebišova. Medzi nimi aj jubilant, storočný Ford T. 

Zemplín Veterán Rallye. Medzi automobilovými veteránmi 
dominoval storočný štvorkolesový jubilant Ford T.  |  FOTO: 
MILAN POTOCKÝ

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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Po náraze do stromu zomrel 39-ročný vodič zo Sniny 

Muž nemá rotavátor ani peniaze

Päťdesiatpäťročná žena týrala svojho psa

V lese našiel polmetrovú leteckú bombu  

mpo, Michalovce, FOTO: POLICIA  

V nedeľu 1. júla okolo 05.30 ho-
diny došlo na štátnej ceste sme-
rom od obce Trhovište na mesto 
Michalovce k tragickej dopravnej 
nehode. Podľa doterajších ziste-
ní 39-ročný vodič z okresu Snina 
viedol ťahač zn. Volvo s návesom, 
pričom pravdepodobne z dôvodu 
nevenovania sa plne vedeniu vo-
zidla a sledovaniu situácie v cest-
nej premávke prešiel s vozidlom 
do protismeru, následne zišiel na 
trávnatý porast, kde sa v priekope 
s vozidlom vyvrátil a narazil do 
stromu. Vodič pri dopravnej neho-
de utrpel zranenia nezlučiteľné so 

životom. U nebohého muža bude 
prítomnosť alkoholu zisťovaná pri 
pitve. Predbežná škoda no vozidle 
bola vyčíslená na 10.500 eur. „Po-
lícia v tejto súvislosti začala trest-
né stíhanie pre prečin usmrtenia. 
Presná príčina dopravnej nehody, 
miera zavinenia i bližšie okolnos-
ti sú predmetom ďalšieho vyšet-
rovania aj za prítomnosti znalca 
z odboru cestná doprava, ktorý 
bol prítomný na mieste dopravnej 
nehody,“ vysvetlila košická krajská 
policajná hovorkyňa Lenka Ivano-
vá. Bezpečná jazda si vyžaduje ma-
ximálnu sústredenosť, opatrnosť 
a ostražitosť v cestnej premávke 
sú veľmi dôležité. Len vďaka nim 

možno predísť tragédiám a ško-
dám na majetku. K väčšej bez-
pečnosti na cestách môže prispieť 
každý účastník cestnej premávky 
svojím zodpovedným správaním 
a dodržiavaním pravidiel cestnej 

premávky. „Ak  budeme všetci vzá-
jomne dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky a správať sa k sebe na-
vzájom ohľaduplne, bude náš po-
hyb po ceste či chodníku bezpeč-
ný,“ dodala policajná hovorkyňa.

mpo, Medzilaborce  

Z prečinu podvodu obvinili policajti 
z Obvodného oddelenia PZ Medzila-
borce 36-ročného muža z Nitry. V apríli 

tohto roku predával obvinený muž cez 
internetový bazár traktorový rotavá-
tor. Na jeho ponuku reagoval 34-ročný 
muž z Radvane nad Laborcom. Počas 
telefonického rozhovoru došlo k ústnej 

dohode medzi predávajúcim a kupujú-
cim, pričom predávajúci požadoval vo-
pred uhradenie zálohy vo výške 500 eur. 
Kupujúci mu vyhovel a peniaze zaslal 
na účet, ktorý mu uviedol. „Objednaný 

traktorový rotavátor mu však predáva-
júci doposiaľ nedodal a ani mu nevrátil 
zálohu. Polícia obvineného muža stíha 
na slobode,“ informoval prešovský kraj-
ský policajný hovorca Daniel Džobanik. 

mpo, Medzilaborce  

Policajti z Medzilaboriec vzniesli 
obvinenie pre prečin týrania zvie-
rat 55-ročnej žene z obce Oľka, 
okres Medzilaborce. Na dvore svoj-
ho rodinného domu chovala obvi-
nená žena psa, kríženca neznáme-
ho pôvodu. „V období od júna 2017 
do apríla 2018 ho ponechala na 
dvore priviazaného na reťazi, pri-
čom nedodržiavala požiadavky na 
jeho výživu a napájanie, taktiež mu 

neposkytla veterinárne ošetrenie, 
a to aj napriek tomu, že pes mal 
v oblasti krku hlboko vzrastenú 
reťaz do kože,“ priblížil prešovský 
krajský policajný hovorca Daniel 
Džobanik. Dodal, že v dôsledku 
toho bol pes pracovníkmi SOS lin-
ky pre zvieratá v núdzi prevezený 
do veterinárnej ambulancie v Mi-
chalovciach, kde mu bola reťaz z 
kože v oblasti krku chirurgický od-
stránená. Obvinená žena je stíhaná 
na slobode.

mpo, Humenné  

V utorok minulý týždeň počas pre-
chádzky lesným porastom zv. „Lesiky“ 
nachádzajúcom sa medzi obcami Niž-
ná Pisaná a Svidníčka našiel 69-ročný 
Svidníčan neznámu muníciu. Túto sku-

točnosť okamžite osobne oznámil na 
Obvodnom oddelení Policajného zboru 
Svidník. Na miesto bola vyslaná policaj-
ná hliadka, ktorá miesto zaistila až do 
príchodu pyrotechnika Krajského ria-
diteľstva Policajného zboru v Prešove. 
Ten určil, že ide o leteckú bombu FAB 

100 z obdobia II. sv. vojny. „Munícia 
bola pyrotechnikom prevzatá a bude 
za dodržania všetkých bezpečnostných 
opatrení zneškodnená,“ informovala 
prešovská krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová. Nájdená letecká bom-
ba mala rozmery 50 x 20 centimetrov. 

Hasiči zo Záchrannej brigády Hasičské-
ho a záchranného zboru (HaZZ) v Hu-
mennom spolu s políciou ju prepravili 
do vojenského priestoru Valaškovce. 
TASR o tom informovala Zuzana Farka-
sová z Prezídia Hasičského a záchran-
ného zboru (HaZZ).

Vodič prešiel s kamiónom do protismeru, následne zišiel na trávnatý porast, kde sa v priekope s vozidlom vyvrátil a narazil do stromu.

Pes mal v oblasti krku hlboko vzrastenú reťaz do kože. Chirurgicky mu ju odstránili 
vo veterinárnej ambulancii.  |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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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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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
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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  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.

09. 07.  DR. MAX - Poliklinika, 
 Ul. 1. mája 21
10. 07.  AVICENA,
	 Nemocničná	ul.	41
11. 07.  LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22
12. 07.  PRI NEMOCNICI HE, 
 Ul. 1. mája 5558
13. 07.  MEDIA, 
	 Družstevná	ul.	7
14. 07.  SLNEČNICA, 
 Ul. 1. mája 21
15. 07.  SCHNEIDER - OC Avenue,
	 Štefánikova	ul.	16
16.	07.		 BENU - OC Tesco, 
	 Družstevná	ul.	39

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

PRANOSTIKA
V júli do košele obleč sa,  
v decembri po uši odej sa.

Svätá Margita (13. 7.)  
volá žencov do žita.

Margita trhá prvé hrušky - 
margitky.

Margita muchám vrece 
rozväzuje.

Prvý dážď na Margitu štrnásť 
dní potrvá. 

Keď zaplače Margita,  
bude dažďov dosýta.

Ak na Margitu prší,  
hrozna nebude.

Dážď na Margitu neosoží senu.

Veľa hríbov v júli sýpky 
nenaplní. (jac)

Myšlienka týždňa...
,,VŠETKY 

PREKÁŽKY
SÚ TU PRETO,
ABY SME ICH

PREKONÁVALI.“
(GEORG CHRISTOPH 

LICHTENBERG)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (09.07.) 4:33 / 20:37 hod.
ut	 4:34	/	20:36	hod.
str	 4:35	/	20:36	hod.
štvr	 4:36	/	20:35	hod.
pia  4:37 / 20:34 hod.
sob	 4:38	/	20:33	hod.
ned 4:39 / 20:32 hod.
pon	(16.07.)	 4:40	/	20:32	hod.
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Nelegálne prevádzkovanie hazardných hier sa nevypláca

Pochybné subjekty zneužívajú tieseň ľudí. Ich aktivity zaznamenali aj v Humennom

Finančná správa zasahovala na celom Slovensku proti nelegálnemu hazardu. Počas kontrolnej akcie skontrolovala približne 100 prevádzok. Výsledkom je 75 zapečatených 
herných prístrojov priamo v prevádzkach, 5 rôznych typov kvízomatov zaistených na expertízu a zhabané účtovné doklady v 14-tich obchodných spoločnostiach. 

Centrum právnej pomoci (CPP) opäť zaznamenáva pokútne praktiky, keď tieseň ľudí snažiacich sa o osobný bankrot zneužívajú rôzne 
spoločnosti či jednotlivci. Centrum v tejto súvislosti pripomína, že stovky eur platia ľudia týmto pochybným subjektom zbytočne.

tasr, Humenné    

Služby spojené s osobným bankrotom po-
skytujú totiž podľa zákona výlučne praco-
viská CPP, a to bezplatne. Záujem ľudí o 
osobný bankrot z mesiaca na mesiac rastie, 
priblížila riaditeľka centra Eva Kováčecho-
vá. Podľa nej sa zároveň s tým stupňuje 
problém, s ktorým sa čoraz častejšie stretá-
vajú pracovníci klientskych centier CPP po 
celom Slovensku. „S nárastom záujemcov 
s nárokom na bezplatnú pomoc od Centra 
právnej pomoci pribúdajú aj rôzne spoloč-
nosti či jednotlivci, ktorí zneužívajú tieseň 
dlžníkov uchádzajúcich sa o pomoc,“ pri-
blížila riaditeľka centra prípady, ktoré za-
znamenali v kanceláriách v Žiline, Liptov-
skom Mikuláši, Humennom či Svidníku. 
Na ľudí sa obracajú aj fyzické osoby, ktoré 
nemajú živnostenské či iné oprávnenie. 

Problémom podľa Kováčechovej tiež je, 
že viacerí zástupcovia spoločností, jednot-
livci a v niektorých mestách aj advokáti sa 
predstavujú ako „pracovníci“ alebo „spo-
lupracovníci“ CPP, čo klientov zavádza a 
nadobúdajú dojem, že ide o pôsobnosť toh-
to centra. Iní zase poskytujú klientom ne-
správne informácie, že cez ich spoločnosť 
budú vybavení rýchlejšie ako cez CPP. Po-
mocou takýchto pokútnych praktík vybera-
jú za svoje služby stovky eur. Niekde podľa 
Kováčechovej dokonca až 600 eur. Pochyb-
né subjekty klientov nesprávne poučujú o 
ich povinnostiach a následkoch oddlženia. 
Často nevybavujú nič osobne, ale za klien-
tov posielajú podania poštou, dokonca aj 
niekoľko v jednej zásielke. Iní chodia s po-
daniami osobne, zriedka ich však zastupujú 
na plnomocenstvo. Vyplnené návrhy podľa 
poznatkov CPP sú neúplné, sú nedostatoč-

né, prípadne aj chybné. „Upozorňujeme 
všetkých klientov hľadajúcich pomoc, aby 
takýmto subjektom ‚nenaleteli‘. Zamest-
nanci Centra právnej pomoci sú vyškolení 
a poskytujú kvalifikované a bezplatné rady 
a informácie, ktoré im iné subjekty bez 
zodpovednosti nezabezpečia, a to v koneč-
nom dôsledku môže znamenať, že im bude 
oddlženie zrušené,“ uviedla riaditeľka CPP. 
Na to, že sa viaceré osoby a firmy po-
kúšajú zarobiť na ľuďoch snažiacich sa 
o osobný bankrot, upozornila už v apríli 
minulého roka vtedajšia ministerka spra-
vodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), 
ktorá takéto podnikanie označila za nefé-
rové. Ministerstvo malo informácie, že 
rôzni ľudia a spoločnosti zareagovali na 
nové pravidlá osobného bankrotu pla-
tiace od začiatku marca 2017 a ponúkali 
za odplatu pomoc s jeho vybavovaním. 

Za takúto službu pýtajú 200 až 250 eur. 
„Chcem každému povedať, že to považu-
jeme za neférové konanie, pretože nako-
niec každý, kto chce osobne zbankrotovať, 
skončí v Centre právnej pomoci. Je zby-
točné vyhadzovať ďalšie peniaze,“ uviedla 
Žitňanská. Pripomenula, že za poradenstvo 
a vybavenie žiadosti netreba v CPP nič pla-
tiť a jedine centrum je oprávnené žiadosti 
posúdiť. Dlžníci, ktorí spĺňajú podmienku 
stavu materiálnej núdze, môžu telefonicky, 
elektronicky alebo osobne kontaktovať prí-
slušnú kanceláriu Centra právnej pomoci, 
kde sa objednajú na konzultáciu. Na nej 
zamestnanci centra poskytnú potrebné in-
formácie, pomôžu vyplniť formulár žiados-
ti, ktorého súčasťou sú aj prílohy. Zoznam 
všetkých kancelárií Centra právnej pomoci 
je uvedený na jeho internetovej stránke.

ts, Slovensko    

V dňoch 28. – 29. júna sa konal najväčší 
zásah finančnej správy proti nelegálnemu 
hazardu. Akcie s krycím názvom DIAMANT 
sa zúčastnilo 180 pracovníkov finančnej 
správy - kontrolórov z daňových úradov, 
colníkov z Kriminálneho úradu finančnej 
správy (KÚFS) a colných úradov. „Od za-
čiatku roku platia sprísnené podmienky pri 
prevádzkovaní hazardných hier. Pri minu-
lotýždňovej masívnej akcii sme sa zame-
rali na dodržiavanie zákona o hazardných 
hrách a kontrolovali sme aj tzv. kvízomaty, 
ktorými sa chcú niektorí prevádzkovatelia 
vyhnúť licenčnému konaniu a obchádzať 
zákon. Skontrolovali sme stovku prevádzok, 
pričom až 75 herných zariadení sme zape-
čatili priamo na mieste a zaistili 5 rôznych 
typov kvízomatov, ktoré sme odovzdali na 
expertízu,“ vysvetlil prezident finančnej 
správy František Imrecze. Kvízomatmi 
sa totiž niektorí prevádzkovatelia snažia 
obchádzať sprísnené zákonné podmienky 
prevádzkovania hazardných hier. Na zais-
tených zariadeniach Technický skúšobný 

ústav vykoná analýzu a poskytne finančnej 
správe stanovisko, či ide o zariadenie, ktoré 
možno považovať za hazardnú hru. 
„Pri akcii sme zároveň preverovali podo-
zrenia z podvodov na dani z pridanej hod-
noty (DPH) a dani z príjmu právnických 
osôb (DPPO). Výsledkom je zaistenie úč-
tovníctva v 14 obchodných spoločnostiach, 
pričom sme vypočuli niekoľko desiatok 
osôb s cieľom preverenia podozrení z da-
ňových únikov a porušovania zákona o ha-
zardných hrách,“ dodal prezident Imrecze. 
„Nebola to jednoduchá akcia. Najskôr mu-
seli kontrolóri fyzicky navštíviť prevádzky 
a vyskúšať si herné zariadenia, t.j. zahrať 
si hazardnú hru a identifikovať, či spĺňa 
náležitosti hazardnej hry. V niektorých 
kontrolovaných prevádzkach sme sa stretli 
aj s tým, že počas kontroly sa vypol herný 
automat a v niektorých prevádzkach už boli 
z herných automatov vytrhnuté interneto-
vé pripojenia a napájania. Následne nastú-
pili colníci z KÚFS a colných úradov, ktorí 
desiatky zariadení zapečatili a ďalšie za-
riadenia sme zaistili na analýzu,“ vysvetlil 
priebeh akcie riaditeľ Kriminálneho úradu 

finančnej správy Ľudovít Makó. 
Vysvetli tiež, že zaistené výherné zariadenia 
boli kvízomaty. Ako uviedol, tie sú umiest-
ňované v rôznych prevádzkach a v rôznom 
množstve. Navyše v prípade kvízomatov sa 
prevádzkovatelia snažili obísť aj ustanove-
nia regulujúce vylúčenie určitej skupiny 
osôb z účasti na hazardných hrách, z čoho 
vyplýva, že na týchto prístrojoch mohli 
hrať aj osoby, ktoré ešte nedovŕšili vek 18 
rokov, či osoby poberajúce pomoc v hmot-
nej núdzi, čo inak nie je možné. Výherné 
prístroje podliehajúce licencii podľa záko-
na o hazardných hrách musia mať server 
umiestnený na území Slovenskej republiky. 
V prípade kvízomatov je server umiestnený 
mimo územia Slovenska, čo podľa riaditeľa 
KÚFS tiež sťažuje výkon kontroly. 
„Chcem upozorniť nepoctivých podnikate-
ľov, že obchádzanie zákona sa nevypláca. 
Finančná správa neustále a pravidelne 
kontroluje a bude aj naďalej kontrolovať 
dodržiavanie zákona o hazardných hrách, 
a to na celom Slovensku. Budeme preto 
pokračovať nielen v čiastkových kontro-
lách, ale aj v takýchto masívnych akciách,“ 

avizoval prezident Imrecze. Finančná sprá-
va vykonáva nielen dozor nad prevádzko-
vaním povolených hazardných hier, na 
ktoré bola vydaná licencia, ale aj aktívne 
vyhľadáva prevádzkovanie nepovolených 
hazardných hier. Od júla 2017 navyše kon-
troluje aj hazard na internete a nelegálne 
webstránky zverejňuje. Tento rok finančná 
správa navyše s ohľadom na zmenu legis-
latívy od 1.1.2018 výrazne zvýšila počet do-
zorov. Od 1.1.2018 je totiž možné výherné 
prístroje prevádzkovať len v herni, pričom 
v herni musí byť umiestnených najmenej 
12 takýchto zariadení. Do 31.12.2017 bolo 
možné prevádzkovať hazardné hry v pre-
vádzkach s počtom výherných prístrojov 
alebo terminálov videohier do 2 ks a v 
herniach s minimálnym počtom 5 ks zaria-
dení. Navyše nemôžu byť prevádzkované v 
zariadeniach v blízkosti škôl (min. 200 m), 
server musia mať na Slovensku. Finančná 
správa len za prvého pol roka tohto roku 
vykonala 1 600 čiastkových dozorov na 
nelegálny hazard. Informovala hovorkyňa 
Finančného riaditeľstva SR Ivana Skoka-
nová.
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tasr, Humenné

Humenská samospráva zrekon-
štruovala skatepark pri mestskej 
športovej hale. Celkové náklady na 
jeho obnovu predstavovali takmer 
17 500 eur s DPH. Pracovníci 
Správy rekreačných a športových 
zariadení mesta ho už mladým 
skateboardistom odovzdali do uží-
vania. Skateparkové ihrisko po-

stavila samospráva koncom roka 
2007. Vzniklo na podnet mladých 
Humenčanov, ktorí sa venujú ad-
renalínovým športom. Nachádza sa 
na pozemku s rozlohou 811 štvor-
cových metrov. „Stavebné práce 
pozostávali z kompletného očis-
tenia prekážok od starých pojaz-
dových plôch, od korózie a pôvod-
ných náterov, opravy a zosilnenia 
konštrukcií, opravy zábradlia, 

následného náteru konštrukcií,“ 
informovala Michaela Dochánová 
z tlačového referátu mesta. Podľa 
jej ďalších slov tiež zakryli bočné 
strany stredových prekážok a upev-
nili prvok rail. Ako ďalej uviedla, na 
povrch prekážok položili pojazdové 
plochy zo špeciálneho materiálu, 
ktorý tam predtým nebol. „Pred-
nosťami tohto povrchu sú vyvážená 
grip-doska, ktorá nie je hladká a 

lesklá, ale je opatrená veľmi jem-
ným gripom, ktorý však neznižuje 
rýchlosť. Kolesá a podrážky sa po 
tomto povrchu nešmýkajú. Po daž-
di nenasáva vlhkosť a veľmi rýchlo 
schne. Povrch prekážok je veľmi 
tichý a má jedinečnú odolnosť voči 
opotrebeniu,“ vysvetlila Docháno-
vá. K skateboardovému ihrisku pri-
budlo podľa nej aj viacero nových 
prvkov.

ts, Slovensko

Sadzobník pokút je interným pred-
pisom, slúži pre potreby príslušní-
kov Policajného zboru a v otázkach 
ukladania sankcií podľa zákona o 
priestupkoch má odporúčací cha-
rakter. V prípade závažnejšieho 
konania v konkrétnych prípadoch 
sa bude postupovať v medziach zá-
kona o priestupkoch ako doposiaľ. 
„Za päť mesiacov tohto roka evi-
dujeme 5247 dopravných nehôd, 
pri ktorých zomrelo 81 osôb, ťažko 
sa zranilo 419 a ľahko 2065 osôb. 
Hlavnými príčinami nehôd naďalej 
zostáva porušenie povinnosti vodi-
ča (2347 DN), nedovolená rýchlosť 
jazdy (757 DN) a nesprávna jazda 
cez križovatku (306 DN),“ vysvetli-
la hovorkyňa Prezídia Policajného 
zboru SR Denisa Baloghová. „Vo 
väčšine prípadov, v ktorých došlo 
k zmene, sme určili hranicu od naj-
nižšej možnej pokuty až po najvyš-

šiu,“ uviedla policajná hovorkyňa. 
Napríklad za použitie vozidla na 
jazdu, ktoré nemožno prevádzko-
vať v cestnej premávke, môže po-
licajt udeliť pokutu od 30 do 50 € 
(predtým 50 €), vedenie vozidla 
bez platných dokladov predpísa-
ných zákonom 10 – 30 € (pred-
tým 30 €), vedenie nemotorového 
vozidla pod vplyvom alkoholu, pri 
zistení hodnoty menej ako 0,48 
mg etanolu na liter vydýchnu-
tého vzduchu 20 € (predtým 30 
– 50 €). Náhle zníženie rýchlosti 
jazdy alebo náhle zastavenie, ak 
to nevyžaduje bezpečnosť cestnej 
premávky 30 – 50 € (predtým 50 
€), používanie hanlivých gest voči 
ostatným účastníkom cestnej pre-
mávky 30 – 50 € (predtým 50 €), 
vyhadzovanie predmetov z vozidla 
a obťažovanie ostatných účast-
níkov cestnej premávky a iných 
osôb najmä nadmerným hlukom, 
prachom, znečisťovaním ovzdušia, 

rozstrekovaním kaluží, blata alebo 
zbytočným ponechaním motora 
stojaceho vozidla v chode 10 – 30 
€ (predtým 20 – 40 €).

Povinnosti niektorých 
vodičov a spolujazdcov
Jazda na motocykli bez okuliarov 
alebo ochranného štítu 10 – 30 € 
(predtým 30 €), jedenie, pitie ale-
bo fajčenie počas jazdy na malom 
motocykli, motocykli, motorovej 
trojkolke či štvorkolke 20 – 40 
€ (predtým 30 – 50 €). „V nie-
ktorých prípadoch sme pristúpili 
k zmene, kde priestupky s pôvod-
nou sankciou 100 eur bude po no-
vom riešiť správny orgán,“ ozrej-
mila policajná hovorkyňa Denisa 
Baloghová. Týka sa to pokút ukla-
daných v blokovom konaní, naprí-
klad za zúčastnenie sa na verejnom 
športovom podujatí alebo pokus o 
zúčastnenie sa na verejnom špor-
tovom podujatí napriek zákazu 

účasti uložením obmedzujúceho 
opatrenia spočívajúceho v zákaze 
účasti na verejných podujatiach, 
predbežného opatrenia. 

Sankcie za prekročenie 
rýchlosti sa nemenia 
Napriek snahe polície preventív-
ne pôsobiť a apelovať na vodičov, 
prax ukazuje, že vodiči majú ešte 
stále ťažkú nohu na plyne. Za päť 
mesiacov tohto roka porušilo zá-
kon viac ako 100-tisíc vodičov, 
preto sankcie za priestupky pri 
prekročení najvyšších dovolených 
rýchlostí ostávajú nemenné, v blo-
kovom konaní na mieste je to až 
do výšky  800 eur. „Veríme, že 
takýto ústretový krok polície, a to 
zníženie pokút v odporúčacom 
predpise, nebude mať vplyv na 
bezpečnosť a plynulosť v cestnej 
premávke,“ uzavrela hovorkyňa 
Prezídia Policajného zboru SR De-
nisa Baloghová.

Mesto zrekonštruovalo skatepark pri športovej hale 

Polícia znížila pokuty za niektoré priestupky. Sankcie za prekročenie rýchlosti sa ale nemenia 
Polícia po dôkladnej analýze, vyhodnotení a posúdení priestupkov menej závažného charakteru pristúpila k zníženiu 

niektorých pokút. Polícia verí, že takýto ústretový krok nebude mať vplyv na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke.
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tasr, Snina, FOTO: TASR – Michaela Zdražilová

V minulosti sa tam podľa jeho slov 
dlhodobo stretávali aj neprispôsobiví 
občania. „Nový vlastník prijal opat-
renia, aby zamedzil vstupu,“ vysvetlil 
s tým, že zamuroval okná a dvere, zá-
roveň objekt oplotil. Kedysi navštevo-
vala z tohto dôvodu lokalitu častejšie 
aj mestská polícia. „V súčasnosti to 
už nie je potrebné,“ doplnil. Pozemky 
v rámci oplotenia súkromného vlast-
níka sú zarastené. Priľahlá časť patrí 
podľa Paľovčíka mestu, ktoré trávnaté 
plochy udržiava kosením. Podľa neho 
mesto má záujem o to, aby sa budova 
sfunkčnila. „Nový vlastník v súčas-
nosti rozbieha aktivity na dokončenie 
stavby. Za týmto účelom bolo na po-
slednom májovom rokovaní mestské-
ho zastupiteľstva schválené uznesenie 
o prenájme časti mestského pozemku 
za účelom výstavby prístupovej cesty 

a parkovísk pre budúce obchodné 
centrum, na náklady nového vlastní-
ka budovy,“ vysvetlil. „Mám 30 rokov 
a pamätám si tu budovu odjakživa. 
Pamätám si, že bola vždy schátraná, 
potom sa trošku opravila, do takého 
stavu, ako je teraz, a momentálne zase 
chátra,“ povedal pre TASR Sninčan To-
máš Potocký s tým, že pravdepodobne 
pred rokom objekt ohradili. „Ale pred-
tým tam chodili bezdomovci, mladí sa 
tam stretávali,“ spomenul. Pokračoval, 
že sám, keď bol dieťa, tam rád s partiou 
zašiel. „Bolo to veľké, dalo sa tam všade 
ísť, ale určite je lepšie, že je to oplotené. 
Myslím, že tam nikto nechodí,“ dodal. 
Podľa jeho ďalších slov určite na ob-
jekt nie je pekný pohľad. „Mal som 
informácie, že sa to malo zbúrať, niečo 
stavať, ale podľa mňa sa tam nič nepo-
staví,“ poznamenal. Bol by však rád, ak 
by objekt plnil nejaký účel. Ako tréner 
Black Tiger Taekwondo Klub Snina 

by tam privítal telocvičňu a posilňov-
ňu, obchodov je podľa neho v meste 
dosť. V neďalekej bytovke žije približ-
ne osem rokov aj Sninčanka Michaela 
Andrejcová. „Budovu si pamätám ešte 
z detstva, že ju začali stavať, ale na aký 
účel, neviem,“ uviedla pre TASR. Poču-
la však, že tam mala byť diskotéka, bar 
alebo reštaurácia. Časy, keď tam chod-
ievali neprispôsobiví občania, si pamä-
tá. Vnímala toto obdobie intenzívnej-
šie, pretože jej syn navštevuje škôlku, 

ktorá je blízko. „Aj keď oni pôsobili tak 
neškodne, tí bezdomovci, ale tak jasné, 
že sa človek bál, pretože tam i alkohol 
bol i bohviečo,“ poznamenala. Na ne-
dostavaný objekt si už zvykli. „Nie je 
to nič pekné, lebo aj tie okná sú po-
rozbíjané. A čo na to vravia cezpoľní, to 
neviem,“ spomenula. Predstaviť si tam 
vie napr. obchod, zdravotné stredisko 
alebo niečo pre mládež. „Skôr niečo 
pokojné, určite nie bar ani diskotéku,“ 
uzavrela.

ts, Slovensko

Aj počas leta budú pokračovať poli-
cajné akcie, ktorých cieľom je zvýšiť 
povedomie vodičov o nebezpečen-
stve alkoholu za volantom. Zamerajú 
sa najmä na letné festivaly, pretože 
práve víkendy a mladí ľudia sa spá-
jajú s najväčším rizikom dopravných 
nehôd s alkoholom. Preventívne ak-
cie organizuje Slovenské združenie 
výrobcov piva a sladu v spolupráci s 
Policajným zborom a Oddelením bez-
pečnosti cestnej premávky Minister-
stva dopravy a výstavby SR (BECEP). 
Uvoľnená letná a dovolenková atmo-
sféra, príjemné počasie a množstvo 
akcií vytvárajú viac príležitostí na zvý-
šenú konzumáciu alkoholu, čo sa pod-
pisuje aj pod policajnými štatistikami. 
Oproti ostatným mesiacom v roku sa 
počas dvoch letných mesiacov viac 

ako o štvrtinu zvyšuje podiel nehôd, 
ktoré spôsobili vodiči pod vplyvom 
alkoholu. „Aj tieto štatistiky sú dôvo-
dom, prečo nielen polícia a BECEP, 
ale aj pivovarníci považujú za dôležité 
neustále pripomínať vodičom, že al-
kohol za volant nepatrí,“ hovorí Jana 
Shepperd, prezidentka Slovenského 
združenia výrobcov piva a sladu.

Víkendy a mladí ľudia
Preventívna kampaň je zameraná pre-
dovšetkým na návštevníkov letných 
hudobných festivalov. Tieto festivaly 
sa konajú vždy cez víkendy - dni, ktoré 
sú už aj mimo letného obdobia spoje-
né so zvýšeným rizikom dopravných 
nehôd. „Víkendy sú vždy rizikové, 
udeje sa počas nich až 42 % všetkých 
dopravných nehôd zavinených vodič-
mi motorových vozidiel pod vplyvom 
alkoholu,“ spresňuje plk. Ján Ignaták, 

riaditeľ odboru dopravnej polície PZ. 
„Zvlášť sa musíme sústrediť na mla-
dých ľudí (18 – 29 rokov), ktorí patria 
medzi najmenej zodpovedných vodi-
čov. Podpisujú sa pod 40 % všetkých 
dopravných nehôd zavinených pod 
vplyvom alkoholu. Počas víkendov 
spôsobia mladí až takmer polovicu 
takýchto nehôd,“ dodáva Ján Ignaták.

Festivalové preventívne 
aktivity
Policajné hliadky budú práve preto 
počas celého leta v blízkosti hudob-
ných festivalov kontrolovať vodičov, či 
konzumovali alkohol. Tých zodpoved-
ných odmenia osviežovačom vzduchu 
do auta alebo magnetkou s informá-
ciou o orientačnom čase zostatkové-
ho alkoholu v krvi a nealkoholickým 
pivom. „Pripravili sme viacero prak-
tických informačných materiálov, 

ktoré pripomínajú nebezpečenstvo 
alkoholu za volantom,“ hovorí Jana 
Shepperd. „Naším cieľom je v prvom 
rade apelovať na ľudí, aby vtedy, keď 
sú autom, nepili alkohol a radšej zvo-
lili napríklad nealko pivo alebo nealko 
radlery. V druhom rade apelujeme 
na tých, ktorí konzumujú alkoholic-
ké pivo, aby tak robili vždy s mierou 
a uvedomovali si nebezpečenstvo 
zostatkového alkoholu,“ dodala Jana 
Shepperd. Počas leta polícia taktiež 
zvýši dohľad aj na miestach iných kul-
túrno-spoločenských podujatí, v okolí 
kúpalísk, letovísk, železničných staníc 
i ďalších miest so zvýšeným pohybom 
osôb. Polícia pripravila aj preventív-
no-výchovné aktivity, takže policajti 
navštívia deti a mládež v detských 
táboroch, ale aj seniorov v kluboch 
dôchodcov.

Obyvatelia Sniny by privítali, keby sa nevyužívaná modrá budova sfunkčnila

V lete je viac nehôd spôsobených alkoholom

Obyvatelia Sniny by privítali, ak by sa nevyužívaná modrá budova, ktorá vyrástla pred mnohými rokmi na Hviezdoslavovej ulici, sfunkčnila. Ako TASR informoval 
mestský právnik Ján Paľovčík, budova mala slúžiť ako nebytové priestory pre poskytovanie drobných služieb obyvateľstvu. Dokončená však nebola. 

Uvoľnená letná a dovolenková atmosféra, príjemné počasie a množstvo akcií vytvárajú viac príležitostí na zvýšenú 
konzumáciu alkoholu, čo sa podpisuje aj pod policajnými štatistikami
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fed, Humenné, FOTO: Svet zdravia 

Počas jedného týždňa od 19. do 
25. augusta 2018 má 20 najlepších 
vybraných účastníkov možnosť 
vyskúšať si prácu na rôznych špe-
cializovaných oddeleniach štyroch 
nemocníc v okolí Zemplínskej ší-
ravy (Michalovce, Trebišov, Hu-
menné a Vranov nad Topľou), a to 
vrátane nemocnice novej generácie 
v Michalovciach. Súčasťou denného 
programu medikov budú viaceré 
odborné workshopy aj na atraktív-
ne nemedicínske témy, akými sú 
komunikácia s pacientom, tímovosť 
alebo ekonomika v zdravotníctve. 
Mladí študenti z lekárskych fakúlt 
zo Slovenska a Česka budú mať prí-
ležitosť stretnúť sa s profesionálmi 
spomedzi lekárov rôznych medicín-
skych odborov, s vedením nemoc-
níc, ako aj so zástupcami siete Svet 
zdravia. Každý večer bude navyše 
pripravený neformálny spoločenský 
program. Aj tento ročník programu 
je pre jeho účastníkov úplne bez-
platný. Registrácia potrvá do 22. 

júla 2018. „Záleží nám na 
tom, aby slovenskí talento-
vaní medici videli priestor 
na realizáciu kvalitnej me-
dicíny aj v podmienkach re-
gionálnych nemocníc a aby 
neodchádzali za prácou do 
zahraničia. Už to, že medici 
prejavili záujem o odborné 
stáže v čase svojho voľna, 
svedčí o ich úprimnom zá-
ujme o medicínu. My by sme 
toto ich nadšenie radi pod-
chytili a umožnili im prax 
v podmienkach reálnych ne-
mocníc,“ konštatoval Karol 
Wicklein, riaditeľ pre ľudské zdroje 
spoločností ProCare a Svet zdravia. 
Sieť nemocníc Svet zdravia inten-
zívne pracuje so študentmi medicí-
ny a zdravotníckych škôl už počas 
štúdia. Ukazuje sa, že projekty ako 
Medik roka alebo Letný camp me-
dikov pomáhajú v úsilí udržať per-
spektívnych lekárov na Slovensku. 
„Mohla som bližšie spoznať prostre-
die nemocnice, vidieť prácu lekárov 
na jednotlivých oddeleniach a apli-

kovať teoretické vedomosti do pra-
xe. Mali sme tiež možnosť riešiť aj 
nemedicínske témy, napríklad ako 
komunikovať či pracovať v tíme, čo 
sa z kníh nedá naučiť. Camp preko-
nal moje očakávania. Všetci sme si 
odniesli mnoho skúseností, zážitkov 
a nikomu sa nechcelo ísť domov. 
Vrelo ho odporúčam aj ostatným 
medikom,“ uviedla minuloročná 
účastníčka Letného campu Nikola 
Čurillová, piatačka Lekárskej fakul-

ty Univerzity Komenského v Brati-
slave. Akcia je určená pre študentov 
lekárskych fakúlt, odbor všeobecné 
lekárstvo, ktorí ukončili 2. ročník. 
Termín konania akcie je od 19. do 
25. augusta 2018. Odborná časť 
akcie sa uskutoční v nemocniciach 
Sveta zdravia v Michalovciach, Tre-
bišove, Vranove nad Topľou a Hu-
mennom. Študenti absolvujú prax 
počas jedného týždňa na vybraných 
oddeleniach.

tasr, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Do roku 2022 by v rámci akčného 
plánu okresu Medzilaborce, ktoré-
ho hlavným cieľom je znížiť mieru 
nezamestnanosti, malo vznik-
núť 377 pracovných miest, a to na-
smerovaním aktivít do oblastí eko-
nomiky, vzdelávania a služieb. Vlá-
da okrem neho na svojom utorko-
vom výjazdovom rokovaní schválila 
aj regionálny príspevok vo výške 
1.585.000 eur, v aktuálnom roku 
by z neho mali vyčerpať čiastku 
317.000 eur. Jeho čerpanie v ďal-
ších rokoch bude stanovené na zá-
klade schválených ročných priorít. 
Z celkovej odhadovanej finančnej 
investície v rokoch 2018 až 2022 vo 
výške minimálne 38,55 milióna eur 

sa predpokladá krytie 
z programov spolufi-
nancovaných z európ-
skych štrukturálnych 
a investičných fondov 
vo výške 16,87 milió-
na eur. Okres Medzi-
laborce je z hľadiska 
počtu obyvateľov 
(12.119) najmenším 
v Prešovskom kraji. 
Miera evidovanej ne-
zamestnanosti v ňom 
bola ku koncu vlaňajš-
ka na úrovni 12,83 %. 
Práve z toho dôvodu 
bol v minulom roku 
zaradený do zoznamu 
najmenej rozvinutých 
okresov.

Medici si v lete opäť  vyskúšajú prácu lekára aj v humenskej nemocnici 

V okrese Medzilaborce by malo vzniknúť  377 pracovných miest

Sieť nemocníc Svet zdravia spustila registráciu už na štvrtý ročník programu letných odborných stáží pre študentov 
lekárskych fakúlt - Letný camp medikov 2018.
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INFOSERVIS / INZERCIA

MsKS – DOM KULTÚRY

XVI. HUMENSKÉ OR-
GANOVÉ DNI ŠTEFANA 

THOMÁNA
Medzinárodný	organový	fes-
tival.	Hana	Bartošová	(organ,	
ČR).	-	v	stredu	11.	júla	o	19.00	
hod.	v	Rímskokatolíckom	

kostole	Všetkých	svätých	v	Hu-
mennom.

KREATÍVNE LETO
Pre	všetky	šikovné	deti	

v	meste.	Prineste	si	nápady	
a	dobrú	náladu,	materiál	je	

zabezpečený.	–	vo	štvrtok	12.	
júla	od	10.00	do	12.00	hod.	na	

amfiteátri.

MY SME VÝCHOD
Na	námestí	pred	DK	-	v	so-
botu	14.	júla	od	15.00	hod.		
Vystúpia:	Lukáš	Adamec,	
Heľenine	oči,	Šarišanci.

MICHAELLA
Kultúrne	leto	pri	Fontáne	lásky	

v	nedeľu	15.	júla	o	17.30	hod.	

JÁN KOVÁČ: PRIEREZ 
TVORBOU

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

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	hmyzu	–	
motýľa.	Prírodovedná	expozí-
cia	VM	a	Východoslovenského	
múzea	v	Košiciach.	Potrvá	do	

30.	septembra.	

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

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

09. 07. LUJZA, LUKRÉCIUS,  
LUKRÉCIA

	 (Medzinárodný	deň	za	
zničenie	malých	a	ľahkých	
zbraní)

10. 07.  AMÁLIA
11. 07.  MILOTA
 (Svetový	 deň	 populácia	 -	

UNFPA)
12. 07. NINA
13. 07. MARGITA
 (Medzinárodný	deň	

hlavolamov)
14. 07. KAMIL
15. 07. HENRICH, EGON, 

ŠARLOTA
16.	07.	 DRAHOMÍR

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
09. 07.   HOMÉR / IRIS
10. 07.   HUBERT / ARANKA
11. 07.   ELEKTRA / REK
12. 07.   BRIGITA / HETTY
13. 07.   DORIS / PADDY
14. 07.   ESTER / CEDRIK
15. 07.   KASANDRA / KIM
16.	07.	 		 ČOKY / ZORKA

KAŠTIEĽ V ZRKADLE 
ČASU

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

fotografií	sú	aj	doposiaľ	nez-
verejnené	snímky	pochádzajúce	
z	rodinného	albumu	potomkov	
Andrássyovcov	žijúcich	v	

Kanade.	

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

FOTOVARIÁCIE
Autorská	výstava	členov	

Fotoklubu	Reflex	Humenné	–	
Alexander	Daňo	(1960,	Medzi-
laborce)	a	Peter	Salašovič	
(1953,	Humenné).	Výstava	

potrvá	do	30.	júna.

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0117

H
E

-S/0042

KÚPALISKO V HUMENNOM

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

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0118
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H
E
/0106

Riaditeľ STREDNEJ ODBORNEJ 
ŠKOLY TECHNICKEJ, 
Družstevná 1737, 
066 01  Humenné

p r i j m e  
do pracovného pomeru

UČITEĽA / -KU   I N F O R M A T I K Y

Pracovné podmienky:
	 pracovný pomer na dobu určitú 
 - od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019
	 úväzok 100%

Požadovaná kvalifikácia  
(v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

	 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa umožňujúce pod-
ľa platných právnych predpisov vyučovanie uvede-
ného predmetu (pri technickom smere aj doplňujúce  
pedagogické štúdium)

Termín podania žiadosti:  do 20. 7. 2018

Kontakt:
tel.: +421 905 335 223 * e-mail: skola@sosthe.edu.sk

Bližšie informácie: www.sosthe.edu.sk

jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami
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Tretím ročníkom Memoriálu Filipa Taňkoša 
-MJK-; Baškovce 

Nikto nemôže povedať, že by 
sme sa opakovali. Ďalším ro-
kom. Pretože každý zbytočne 
a nešťastne vyhasnutý mladý 
život prináša neskutočnú bo-
lesť, najmä rodičom zosnu-
lého dieťaťa. Život prináša 
rôzne okamihy. Radostné, ale 
i smutné. Najväčšia láska na 
svete zomiera, keď dieťa svoje 
oči navždy zatvára... A pres-
ne taký smútok sa rozlial 
v dušiach rodičov a blízkych 
FILIPA TAŇKOŠA, keď 4. 
júla roku 2015 odišiel neča-
kane, kedy dotkla sa ho smrť. 
Vzdialil sa, no láska najbliž-
ších letela s ním. 

Tragická	 udalosť	 nečakane	
zasiahla	 jeho	 domov	 v	 obci	
Baškovce.	 Kým	 iní	 vo	 Filipo-
vom	 veku	 rozvinuli	 krídla	 ži-
vota,	 on	 nechcene	 opustil	 tento	
svet.	 V	 rozkvete	 osemnástich	
rokov	 odišiel	 milovaný	 syn,	
priateľ,	spolužiak	a	športovec	na	
večnosť...

Pri	 spomienke	 na	 tretie	 výro-
čie	 vyhasnutia	 mladého	 života	
neďaleko	 futbalového	 ihriska,	
v	 sobotu	 7.	 júla	 rodičia	 nebo-
hého	 Filipa	 Taňkoša,	 Marcela	
a	 Ján,	 	 usporiadali	 s	 priateľmi	
tretí	 ročník	 futbalového	memo-
riálu,	ako	spomienku	na	svojho	
syna,	ktorý	sa	odohral	na	miest-
nom	ihrisku	v	obci	Baškovce,	na	
ktorom	ich	syn	vyrastal.	Takýto	
smutný	deň	nebol	len	o	futbale,	
ale	hlavne	o	spomienke	na	 toh-
to	 nádejného	 futbalového	 bran-
kára,	 mladého	 kamaráta	 Filipa.	
Počasie	bolo	takmer	ideálne	pre	
futbalové	stretnutia,	z	nebíčka	sa	
Filip	 díval	 na	 svojich	 bývalých	
najbližších,	 kamarátov,	 spolu-
hráčov,	známych.

PORADIE
1.	SatLan	Ľubiša
2.	TJ	Turcovce
3.	Filip	Team
4.	TJ	Baškovce

VÝSLEDKY
Ľubiša	 –	 Baškovce	 1:1,	 Filip	
Team	 –	 Turcovce	 0:0,	 Ľubi-
ša	 –	 Turcovce	 3:1,	 Filip	 Team	
–	Baškovce	 2:2,	Ľubiša	 –	Filip	
Team	2:1,	Baškovce	–	Turcovce	
1:2

OCENENÍ	JEDNOTLIVCI

najlepší * 

brankár  
Marek	Cholp	(Baškovce);	

hráč  
Jaroslav	Holp	(Filip	Team);	

strelec
Cyril	Vasiľ	(SatLan	Ľubiša).	

Brankársky dres zosnulého Filipa Taňkoša z Baškoviec.
|  FOTO:  MJK

Slzy sa tisli do očí nielen Filipovým rodičom – Jánovi a Marcele.  
|  FOTO:  MJK

Zo zápasu Baškovce (modrý dres) vs. Ľubiša (zelený dres).   
|  FOTO:  MJK

Rozhodcom priateľských futbalových stretnutí bol Milan Ruš-
čanský.  |  FOTO:  MJK

Aj známe humenské futbalové tváre si prišli športovo uctiť pa-
miatku svojho kamaráta. |  FOTO:  MPET
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sme poslali futbalový pozdrav do neba

Zo zápasu Filip Team (žlto-modré dresy) vs. Turcovce (bielo-modré dresy).  |  FOTO:  MJK

Filip Team na III. ročníku Memoriálu Filipa Taňkoša.  |  FOTO:  MPET

Účastníci futbalového III. memoriálu Filipa Taňkoša. |  FOTO:  MJK

Najlepší strelec memoriálu – Cyril Vasiľ, 
s otcom nebohého Filipa. |  FOTO:  MPET

Jarko Holp bol ocenený ako najlepší 
hráč memoriálu. |  FOTO:  MPET

Marek Cholp sa stal najlepším branká-
rom memoriálu. |  FOTO:  MPET
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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

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

H
E

-S/0042

H
E
/0106

Riaditeľ STREDNEJ ODBORNEJ 
ŠKOLY TECHNICKEJ, 
Družstevná 1737, 
066 01  Humenné

p r i j m e  
do pracovného pomeru

UČITEĽA / -KU   I N F O R M A T I K Y

Pracovné podmienky:
	 pracovný pomer na dobu určitú 
 - od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019
	 úväzok 100%

Požadovaná kvalifikácia  
(v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

	 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa umožňujúce podľa 
platných právnych predpisov vyučovanie uvedeného 
predmetu (pri technickom smere aj doplňujúce  
pedagogické štúdium)

Termín podania žiadosti:  do 20. 7. 2018

Kontakt:
tel.: +421 905 335 223 * e-mail: skola@sosthe.edu.sk

Bližšie informácie: www.sosthe.edu.sk

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.
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Aj s tými najmladšími si „čierne tigre“ vybojovali bodovanú priečku
(tpot), -MJK-; Bratislava, Snina; FOTO ARCHÍV TPOT 

Hant Aréna na bratislav-
ských Pasienkoch vzala 
9. júna pod svoju strechu 
účastníkov medzinárod-
ného turnaja „Bratislava 
Open 2018“, ktorý bol zá-
roveň 4. kolom Slovenského 
pohára pre kluby Sloven-
skej asociácie Taekwondo 
WT. Tohto prestížneho 
turnaja sa zúčastnilo 465 
pretekárov z 51 klubov tri-
nástich štátov (spomeňme 
Izrael, Ukrajina, Poľsko, 
Nemecko, Maďarsko, Ta-
liansko, Španielsko, Ru-
munsko...). 

Taekwondo	klub	Black	Tiger	
Snina	 vyslal	 na	 tento	 turnaj	
iba	mladších	pretekárov,	ka-
detov	 a	 juniorov	 zastupoval	
A.	 Varchol,	 ktorý	 zároveň	
sekundoval	 ako	 asistent	 tré-
nera	 Tomáša	 Potockého.	
Keďže	klub	má	výrazný	bo-
dový	 náskok	 v	 Slovenskom	
pohári,	 dal	 svojim	 seniorom	
a	juniorom	pauzu,	na	športo-
vom	výkonne	 to	klubu	však	
nič	 neubralo.	 Sninčanom	 sa	
podarilo	 nazbierať	 10-krát	
zlato,	5-krát	striebro,	12-krát	
bronz,	 2-krát	 5.	 bodované	
miesto	 a	 celkovo	 3.	 miesto	
v	 konečnom	 hodnotení	 klu-
bov	štvrtého	SP,	čo	je	pri	ne-
účasti	 dospelých	 sninských	
cvičencov	skvelý	výsledok.	

ZLATO *	O.	Šebok	(-	22	kg),	
G.	 Poldruhák	 (-	 30	 kg),	 M.	
Kepič	 (-	 26	 kg),	A.	Krupja-
ková	(-	34	kg),	K.	Krupjako-
vá	(-	59	kg),	L.	Onderčinová	
(-	 50	 kg),	 J.	 Haburaj	 (-	 57	
kg),	A.	Varchol	(-	78	kg),	P.	
Petro	 (-	 41	 kg),	 L.	 Švábova	
(-	28	kg).	

STRIEBRO	*	A.	Greňa	(-	20	
kg),	 T.	 Haburaj	 (-	 61	 kg),	
K.	 Mandzaková	 (-	 59	 kg),	
P.	 Andrejčík	 (-	 24	 kg),	 B.	
Krupjaková	(-	50	kg).	

BRONZ *	 M.	 Mikula	 (-	 36	
kg),	J.	Špitalik	 (-	39	kg),	A.	
Mandzaková	 (-	 44	 kg),	 M.	
Vajda	(-	20	kg),	D.	Gerboco-

vá	 (-	55	kg),	 I.	Pauliková	 (-	
55	kg),	A.	Chimčak	(-	28	kg),	
D.	Považancová	(-	30	kg),	J.	
Kamencová	(-	41	kg),	M.	Su-
chý	(-	74	kg),	M.	Medvec	(-	
41	kg),	K.	Krupjaková	(-	57	
kg).	A	bez	 zisku	medaily	 sa	
museli	obísť	S.	Špitalik	(-	22	
kg)	a	D.	Muller	(-	49	kg).	

Vyjadrenie	 trénera	T.	Potoc-

kého.	„V tak silnej medziná-
rodnej konkurencii 51 klubov 
sa nám podarilo obsadiť 
skvelé 3. miesto v celkovej 
bilancii. Teší nás to veľmi, je 
to pre náš klub skvelá vizitka.  
Prekvapil hlavne Oliver Še-
bok, ktorý dokázal vo finále 
poraziť skvelého Ukrajinca a 
výborný výsledok podal aj 
Pavol Petro, ktorý porazil po 

skvelých zápasoch Izraelča-
na, v semifinále maďarského 
reprezentanta a vo finále po 
napínavom boji ďalšieho  re-
prezentanta Izraela. Musím 
vyzdvihnúť aj ďalšie skvelé 
bojovné výkony Poldruháka, 
Švabovej, Krupjakovej, On-
derčinovej, Varchola a Ha-
buraja, ale aj Považancovej, 
Medveca a Andrejčíka.“ 
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Jozef Talarovič, -MJK-; región

Detská organizácia FÉNIX Snina 
realizuje už druhým rokom v spo-
lupráci so slovenskými a s poľský-
mi partnermi projekt z Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 
TRASA VALAŠSKEJ KULTÚRY. 
Táto medzinárodná kultúrna trasa 
bola vytvorená pre aktívnu ochranu 
a propagáciu kultúrno-prírodného 
potenciálu Karpát a je spolufinanco-
vaná z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja.

Jednou	 z	 aktivít	 projektu	 je	 nedávno	
zrealizovaný	 druhý	 zážitkový	 kemp	

„Bačova škola remesiel“	 v	 zariadení	
na	Sninských	Rybníkoch,	kde	sa	dvad-
sať	účastníkov	pod	odborným	vedením		
oboznamovali	so	životom		na	salašoch	
a	s	remeslami	valašskej	kultúry.		

Zážitkový	 kemp	 pozostával	 z	 reme-
selných	 tvorivých	 dielní,	 kde	 sa	 jeho	
účastníci	priučili	rôznym	zručnostiam.
Jeden	 deň	 sa	 pod	 dozorom	 lektorky	
učili	 vyrábať	 zápästky	 technikou	 tka-
nia	na	drevených	formách.	Zápästky	sa	
používali	na	stiahnutie	širokých	ruká-
vov,	aby	pri	práci	neprekážali.		
Nasledujúci	 deň	 im	majster	 píšťalkár	
prezentoval	 rôzne	 druhy	 pastierskych	
píšťal,	 ich	 zvuk	 a	 proces	 ich	 výroby.	
Potom	 si	 všetci	 účastníci	 vyrábali	

vlastné	 pastierske	
píšťalky,	ktoré	im	os-
tali	ako	suvenír.	
Zaujímavou	 rezbár-
skou	 aktivitou	 bola	
výroba	drevených	ho-
lubičiek	pod	vedením	
lektorky,	rezbárky.	
Už	 tradične	sa	praco-
valo	 na	 krosienkach	
pod	 dozorom	 tkáčky,	
ktorá	 odovzdávala	
svoje	 dlhoročné	 skú-
senosti	 mladej	 ge-
nerácii.	 Účastníci	 sa	
naučili	tkať	a	na	svoje	
výrobky	boli	patrične	
hrdí.	
Spracovanie	 ov-
čej	 vlny	 má	 mnoho	
podôb.	 Jednou	z	nich	
je	 plstenie,	 ktoré	 za-
ujalo	 všetkých.	 Pri	
plstení	sa	deti	obozná-
mili	 so	 spracovaním	
ovčej	 vlny,	 od	 ostri-
hania	 až	po	vyčesané	
ovčie	 rúno,	z	ktorého	
si	vyrobili	drobné	de-
korácie.	
Spestrením	 bolo	 ur-
čite	 aj	 poznávanie	
zaujímavostí	 okolia	
Sniny.	Najprv	to	bola	
návšteva	 ovčinca	 	 v	
Dlhom	nad	Cirochou,	
kde	 sa	 mládež	 oboz-
námila	 so	 životom	
oviec	 a	 baranov,	
mohli	 vidieť	 ovečky	
zblízka,	 resp.	 pohla-
diť	 ich	 a	 pocítiť	 tak	

originál	ovčiu	vlnu	svojou	dlaňou.	
Zaujímavou	bola	aj	prehliadka	dreve-
ného	kostolíka	v	Kalnej	Roztoke,	kde	
prítomných	 nadchla	 vnútorná	 výzdo-
ba,	no	aj	pekne	upravené	okolie.	
Jeden	 večer	 bol	 venovaný	 hviezdnej	
oblohe	 v	 Astronomickom	 observató-
riu	 na	 Kolonickom	 vrchu.	 Odborný	
pracovník	ukázal	 deťom	zaujímavosti	
letnej	oblohy.	
V	závere	týždňového	pobytu	v	„Bačo-
vej	škole	remesiel“	sme	skonštatovali,	
že	 valašské	 tradície	 u	 nás	 nezanikli	
úplne,	no	samotné	ovčiarstvo	 je,	žiaľ,	
na	ústupe.	V	súkromí	sa	ovečky	chova-
jú	už	len	v	malom	množstve,	ako	„ko-
sačky“	na	 trávu.	Mladí	nemajú	o	 toto	
náročné	remeslo	záujem,	výkup	ovčej	
vlny	neprináša	takmer	žiaden	zisk,	ori-
ginálne	 mliečne	 výrobky	 majú	 nízku	
výkupnú	cenu	a	tak	sa	väčšina	fariem	
orientuje	 na	 vývoz	 živých	 jahniatok	
(alebo	jahňacieho	mäsa)	do	zahraničia.	

Bola	by	obrovská	škoda,	keby	sa	naša	
slovenská,	 tak	 nádherná,	 pastierska	
a	 ovčiarska	 tradícia	 z	 našich	 končín	
vytratila.
Účastníci	kempu	si	v	rámci	 tvorivých	
dielní	vyskúšali	základné	zručnosti	pri	
spracovaní	ovčej	vlny,	ako	aj	rezbárske	
umenie,	 čo	 potvrdili	 nakoniec	 	 poby-
tu	 aj	 vyrezávaním	 pastierskej	 palice	
na	 cestu	 domov.	 Pokračovali	 v	 práci	
na	 kolovrátkoch,	 kde	 si	mohol	 každý	
skúsiť	pradenie	ovčieho	 rúna.	Neskôr	
si	upravovali	pomocou	ihly,	nite	a	rôz-
nych	 folklórnych	 stúh	 staré	košele	na	
bačovské	 a	 jednu	 chatku	 si	 vyzdobili	
ako	kolibu.

Najbližšími	aktivitami	v	rámci	projek-
tu	Interreg	budú	tvorivé	dielne	v	Stak-
číne	14.	júla,	v	Novej	Sedlici	15.	 júla	
a	v	Ladomirove	18.	augusta,	na	ktoré	
pozývame	aj	širokú	verejnosť.

Bačovu školu remesiel obohatila aj návšteva ovčinca

Ukážka hry na pastierske píšťaly. |  FOTO: ARCHÍV TAL

Výuka filcovania. |  FOTO: ARCHÍV TAL

Výuka tkania na krosienkach. |  FOTO: ARCHÍV TAL

Výroba drevených holubičiek. |  FOTO: ARCHÍV TAL

Jahniatko na ovčej farme v Dlhom nad Cirochou sa tešilo záujmu detí. |  FOTO:  ARCHÍV TAL


