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Na Domašanskej ulici v Humennom 
musia pri ceste spevniť  svah 

Jedna z najstarších ulíc v meste Humenné prechádza v týchto dňoch rekonštrukciou. Technický stav miestnej 
komunikácie bol podľa názoru obyvateľov ulice najhorší v meste. Zhotoviteľ stavby musí zároveň spevniť svah pri 

ceste, na ktorom hrozil zosuv. Podľa obyvateľov Domašanskej ulice bol úsek pri svahu nebezpečný. 

Na Brekovskom 
a Jasenovskom hrade sa 
môžete zapojiť do hradného 
maratónu  

Voda v Laborci podľa 
hygienikov aktuálne 
nevyhovuje na kúpanie

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné   

„Bola to zlá cesta. Často sme 
sa sťažovali. Čo sa týka cesty, 
mali sme najhoršiu ulicu,“ 
povedala Helena Rosová, 
ktorá býva na Domašanskej 

ulici v Humennom. „Navyše 
sa tu zosúval pri ceste svah. 
Bolo to už nebezpečné. Tu 
nemohlo nákladné auto za-
stať a trebárs nejaký kontaj-
ner uložiť a dvíhať. Tú zem 
by utrhlo. Som rád, že sa to 

rekonštruuje,“ dodal Dušan 
Ros. Pred rekonštrukciou 
cesty tu ešte koncom minu-
lého roka Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť VVS, 
a. s.,  zrekonštruovala miest-
nu kanalizáciu. 

Vyše polstoročná 
cesta
Ešte pôvodná cesta na Do-
mašanskej ulici mala viac 
ako 50 rokov a patrí medzi 
najstaršie v meste. Komuni-
kácia pozostávala z tisícok 
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kamenných kociek, tzv. ma-
čacích hláv. Mnohé sa za viac 
ako polstoročie postupne 
uvoľnili. Podľa obyvateľov 
ulice bola situácia katastro-
fálna nielen pre vodičov, 
ale aj pre chodcov. Na ceste 
bolo množstvo výtlkov a po 
daždi tu často stála voda. 
Vážnym problémom a ne-
bezpečenstvom bol najmä 

fakt, že v prípade výdatných 
dažďov hrozil na južnej stra-
ne cesty zosuv svahu. Preto 
tu zhotoviteľ stavby začne 
v týchto dňoch aj výstavbu 
oporného múra. Mesto na 
svojej webovej stránke in-
formovalo, že zhotoviteľom 
stavby je spoločnosť EURO-
VIA SK, a. s., Košice a že cel-
ková suma prác predstavuje 
171 336,06 eura s DPH.

porkačovanie zo strany 1 

Na Domašanskej ulici v Humennom musia pri ceste spevniť  svah 

Slovensko sa na jeseň stane krajinou dobrých skutkov

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Týždeň dobrovoľníctva bude pre-
biehať od 16. do 22. septembra. 
„Počas podujatia je možné vybrať si 
z množstva dobrovoľníckych akti-
vít, v rámci ktorých budú môcť jed-
notlivci alebo skupiny nezištne po-
môcť organizáciám v jednotlivých 
krajoch Slovenska. Prihlasovanie 
pre organizácie je už spustené. 
Môžu sa prihlásiť cez stránku www.
tyzdendobrovolnictva.sk. Musia 
uviesť základné údaje o svojej or-
ganizácii a informáciu o tom, kto 
bude aktivity koordinovať. Ďalej si 
zvolia aktivitu, ktorou sa chcú do 
podujatia zapojiť. Môže ísť o deň 
otvorených dverí, dobrovoľnícku 

aktivitu alebo o rôzne workshopy 
na tému dobrovoľníctva, ktorými 
zvýšia povedomie o dobrovoľníc-
tve,“ povedala Brozmanová Grego-
rová. Pre verejnosť sa prihlasovanie 
na dobrovoľnícke aktivity spustí 
od 1. augusta. Ako uviedla Broz-
manová Gregorová, dobrovoľníci 
si budú mať z čoho vybrať. „Väč-
šinou ide o jednoduché aktivity, 
ako je napríklad úprava prostredia 
alebo nejakého zariadenia, ďalej 
maľovanie, kosenie či hrabanie. 
Neraz ide aj o prácu s klientmi or-
ganizácií – rôzne tvorivé dielne, 
aktivity, vychádzky a stretnutia. 
Treba to chápať ako takú ochut-
návku dobrovoľníctva,“ povedala. 
V Bratislave sa tesne pred podu-

jatím 15. septembra uskutoční aj 
Trh dobrovoľníctva v Starej tržni-
ci. Svoje dobrovoľnícke ponuky na 
ňom predstavia desiatky nezisko-
vých organizácií a združení. V mi-

nulom roku sa do Týždňa dobrovoľ-
níctva na celom Slovensku zapojilo 
4535 ľudí, ktorí venovali druhým 
viac ako 10.900 dobrovoľníckych 
hodín bez nároku na odmenu.

Organizácie sa do Týždňa dobrovoľníctva môžu prihlásiť do 31. júla. Ako TASR informovala prezidentka Platformy 
dobrovoľníckych centier a organizácií Alžbeta Brozmanová Gregorová, Slovensko sa na jeseň stane krajinou dobrých skutkov.

Staré kamenné kocky nahradila asfaltová cesta.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na južnej strane cesty hrozil zosuv svahu, preto tu zhotoviteľ stavby zrealizuje vý-
stavbu oporného múra.   |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Pôvodná cesta na Domašanskej ulici mala viac ako 50 rokov a pozostávala z tisícok 
kamenných kociek.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Voda v Laborci podľa hygienikov aktuálne nevyhovuje na kúpanie 

Posviacka obnoveného Chrámu sv. Mikuláša v Zbojnom

Humenčania zažili pravú folklórnu veselicu - My sme východ

tasr, mpo, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Na Slovensku je v prevádzke 537 
bazénov. Počas minulého týždňa 
získali povolenie na prevádzku 
ďalšie umelé aj prírodné kúpa-
liská, informuje Úrad verejného 
zdravotníctva (ÚVZ) SR. V súčas-
nosti má povolenie 14 prírodných, 
162 umelých kúpalísk a viaceré 
prírodné vodné plochy s neorga-

nizovanou rekreáciou. ÚVZ pokra-
čuje v kontrolovaní pripravenosti 
kúpalísk, ktorých prevádzkovatelia 
požiadali o spustenie prevádzky. 
„Návštevnosť mnohých kúpalísk 
bola v 27. týždni vzhľadom na ne-
priaznivé počasie nízka,“ uviedol 
Ján Mikas, hlavný hygienik SR. 
Z prírodných kúpalísk nesplnili 
požiadavky na kvalitu vody na kú-
panie lokality Laborec Humenné 

a Rybníky Sloven-
ská Volová. Aktu-
álne informácie o 
stave sledovaných 
prírodných a ume-
lých kúpalísk na 
Slovensku možno 
nájsť na webovej 
stránke ÚVZ SR 
www.uvzsr.sk a na 
stránkach regionálnych úradov ve- rejného zdravotníctva.

Alena Voroňáková, Zbojné, FOTO: Archív JV  

Veriaci z tejto filiálnej obce, kto-
rá patrí do farnosti Rokytov pri 
Humennom, z vlastných pro-
striedkov a taktiež vďaka spon-
zorom opravili svoj chrám, ktorý 
si v tomto roku pripomína 230. 
výročie postavenia. Vladyku Jána 
Babjaka srdečne privítala sta-
rostka obce Anna Koščová. V ho-
mílii vladyka Ján hovoril o po-
stoji človeka k chorobe. Hovoril 
o evanjeliovom postoji nádeje, 

dôvery a odovzdanosti do Božej 
vôle. V závere slávnosti poďako-
val veriacim za ich úsilie, ktoré 
vynaložili pri oprave a skrášlení 
svojho chrámu. Farár farnosti o. 
Juraj Voroňák taktiež poďakoval 
vladykovi Jánovi a všetkým, kto-
rí svojou účasťou podporili toto 
dielo a túto slávnosť. Slávnostný 
obed spríjemnila svojimi krásny-
mi rusínskymi piesňami  spevácka 
skupina Sosna zo Zbojného. V zá-
vere si spolu s vladykom Jánom  
zaspievali aj jednu z jeho obľú-

bených piesní.  Vykonané dielo a 
priebeh celej slávnosti vniesol ra-

dosť a vďačnosť voči Bohu do sŕdc 
všetkých prítomných.

mpo, ts, Humenné  

O pravú východniarsku zábavu sa 
v Humennom postarali Lukáš Ada-
mec, Heľenine oči a do tanca zahra-
la aj obľúbená skupina Šarišanci. 
Okrem obľúbených kapiel vystúpil 
aj hudobník Marián Čekovský a mo-
derátor Milan Junior Zimnýkoval. 
Letný program vyvrcholí na začiatku 
septembra na obrovskej východniar-
skej párty priamo na Dni otvorených 

dverí v pivovare Šariš. 

Klobúkový tanec s krígľami 
či súťaž v zapínaní 
Jánošíkovho opasku
Pripravené boli aj súťaže ladené na 
folklórnu nôtu. Návštevníci podu-
jatia si mohli preveriť svoje znalosti 
a uhádnuť ľudové porekadlá a pies-
ne na základe nápovedí alá emoji 
ikony. Dámy si vyskúšali, ako sa ke-
dysi s obliekaním potrápili ich staré 

mamy a v časovom limite si museli 
obliecť čo najviac sukní na motív 
pesničky Sedemdesiat sukien mala. 
Páni zase mohli súťažiť v tom, ako 
rýchlo si dokážu zapnúť Jánoší-
kov opasok. Odvážnejší si mohli na 
hlavnom pódiu vyskúšať klobúkový 
tanec s krígľami plnými piva. Vy-
hráva ten tím, ktorý rozlial najmenej 
piva.  Podujatie pokračuje 28.júla v 
Bardejove, kde vystúpia Katarína 
Knechtová, Lukáš Adamec a Šari-

šanci, 18.augusta vo Vranove nad 
Topľou, kde vystúpia Čeky Band, 
Heľenine oči, Šarišanci a 25.augusta 
v Michalovciach, kde vystúpia Lukáš 
Adamec, Heľenine oči a Šoko. „Deň 
otvorených dverí – pivovar Šariš 
bude 1.septembra a od 11:00 hod sa 
môžete tešiť na Katarínu Knechtovú, 
Lukáša Adamca, Petra Nagyho, IMT 
Smile a ďalších hostí, ktorí sú na vý-
chode doma,“ informovala Natália 
Labudová zo spoločnosti PR Clinic.

Na základe výsledkov laboratórnych analýz vykonaných v 27. týždni nevyhovovali požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie lokality Laborec 
Humenné, kde došlo k prekročeniu hodnoty celkového fosforu, a Rybníky Slovenská Volová, kde zaznamenali zvýšený obsah celkového 

fosforu a chlorofyl. Informoval o tom na svojej webovej stránke Úrad verejného zdravotníctva SR. 

V nedeľu 1. júla 2018 prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ posvätil  nový prestol 
a obnovený interiér Gréckokatolíckeho chrámu sv. Mikuláša v Zbojnom.  

V Humennom cez víkend pokračoval druhý zo série letných podujatí My sme východ, ktoré celkovo do piatich miest na 
východe prináša pivo Šariš ako hrdý partner slovenského folklóru. 14.júla bolo na rade Humenné, kde na Námestí slobody 

bol pre návštevníkov pripravený poriadne nadupaný program s rezkou muzičkou či súťažami ladenými na ľudovú nôtu. 
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Opitý vodič vrazil autom do oplotenia rodinného domu

Hladní zlodeji? Z krádeže šalátu obvinili piatich mladíkov z Medzilaboriec

Na železnici zomreli v priebehu pár dní traja ľudia  

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Krátko predpoludním 9. júla 
Ľubomír viedol v obci Oľka 
nákladné motorové vozidlo 
Volkswagen LT, pričom sa 
počas cúvania plne neveno-
val vedeniu vozidla. Zadnou 
časťou auta  zišiel mimo 
cestu a narazil do oplotenia 
jedného z rodinných  domov. 
Vodič bol na mieste udalosti 
hliadkou Obvodného oddele-
nia Policajného zboru Medzi-
laborce vyzvaný, aby sa pod-
robil vyšetreniu na alkohol. 
„Dychová skúška bola pozi-
tívna, a to s hodnotou 1,52 

mg/l etanolu na liter vydy-
chovaného vzduchu. Opako-
vaná skúška dosiahla hodno-
tu 1,71 mg/l etanolu na liter 
vydychovaného vzduchu. Ľu-
bomír teda vykonával v sta-
ve vylučujúcom spôsobilosť, 
ktorú si privodil vplyvom 
návykovej látky zamestnanie 
alebo inú činnosť, pri ktorej 
by mohol ohroziť život alebo 
zdravie ľudí, alebo spôsobiť 
značnú škodu na majetku. 
Vodič bol umiestnený do cely 
policajného zaistenia,“ in-
formovala prešovská krajská 
policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

mpo, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Policajti oddelenia železnič-
nej polície v Humennom 
obvinili  z prečinu krádeže 
piatich mladíkov z Medzila-
boriec vo veku 14 – 17 rokov. 
Obvinení chlapci v pondelok 
9. júla v čase okolo 02.00 

hodiny po predchádzajúcej 
dohode prišli spoločne k pre-
dajni potravín, ktorá sa na-
chádza v budove železničnej 
stanice v Medzilaborciach. V 
budove najprv vypáčili mre-
žu,  vytlačili okno a následne 
vošli do predajne. „Odtiaľ 
odcudzili finančnú hotovosť, 

z chladiarenského pultu 1 kg 
bulharského šalátu, 1 kg dia-
bolského šalátu, 1 kg vajíčko-
vého šalátu, z police predaj-
ného pultu rôzne cigarety a 
alkohol rôzneho druhu. Spô-
sobená škoda bola vyčíslená 
na najmenej 250 eur,“ uvied-
la prešovská krajská policaj-

ná hovorkyňa Jana Ligdayo-
vá. Na dvoch mladíkov vo 
veku 14 a 17 rokov bol spra-
covaný podnet na ich vzatie 
do väzby a boli umiestnení 
do cely policajného zaistenia. 
„Ostatní traja obvinení sú 
stíhaní na slobode,“ doplnila 
policajná hovorkyňa. 

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Na železničných tratiach 
zomreli predminulý týždeň 
traja ľudia. TASR o tom in-
formovala hovorkyňa Že-
lezníc Slovenskej republiky 
(ŽSR) Martina Pavliková. V 
prvom prípade vlak zabil na 
trati Zvolen osobná stani-
ca – Sliač kúpele muža. Ten 
podľa Pavlikovej spáchal 
samovraždu. K druhej tra-
gickej zrážke došlo v stanici 
Margecany, kde vlak zrazil 

a usmrtil ženu. 
Následkom tejto 
nehody meškalo 
13 osobných vla-
kov. Smrteľná 
nehoda sa sta-
la i na priecestí 
v správe ŽSR v 
úseku Zemian-
ska Olča – Veľký 
Meder. Osobný 
vlak sa tu zrazil 
s autom, násled-
kom zrážky vo-
dič auta zomrel.

Povereným príslušníkom Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom bol obvinený 
42-ročný vodič z obce Čabiny, a to z prečinu ohrozenia pod vplyvnom návykovej látky.

Kuriózny prípad riešili nedávno humenskí policajti. Piati mladíci z Medzilaboriec ukradli  
z chladiarenského pultu bulharský, diabolský a vajíčkový šalát.
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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
str 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
str 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
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/0

11
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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.

16. 07. BENU - OC Tesco, 
	 Družstevná	ul.	39
17. 07. 	SLNEČNICA, 
	 Ul.	1.	mája	21
18. 07.  PRI	KAŠTIELI,
	 Mierová	ul.	33/1	 

(Pod	stračou	nožkou)
19. 07.  DON BOSCO, 
	 Ul.	26.	novembra	52	(za	SLSP)
20. 07.  PRI	FONTÁNE, 
	 Námestie	slobody	28
21. 07.  PRI	KAŠTIELI,
	 Mierová	ul.	33/1	
	 (Pod	stračou	nožkou)
22. 07.  PRI	FONTÁNE, 
	 Námestie	slobody	28
23. 07.  NA	DETSKEJ	POLIKLINIKE,
	 Hviezdoslavova	ul.	29
24. 07. 	LABORECKÁ, 
	 Laborecká	ul.	58
25. 07.  CENTRUM,
	 Námestie	slobody	67
26. 07.  DR.	MAX	-	Kaufland, 
	 Štefánikova	ul.	50
27. 07.  FIALKA, 
	 Nemocničná	ul.	41/A
28. 07.  DON BOSCO, 
	 Ul.	26.	novembra	52	(za	SLSP)
29. 07.  NA	DETSKEJ	POLIKLINIKE, 
	 Hviezdoslavova	ul.	29
30. 07.  SCHNEIDER	-	OC	Avenue,
	 Štefánikova	ul.	16
31. 07.  U	LEVA,
	 Nemocničná	ul.	39

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACHŽenci do poľa - včely z poľa.

Slnečné lúče na Kamilu (18. 7.) 
majú najväčšiu silu.

Na Eliáša (20. 7.) dopoludnia leto 
a popoludní už jeseň.

Hmla na Daniela (21. 7.)  
zrána k zemi zosadá. 

Svätá Mária Magdaléna (22. 7.) 
čistá, hojnosť v záhradách je istá.

Aj Magdaléna rada plače.

Keď prší na Magdalénu,  
orechy trpia.

Keď v júli mravce svoje mraveniská 
väčšie stavajú,  

znamená to včasnú zimu.

Ak sa teplým počasím ukáže svätý 
Jakub (25. 7., apoštol), studené 

zrejme budú Vianoce.

Keď je tri dni pred Jakubom pekné 
počasie, žitu to bude prospešné.

Jasná noc a zore pred Jakubom teší 
hospodárov hojným zrnom.

Včely len do Jakuba lietajú do hôr.

Na Jakuba poletujú škovránky  
vo výške, potom spievajú hoc-kde 

na hrude.

Svätá Anna (26. 7., matka Panny 
Márie) prináša už chladnejšie rána. 

Keď prší na Annu,  
lieskovce bývajú červivé.

Čo júl a august nedovaria,  
to september neusmaží.

PRANOSTIKA

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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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 N Á J O M

 � Dám do prenájmu 
2-izb. BYT v centre mes-
ta. Tel. 0918 079 318.

HE-R/0133

 � Dáme do prenáj-
mu KANCELÁRSKE 
PRIESTORY v zrekon-
štruovanej budove SFZ 
na ul. Osloboditeľov 3 
v HE (100 m od centra 
mesta, parkovacieho 
miesta zdarma). Viac 
na tel. č. 0905 809 038; 
e-mail: sekretariat@
obfzhumenne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

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

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

H
E
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1
0
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V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM  NEDOSTAL NÁŠ 
TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽDŇA 
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON) V HUMENNOM.

Východ / Západ  S L	N	K A	
pon	(16.07.)	 4:40	/	20:32	hod.
ut	 4:41	/	20:31	hod.
str	 4:42	/	20:30	hod.
štvr		 4:44	/	20:29	hod.
pia		 4:45	/	20:28	hod.
sob	 4:46	/	20:26	hod.
ned	 4:47	/	20:25	hod.
pon	(23.07.)	 4:48	/	20:24	hod.
ut	 4:50	/	20:23	hod.
str	 4:51	/	20:22	hod.
štvr	 4:52	/	20:20	hod.
pia		 4:53	/	20:19	hod.
sob	 4:55	/	20:18	hod.
ned	 4:56	/	20:17	hod.
pon	 4:57	/	20:15	hod.
ut	(31.07.)	 4:59	/	20:14	hod.

(jac) 
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Senianske rybníky na Zemplíne budú spásať  ovce a kozy  

V aute nenechávajte mobil ani peňaženku, upozorňuje polícia

Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat v spolupráci so Slovenskou ornitologickou 
spoločnosťou/Birdlife Slovensko sa takýmto spôsobom rozhodli vysporiadať s náletovými drevinami, 

ktorými zarastajú hrádze v okolí tejto národnej prírodnej rezervácie (NPR).

Vo svojich autách si nenechávajte žiadne cennosti a hodnotné veci. Na túto zásadnú vec nezabúdajte ani teraz v lete.

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Polícia rieši v lete viaceré 
krádeže vecí, ktoré ukradli 
zlodeji z uzamknutého vo-
zidla. „Vo svojich autách si 
nenechávajte žiadne cennos-
ti a hodnotné veci. Na túto 
zásadnú vec nezabúdajte 
ani teraz v lete. Opäť sa to-
tiž stretávame s prípadmi, 
keď ostanú v aute na sedadle 
položené rôzne cenné veci. 
Vtedy stačí pár sekúnd a veci 
sú preč. Zlodej totiž veľmi 
rýchlo rozbije napríklad ka-
meňom pri aute sklo, nahne 
sa do vnútra, vezme svoj lup 
a uteká preč,“ upozornil pre-
šovský krajský policajný ho-
vorca Daniel Džobanik. Do-
dal, že na aute síce hučí a bli-
ká alarm, to však nezabránilo 
odcudzeniu vecí z auta. „Ta-

kéto prípady 
sa pravidel-
ne opakujú. 
Preto aj keď 
opúšťate vo-
zidlo len na 
malú chvíľu, 
vezmite si 
svoje cennos-
ti so sebou 
a presvedč-
te sa, či ste 
riadne zamkli 
auto. Ak si ich 
so sebou ne-
beriete, uložte 
ich aspoň do 
batožinového 
priestoru, nech zbytočne ne-
priťahujú zvedavé oči ľudí,“ 
ozrejmil policajný hovorca. 
Ak parkujete mimo domu, 
nikdy neparkujte auto na 
opustenom mieste. Využite 

platené a strážené parkovis-
ká. I keď po opustení vozidla 
v ňom nenecháte žiadne cen-
nosti, nemali by ste zabud-
núť uzamknúť všetky dvere. 
Okná by mali byť vytiahnuté 

smerom hore a uzatvorené 
strešné okno. Ak predsa len 
nájdete svoje auto násilne 
otvorené, ihneď kontaktujte 
políciu na bezplatnom  čísle 
158.

tasr, Senné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

„Pastva zabráni tomu, aby 
územie zarastalo náletovými 
drevinami, a veľmi efektív-
ne likviduje rôzne agresív-
ne rastliny, ktoré vytláčajú 
pôvodné druhy. Ovce a kozy 
kopytami narúšajú pôdu, 
čím vytvárajú podmienky 
pre rozmnožovanie chrá-
neného kvetenstva či hmy-
zu. Ich trus živí tiež rôzne 
druhy chrobákov či vtákov,“ 
informuje na svojej ofici-
álnej internetovej strán-
ke Správa CHKO Vihorlat. 
Senianske rybníky patria, 
čo sa týka vodného a pri 
vode žijúceho vtáctva, medzi 
najvýznamnejšie ornitolo-
gické lokality na Slovensku 

i v strednej Európe. Zazna-
menaných tu bolo približne 
290 druhov, z toho viac ako 
120 tam hniezdi, alebo v mi-
nulosti hniezdilo. Sú zároveň 
chráneným vtáčím územím 
(CHVÚ), ktoré, ako pre TASR 
nedávno uviedol Matej Repel 
z SOS/BirdLife Slovensko, je 
veľmi zachovalé z pohľadu 
mokradí. Významná je pod-
ľa neho aj rybničná sústava. 
Pre veľa druhov vtákov sú 
Senianske rybníky buď je-
dinou, alebo jednou z mála 
hniezdnych lokalít na Slo-
vensku. Repel tiež povedal, 
že ide zatiaľ o jediné miesto 
na našom území, kde potvr-
dili hniezdenie žeriava po-
polavého. CHVÚ má podľa 
jeho ďalších slov niečo vyše 

2600 hektárov, z toho NPR 
tvorí 213. K tomu ešte patrí 
ochranné pásmo rezervácie. 
Ako ďalej uviedol, ide o po-
slednú takúto rozsiahlu sú-
stavu biotopov a mokradí, 
ktorú môžu vtáky využívať na 
hniezdenie a migráciu na vý-

chode Slovenska. „Ďalšia vec 
sú zachovalé lúky a pasienky, 
ktoré sa v takejto kvalite a v 
takejto rozlohe už nikde inde 
v našej krajine asi nenachá-
dzajú,“ zdôraznil na margo 
ochrany lokality Repel.
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mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Hliadka Obvodného oddelenia PZ 
Medzilaborce vykonávala v nede-
ľu (8.7.) v čase okolo 12:50 h na 
ul. Dukelských hrdinov v Medzi-
laborciach služobný zákrok proti 
osobám, ktoré sa na tomto mieste 
dopúšťali výtržnosti. „Obvine-
ný muž v podnapitom stave mal 
v úmysle dostať sa ku skupine 
týchto osôb a zapojiť sa do výtrž-
nosti. Snažil sa mu v tom zabrániť 
jeden zo zasahujúcich policajtov, 
ktorý ho opakovane vyzýval, aby 
upustil od protiprávneho kona-
nia, ináč voči nemu budú použité 
donucovacie prostriedky. Na vý-

zvy absolútne nereagoval 
a policajta sotil do hrude, 
ktorý bol následkom tohto 
úderu odsotený, pričom 
spadol na pravé koleno. 
Potom sa obvinený zapojil 
do bitky, ktorá prebieha-
la na vyššie spomínaných 
miestach. Nakoľko obvi-
nený neuposlúchol výzvu 
a neupustil od útoku, boli 
voči nemu použité donu-
covacie prostriedky a bol 
obmedzený na osobnej slo-
bode,“ vysvetlil prešovský 
krajský policajný hovorca 
Daniel Džobanik. Doplnil, že po 
vykonaní potrebných procesných 

úkonov bol obvinený umiestne-
ný do cely policajného zaistenia 

a bol spracovaný podnet na jeho 
vzatie do väzby. 

mpo, Vyšné Nemecké

Colný úrad Michalovce upozor-
ňuje cestujúcich, prepravcov a 
podnikateľskú verejnosť, že dňa 
25. júla 2018 v čase od 08:00 
hod. do 12:30 hod. stredoeu-
rópskeho letného času bude na 
colnom hraničnom priechode 
Vyšné Nemecké – Užhorod 

prerušená prevádzka z dôvodu 
plánovaných prác na zariadení 
vysokého napätia. „V dôsledku 
celoplošnej odstávky elektric-
kej energie nebudú dočasne 
k dispozícii informačné systémy 
slúžiace na účely colného kona-
nia. Prevádzka dopravy bude 
preto v tomto čase prerušená 
v osobnej aj nákladnej dopra-

ve v oboch smeroch,“ vysvetlila 
regionálna hovorkyňa Colného 
úradu v Michalovciach Klára 
Baloghová. Cestujúci v osobnej 
doprave môžu v uvedenom čase 
použiť cestné hraničné prie-
chody Veľké Slemence – Maly 
Selmenci určený pre peších ces-
tujúcich a cyklistov alebo Ubľu 
– Malyj Bereznyj s nepretržitou 

prevádzkou, ako aj železničný 
hraničný priechod Čierna nad 
Tisou – Čop podľa platného že-
lezničného grafikonu. „Cestujú-
cim a deklarantom ďakujeme za 
trpezlivosť a toleranciu v prie-
behu nevyhnutných prác, ktoré 
realizuje tretia strana a ktoré 
spôsobia dočasnú odstávku,“ 
dodala Baloghová. 

tasr, Michalovce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

„Dávame príležitosť ľuďom, 
ale hlavne chceme podchy-
tiť mladých ľudí, aby poznali 
svoj kraj, kde žijú. Aby po-
znali nielen kultúrne pamiat-
ky, historické poznatky, ale 
predovšetkým prírodu, lebo 
dolný Zemplín poskytuje veľ-
mi veľa rôznych atraktívnych 
miest,“ vysvetlil pre TASR vý-
konný riaditeľ organizácie Ján 
Ďurovčík s tým, že je to dôle-

žité hlavne pre deti. Na spo-
znávanie zákutí tohto regiónu 
sú podľa jeho ďalších slov naj-
vhodnejší práve rodičia, res-
pektíve starí rodičia. Do súťaže 
sa môže zapojiť akákoľvek ro-
dina zo Slovenska i zahraničia. 
Podmienkou účasti je návšteva 
známych, ale aj neznámych 
turistických miest v priebe-
hu letných prázdnin, jej zdo-
kumentovanie a odovzdanie 
formulára v Turistickej infor-
mačnej kancelárii Michalovce 

do 14. septembra. Môžu tak 
urobiť aj poštou. Vyhodnote-
nie súťaže a žrebovanie víťazov 
sa uskutoční koncom septem-
bra pri príležitosti Svetového 
dňa cestovného ruchu. Jednou 
z osobitných kategórií je no-
voobjavené miesto a účastník 
z najvzdialenejšej krajiny ale-
bo mesta. „Mali sme už turistu 
z Ameriky či Londýna,“ spo-
menul Ďurovčík. Podľa jeho 
ďalších slov ľudia navštevu-
jú lokality tohto regiónu, ale 

mnohokrát prihlášku do sú-
ťaže nezašlú, čím sa ukracujú 
o možnosť výhry. V prvom roč-
níku, ako ďalej uviedol, začína-
li s 50 účastníkmi. Vlani sa ich 
prihlásilo približne 550, v roku 
2016 okolo 500. ZOOCR mo-
mentálne združuje 27 členov. 
Funguje od roku 2012. Medzi 
jej hlavné priority patrí rozvoj 
a podpora cestovného ruchu 
na dolnom Zemplíne. Zároveň 
podporuje kultúrne, spoločen-
ské a športové aktivity.

Počas bitky napadol aj policajta

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod bude dočasne prerušená prevádzka

Turistická súťaž Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom priťahuje každoročne stovky turistov  

Humenský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre prečin útoku na verejného činiteľa 32-ročnému mužovi z Medzilaboriec.  

Na slovensko-ukrajinskej hranici bude dňa 25. júla v čase od 08.00 hod. do 12.30 hod. prerušená prevádzka hraničného priechodu 
Vyšné Nemecké – Užhorod. Dočasné obmedzenie sa týka všetkých pracovísk nákladnej aj osobnej dopravy v oboch smeroch.

Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (ZOOCR) organizuje už šiestykrát turistickú súťaž Kráčaj s rodinou 
dolným Zemplínom. Pri spoznávaní dolného Zemplína môžu záujemcovia vyhrať aj vecné ceny 

 SPRAVODAJSTVO  / KRIMI
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tasr, Michalovce

Patrí medzi ne monitoring polí-
cie, zrušenie hromadných podu-
jatí v meste a lokalitách, ktoré sú 
ohniskami nákazy, či asistencia 
polície pri očkovaní, ale aj zabez-
pečenie jeho výkonu. Očkovať 
by sa mali aj zamestnanci štát-
nej a verejnej správy a miestnej 
samosprávy. Patria medzi nich 
napr. pracovníci sociálnej pois-
ťovne, úradu práce, prokuratúry, 
súdov, mestského či okresného 
úradu. Zaistiť sa má tiež dopra-
va infikovaných osôb sanitkami. 
Po skončení krízového štábu to 
pre médiá uviedla prednostka 
Okresného úradu (OÚ) v Micha-
lovciach Jana Cibereová. Niekto-
ré úlohy, napr. monitoring pohy-
bu infikovaných osôb políciou, 
ktorý bude prebiehať v oblasti 
ohnísk nákazy na Mlynskej ulici 
či vo Veľkých Kapušanoch, sa dá 
podľa jej ďalších slov uplatniť 
hneď. Ostatné návrhy museli do 
praxe zaviesť najneskôr v piatok 
(13.7.). „Z tých ďalších opatrení 
bude dôležité pokračovať v očko-
vaní osôb na Mlynskej ulici v Mi-
chalovciach a vo vytipovaných 
uliciach v meste. Budeme sa sna-
žiť vytipovať obce v rámci okre-
su, kde budeme zvažovať a rea-
lizovať očkovanie osôb,“ uviedol 
hlavný hygienik SR Ján Mikas, 
ktorý sa na krízovom štábe zú-
častnil tiež. Momentálne je na 
spomínanej ulici z 1400 ľudí za-

očkovaných približne 1100. Za-
očkovaní by mali byť aj tí, ktorí 
prichádzajú s osobami v ohnisku 
nákazy do kontaktu. Podľa jeho 
ďalších slov budú v súvislosti 
s dostatkom vakcíny komuni-
kovať s firmami, ktoré ich do-
dávajú, aby tak nebol ohrozený 
ich počet v rámci bežného očko-
vacieho kalendára. Potrebné je 
podľa neho naďalej zabezpečiť 
hospitalizácie. V prípade naplne-
nia kapacity miestnej nemocnice 
sú na príjem pacientov pripra-
vené tie v Košiciach a v Prešove. 
„Budeme s nimi komunikovať. 
Budeme ich žiadať, aby ešte 
raz zistili očkovací status svo-
jich zamestnancov,“ spomenul. 
Opatrení bolo podľa hlavného 
hygienika prijatých veľa a boli 
správne. „Treba si uvedomiť, že 
osýpky sú respiračná nákaza, 
ktorá sa veľmi ľahko šíri a je to 
vysokokontagiózne ochorenie. 
Komunita, kde sa teraz epidémia 
šíri, veľmi ťažko alebo vôbec ne-
dodržiava nariadené protiepide-
mické opatrenia,“ priblížil.
Od začiatku mája k stredajšie-
mu dňu evidujú 170 chorých. Do 
domácej liečby prepustili 130. 
Medzi nakazenými sú ľudia od 
0 do 54 rokov. „Sú tu aj prípady 
detí, ktoré nespadajú pod povin-
né očkovanie z hľadiska veku, 
sú tu osoby, ktoré mali byť zaoč-
kované, ale neboli, sú tu osoby, 
ktoré boli očkované len čiastoč-
ne,“ spomenul hlavný hygienik. 

Prípady sú podľa neho odlišné. 
„Čo sa týka klinického stavu, 
z tých hospitalizovaných ľudí 
bolo osem prípadov komplikácií 
zápalov pľúc,“ podotkol s tým, že 
životy pacientov ohrozené nebo-
li. „Dnes ráno infektologické od-
delenie michalovskej nemocnice 
malo hospitalizovaných 25 pa-
cientov s osýpkami, z toho bolo 
sedem novoprijatých. Kritický 
stav bol v nedeľu (8.7.) večer, 
keď počet infekčných pacientov 
presiahol 30. V tomto momente 
rozšírená kapacita oddelenia je 
postačujúca,“ informoval Tomáš 
Kráľ, hovorca siete nemocníc 
Svet zdravia, pod ktorú patrí aj 
tá v Michalovciach. Pre osýpky 
vyhlásili v okrese Michalovce 
mimoriadnu situáciu v utorok 
(10.7.) o 15.00 h. Jej dôvodom 

bol podľa prednostky OÚ veľ-
ký nárast pacientov chorých na 
osýpky, ktorý sa prejavil počas 
víkendu v miestnej nemocnici. 
Osýpky sa začali šíriť začiatkom 
mája z obce Drahňov v Micha-
lovskom okrese. Miestna nemoc-
nica zrealizovala od vypuknutia 
epidémie viaceré opatrenia. Ako 
pre médiá utorok (10.7.) uviedol 
primár infektologického oddele-
nia Štefan Zamba, preočkovali 
tam celý personál. Vzhľadom na 
nárast počtu pacientov s osýpka-
mi a obmedzenú kapacitu tohto 
oddelenia koncom júna dočasne 
reprofilizovali niektoré lôžka. 
Prísny zákaz návštev naďalej 
platí v jej celom areáli. Najbližší 
termín zasadnutia krízového štá-
bu je na budúci týždeň v stredu 
18. júla.

tasr, Medzilaborce 

Medzilaborská samospráva 
podporí rozšírenie pľúcnej am-
bulancie v meste. Neurobí tak 
prvýkrát. Už v minulosti po-
mohla kardiologickej a očnej 

ambulancii. Pneumologička 
Lívia Rohaľová, ktorá v Medzi-
laborciach ordinuje od prvého 
júna, mesto požiadala o finanč-
nú výpomoc, respektíve zakú-
penie dvoch nových lekárskych 
prístrojov a troch počítačov z 

dôvodu opotrebovania a ne-
vyhovujúcich parametrov. Ich 
hodnota predstavuje takmer 4 
500 eur. Medzilaborskí poslan-
ci na svojom poslednom zasad-
nutí schválili v tejto súvislosti 
zmluvu o nájme hnuteľných 

vecí, ktorých kúpu zabezpečí 
mesto. To zostane ich výlučným 
vlastníkom. Podľa odobrenej 
zmluvy by ich ambulancia mala 
užívať od augusta tohto roka na 
neurčitý čas. Mesačné nájomné 
predstavuje sumu 30 eur.

Pre osýpky zrušia hromadné podujatia v Michalovciach a v niektorých lokalitách

Medzilaborce: Samospráva podporí rozšírenie pľúcnej ambulancie v meste

Krízový štáb, ktorý v stredu dopoludnia zasadal v Michalovciach v súvislosti s epidémiou osýpok, prijal určité návrhy, 
ktoré budú zapracované v príkaze prednostky. Musia ich bližšie vyšpecifikovať a legislatívne upraviť.

Evidujú už 170 chorých na osýpky. V očkovaní osôb budú pokračovať na Mlynskej 
ulici v Michalovciach a vo vytipovaných uliciach v meste. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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ts, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

OZ Rákociho cesta opäť láka turistov 
na hrady v Prešovskom kraji. Počas 
leta a jesene môžu turisti zbierať 
súťažné pečiatky z návštevy ôsmich 
hradov aj napísať hradný cestopis. 
Obnovované hrady vzájomne spo-
lupracujú pri propagácii a pripravi-
li spoločný kalendár podujatí. Kto 
navštívi najviac hradov za najkratší 
čas a napíše o tom najpútavejší ces-
topis, vyhrá prvý ročník Hradného 
maratónu so zaujímavými cenami. 
Súčasťou Hradného maratónu je aj 
súťaž o unikátnu kráľovskú koru-
nu vykladanú kameňmi z desiatich 
hradov. Do žrebovania o korunu sa 
môže zapojiť každý, kto získa aspoň 
tri hradné pečiatky a ubytuje sa v 

Prešovskom kraji. Pečiatky je možné 
získať za návštevu vybraných ôsmich 
hradov a počas hradných podujatí. 
„Hradný maratón je kampaň na pod-
poru cestovného ruchu na východ-
nom Slovensku. Každý návštevník, 
ktorý príde na hrad, zakúpi si tam 
suvenír, občerstvenie, venuje dobro-
voľný príspevok alebo zaplatí vstup-
né, pomôže v pokračovaní obnovy 
hradných zrúcanín,“ uviedol autor 
projektu a iniciátor obnovy hradov 
Martin Sárossy. Najviac úsilia v zá-
chrane hradných zrúcanín sa vyna-
kladá v Prešovskom kraji. V spolu-
práci s úradmi práce a so zapojením 
nezamestnaných a tiež formou dob-
rovoľníckych aktivít sa tu obnovuje 
až 13 hradov. Tieto hrady navzájom 
spolupracujú a pripravili spoločný 

kalendár podujatí. Na ôsmich hra-
doch Šariš, Brekov, Jasenov, Šebeš, 
Čičva, Kamenica, Kapušany a Plaveč 
sa široká verejnosť môže tešiť na 
podujatia od júla do októbra. Počas 
týchto podujatí budú vždy dostup-
né aj hradné pečiatky do súťaže. V 
rámci podujatí sa k hradom pripo-
jil aj hrad Stropkov, ktorý je zatiaľ 
spomedzi týchto hradov najmenej 
zachovaný. „Na Slovensku máme 
veľa hradov, no vďaka niekoľkoroč-
nému úsiliu občianskych združení a 
samospráv sú hrady v Prešovskom 
kraji z veľkej časti obnovené a dob-
re prístupné. Organizuje sa tu naj-
viac hradných podujatí. Necháme 
sa prekvapiť, no my si myslíme, že 
hradný maratón sa dá vyhrať len 
na severovýchode,“ uviedol Martin 

Janoško, riaditeľ Krajskej organizá-
cie cestovného ruchu Severovýchod 
Slovenska. KOCR podporila Hradný 
maratón informačnými tabuľami 
na hradoch. Kampaň na podpo-
ru návštevnosti hradov odštartuje 
20. 7. 2018 na hrade Šariš v rámci 
podujatia Filmová noc na hrade. 
Projekt Prešovský hradný maratón 
organizuje OZ Rákociho cesta vďaka 
podpore Komunitnej nadácie Veľký 
Šariš v programe Šariš ľuďom. Viac 
informácií a pravidlá súťaže nájde 
verejnosť na stránke www.severovy-
chod.sk a www.hrad.wbl.sk. Dňa 29. 
júla o 14.00 hod. sa na hrade Brekov 
konajú  Drugethovské hradné sláv-
nosti a 12.08.od 14.00 hod. na hrade 
Jasenov – Noc hradných zrúcanín 
na hrade Jasenov.

Mgr. Jana Fedičová , ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 
19. júla 2018 so začiatkom o 16. ho-
dine. Tematicky široká línia tvorby 
obidvoch autorov je vo svete insity 
známa technickou precíznosťou a 
detailným spracovaním. Spoloč-
ným námetom egerských rezbárov 
sa stali postavy a výjavy z dejín 
maďarského národa. Vystavované 
diela v Humennom prezentujú pre-

dovšetkým drevené plastiky, reliéfy, 
dekoratívne predmety (zrkadlá s vy-
rezávanými rámami) a spirituálne 
bušómasky. Tvorba Istvána Kissa 
odráža kultúrne osobitosti maďar-
ských dejín s dôrazom na sakrálnu 
tematiku v precíznom spracovaní 
s príklonom k naturalizmu. V Hu-
mennom autor prezentuje vyrezá-
vané dekoratívne zrkadlá, portréty 
a unikátne Búsómaszkák, mystické 
drevené fašiangové masky, známe 

z okolia maďarského Moháča, zahr-
nuté do zoznamu kultúrneho dedič-
stva. Tibora Balotoniho preslávili 
jedinečné rezbárske diela v podobe 
hodinových skriniek i reliéfov inšpi-
rovaných barokovým slohom. Po-
čas takmer štyridsaťročnej aktívnej 
činnosti sa venuje výrobe dekora-
tívnych predmetov, diel s ľudovou 
tematikou a figurálnej tvorbe. Je 
autorom náhrobného pamätníka 
spisovateľa Gézu Gárdonyiho a zvo-

nice v obci Szank. V Humennom au-
tor prezentuje svoju bohatú portré-
tovú tvorbu. Medzi viac než dvomi 
desiatkami diel prevažujú reliéfy a 
plastiky. Výstava vyše štyridsiatich 
prezentovaných diel maďarských 
insitných umelcov prebieha v rám-
ci 14. ročníka medzinárodného vý-
tvarného plenéra INSITA 2018. Vo 
Vihorlatskom múzeu v Humennom 
potrvá výstava do 18. augusta 2018. 

Na Brekovskom a Jasenovskom hrade sa môžete zapojiť do hradného maratónu

Ozdobný barok i mystické masky egerských rezbárov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

V Prešovskom kraji štartuje hradný maratón. Počas leta a jesene môžu turisti zbierať súťažné pečiatky z návštevy ôsmich hradov aj napísať hradný 
cestopis. Už 29. júla o 14.00 hod. sa na hrade Brekov uskutočnia Drugethovské hradné slávnosti a 12. augusta na hrade Jasenov – Noc hradných zrúcanín.

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva milovníkov insitného umenia na prehliadku tvorby maďarských insitných umelcov 
− rezbárov z Egeru Istvána Kissa a Tibora Ballatoniho v Galerijnej sieni Oresta  Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom. 
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INFOSERVIS / INZERCIA

MsKS	–	DOM	KULTÚRY

KREATÍVNE	LETO
Pre	všetky	šikovné	deti	

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

zabezpečený.	–	vo	štvrtok	19.	a	
26.	júla,	2.	augusta	od	10.00	do	

12.00	hod.	na	amfiteátri.

FOLKLÓRNY	SÚBOR	
VIŇANČAN

Kultúrne	leto	pri	Fontáne	lásky	
v	nedeľu	22.	júla	o	17.30	hod.	

XVI.	HUMENSKÉ	
ORGANOVÉ	DNI	ŠTEFANA	

THOMÁNA
Medzinárodný	organový	
festival.	Nadiya	Velychko	
(UKR),	Ayako	Yonetani	
(husle,	USA/JAP).	-	

v	stredu	25.	júla	o	19.00	
hod.	v	Rímskokatolíckom	
kostole	Všetkých	svätých	

v	Humennom.

ŽABIA	PRINCEZNÁ
Kultúrne	leto	pri	Fontáne	lásky	
v	nedeľu	29.	júla	o	17.30	hod.	

TOVARŇANKA
Kultúrne	leto	pri	Fontáne	lásky	
v	nedeľu	29.	júla	o	18.15	hod.	

ZEMPLÍNSKI	
HELIGONKÁRI

Kultúrne	leto	pri	Fontáne	lásky	
v	nedeľu	5.	augusta	o	17.30	

hod. 

ZÁMOK	–	VIHORLATSKÉ	
MÚZEUM

INSITA	2018
XIV.	ročník	medzinárodného	
výtvarného	plenéru.	–	od	15.	
do	20.	júla	v	humenskom	

skanzene.	Sprievodná	výstava	
maďarských	umelcov	Istvána	
Kissa	a	Tibora	Balatoniho	(19.	

7.	–	18.	8.)	vo	VM.

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	expozícia	VM	
a	Východoslovenského	múzea	
v	Košiciach.	Potrvá	do	30.	

septembra.	
KAŠTIEĽ	V	ZRKADLE	

ČASU
Súbor	veľkoformátových	
dobových	fotografií	prináša	

zábery	od	najstarších	
dochovaných	vyobrazení	
štvorkrídlového	objektu	
renesančného	kaštieľa	a	

priľahlého	parku	na	rytine	z	
obdobia	druhej	polovice	XVII.	

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

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

16. 07. DRAHOMÍR
17. 07. BOHUSLAV
 -	Výročie	deklarácie	

o	zvrchovanosti	SR	(pamätný	
deň)

18. 07. KAMILA
19. 07. DUŠANA
20. 07. IĽJA,	ELIÁŠ
21. 07. DANIEL
22. 07. MAGDALÉNA,	MAGDA
 (Deň	rodičov)
23. 07. OĽGA,	LILIEN,	LIBOR
24. 07. VLADIMÍR
25. 07. JAKUB,	TIMUR
26. 07. ANNA,	HANA
27. 07. BOŽENA
28. 07. KRIŠTOF
 (Sv.	Krištof,	mučeník	–	patrón	

šoférov,	cestujúcich,	pútnikov,	
športovcov;	pred	búrkou	a	
epidémiou)

29. 07. MARTA
30. 07. LIBUŠA	

(Medzinárodný	deň	priateľstva)
	 (Blahoslavená	Zdenka	

Schelingová)
31. 07. IGNÁC	

(Sv.	Ignác	z	Loyoly,	rehoľník,	
zakladateľ	rádu	Jezuitov	–	
patrón	exercitátorov,	vojakov,	
tehotných	žien,	detí)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
16. 07.		ČOKY	/	ZORKA
17. 07.  RUDY	/	SENTA
18. 07.  ANABELA	/	GULIVER
19. 07.  MICHELANGELO	/	JAZMÍNA
20. 07.  KELLY	/	IDA
21. 07.  SAXANA	/	JAMIE
22. 07.  LEONA	/	BRIAN
23. 07.  PEGGY	/	LUCY
24. 07.  DAN	/	BRIT,	BRITT
25. 07.  MIŠKO	/	DAG
26. 07.  HILLARY	/	JANKA
27. 07.  LOTTY	/	DORA
28. 07.  LAURA	/	KEKSÍK
29. 07.  GOLEM	/	AŠAR
30. 07.  BODIE	/	CHANTAL
31. 07.  DELLA	/	MIKEŠ

storočia	po	dnešok.	Súčasťou	
vystavovaných	fotografií	sú	
aj	doposiaľ	nezverejnené	
snímky	pochádzajúce	z	

rodinného	albumu	potomkov	
Andrássyovcov	žijúcich	v	

Kanade.	

VIHORLATSKÁ	KNIŽNICA

FOTOVARIÁCIE
Autorská	výstava	členov	

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

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

KINO	FAJN

LETNÝ PRÁZDNINOVÝ 
FESTIVAL

BABY	ŠÉF
animovaná	komédia	(USA),	
slovenský	dabing	-	17.	júla	
o	10.00	hod.,	vstupné	2	eur.

PRAČLOVEK
animovaná	komédia	(GBR),	
slovenský	dabing	-	24.	júla	
o	10.00	hod.,	vstupné	2	eur.

JA,	ZLODUCH	3
animovaná	komédia	(USA),	
slovenský	dabing	-	31.	júla	
o	10.00	hod.,	vstupné	2	eur.

Myšlienka týždňa...

“NEEXISTUJE NIČ 
NAOZAJ CENNÉ, 

ČO BY SME MOHLI 
DOSIAHNUŤ BEZ 

PRÁCE, 
NÁMAHY A LÁSKY.“

(-AR-)
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jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami

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

H
E

-P
R

/0103

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

Myšlienka týždňa...
“AK CHCEŠ POZNAŤ  ČLOVEKA, POZRI SA 

NA JEHO PRÁCU. “

(FRIEDRICH SCHILLER; 1759-1805; NEMECKÝ SPISOVATEĽ, DRAMATIK, BÁSNIK, HISTORIK, ESTETIK)

H
E
-S/0042

H
E

/00108
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Významné medzníky pre mladú generáciu. Pochod 
(IH), -MJK-; región; FOTO ARCHÍV IH

Jedným	 z	 projektov,	 ktorý	 Prešov-
ský	 samosprávny	 kraj	 na	 návrh	
poslanca	Ivana	Hoptu		v	tomto	roku	
finančne	 podporil,	 bol	 aj	 turistický	
POCHOD	 VĎAKY	 VINNÉ	 –	 HU-
MENNÉ.	Jeho	realizácia	sa	uskutoč-
nila	 v	 piatok	 22.	 júna,	 jeho	 organi-
zátorom	 bol	 Neinvestičný	 fond	 pri	
Hotelovej	akadémii	v	Humennom.	

Projektu	 sa	 zúčastnilo	 cca	 130	 účast-
níkov	a	začal	sa	položením	vencov	pri	
pamätníku	 nad	 obcou	Vinné,	 ktorý	 je	
venovaný	 prvej	 partizánskej	 skupine	
v	 našom	 regióne	 -	 Jánošíkovej	 druži-
ne	Pavla	Boroša,	ktorá	začala	pôsobiť	
v	 roku	 1942.	 Jej	 činnosť	 prítomným	
priblížil	 starosta	 obce	 Vinné,	 Ing.	
Marián	 Makeľ.	 Poslanec	 PSK	 Ivan	
Hopta	vo	svojom	príhovore	zdôraznil,	
že pochod	 sa	 koná,	 zhodou	 okolnos-
tí,		v	deň	77.	výročia	napadnutia	ZSSR	

fašistickým	 Nemeckom.	 Zároveň	 do-
dal,	 že	  musíme	 vychovávať	 mladú	
generáciu	 tak,	 aby	 si	 vážila	 všetkých	
bojovníkov	proti	fašizmu	bez	rozdielu	
národnosti,	ale	nemali	by	sme	zabúdať	
na	to,	že	rozhodujúcu	úlohu	na	porážke	
fašizmu	 mal	 bývalý	 Sovietsky	 zväz,	
ktorý	denne	počas	Veľkej	vlasteneckej	
vojny	 strácal	 	 takmer	 19-tisíc	 svojich	
občanov.	Celkovo	 ich	 bolo	 až	 27	mi-
liónov.
Pochod,	ktorého	sa	zúčastnili	študenti	
a	 pedagógovia	 	 Hotelovej	 akadémie,	
Strednej	 zdravotníckej	 školy	 a	 Stred-
nej	 odbornej	 školy	 polytechnickej	
v	 Humennom,	 so	 svojimi	 riaditeľmi	
Ing.	 Marianou	 Chudíkovou,	 PhDr.	
Marcelou	Griščíkovou	a	Ing.	Antonom	
Šveltom,	ako	aj	žiaci	Základnej	školy	
Vinné,	 sa	 vydaril	 po	 všetkých	 strán-
kach	 a	 to	 aj	 vďaka	 pomoci	 Ing.	 Jána		
Maguru,	 prednostu	Vojenského	 obvo-
du	Valaškovce,	a	starostu	obce	Vinné. 
Samotný	 viac	 ako	 desaťkilometro-
vý	 pochod	 nádhernou	 prírodou	 jeho	

účastníci	 zvládli	 bez	 väčších	 problé-
mov.		Počas	jeho	trvania	sa	zastavili	aj	
pri		partizánskej	zemľanke,	ktorú	si	so	
záujmom	prezreli.		
Cieľom	 tohto	 nezvyčajného	 poduja-
tia	 bolo	 prispieť	 k	 tomu,	 aby	 výcho-
va	 mladej	 generácie	 sa	 opierala	 aj	

o	také	významné	historické	medzníky,	
akým	 	 bolo	 Slovenské	 národné	 po-
vstanie	a	boj	proti	fašizmu.		Účastníci	
pochodu	 dostali	 na	 pamiatku	 od	 jeho	
organizátorov	 tričká	 so	 symbolikou	
pamätníka	 a	 po	 jeho	 ukončení	 prišiel	
vhod	chutný	guláš.	

Na slávu a pamäť Jánošíkovej družine, vedenej P. Borošom, ktorá prvá na východ-
nom Slovensku r. 1942 zažala iskru národno-oslobodzovacieho boja proti fašizmu. 
|  FOTO: ARCHÍV IH

ŠPORT / SPRAVODAJSTVO
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vďaky Vinné – Humenné  začal písať svoju históriu

Cyklistických pretekov Okolo Domaše sa zúčastnilo vyše 1 200 nadšencov
(TASR), Kvakovce 

Na	 tradičné	 cyklistické	 pod-
ujatie	 Okolo	 Domaše	 prišlo	
v	 sobotu	 vyše	 viac	 ako	 1	 200	
milovníkov	tohto	športu.	Trať	
dlhá	37,5	kilometrov	opäť	ko-
pírovala	 brehy	 tejto	 vodnej	
nádrže	na	východe	Slovenska.		
Začínala	na	pláži	oblasť	Dob-
rá.	Jednodňovú	akciu	organi-
zuje	občianske	združenie	Bike	
Team	Vranov	nad	Topľou.

Ako	pre	TASR	uviedol	 jeden	z	
organizátorov	 Martin	 Palenčík,	

podujatie	 vzniklo	 úplne	 nevin-
ne.	„Partia	kamarátov	sa	vybrala	
na	túru	okolo	Domaše,	veľmi	sa	
im	to	páčilo,	tak	sa	rozhodli,	že	
spravia	 podujatie	 aj	 pre	 ostat-
ných,“	vysvetlil	s	 tým,	že	v	pr-
vom	roku	sa	na	ňom	zišla	necelá	
stovka	cyklistov.	V	roku	2014	sa	
však	s	ich	počtom	1	593	dostali	
do	Knihy	slovenských	rekordov.	
„Máme	 tých	 ľudí	 teraz	 troška	
menej,	 ale	 to	 počasie	 nás	 po-
sledné	 roky	 skúša	 na	Domaši,“	
poznamenal	Palenčík.
 
Trať	 je	 zmiešaná,	 prechádza	 aj	
cez	hrádzu,	čo	je	podľa	Palenčí-

ka	 jedným	 z	 ťahákov	 pre	 ľudí.	
„Je	to	kombinácia	asfaltu	a	les-
nej	cesty,	takže	je	to	ideálne	pre	
horské	bicykle.	Nie	je	veľmi	ná-
ročná,	nie	sú	tam	nejaké	zásad-
né	stúpania,	takže	zvládnu	to	aj	
malí	 bajkeri,“	 spomenul	 s	 tým,	
že	v	tomto	roku	mal	najstarší	78	
rokov	 a	 najmladší,	 ktorý	 jazdil	
sám,	sedem	rokov.
 
Pri	príprave	trate	bojovali	orga-
nizátori	najmä	s	vyššou	hladinou	
vody.	„Je	to	ozaj	„makačka“,	ale	
keď	vidíme	ľudí,	že	sú	spokojní,	
že	 ten	 „feedback“	 (spätná	 väz-
ba)	od	nich	je	pozitívny,	tak	sme	

radi	 a	 tešíme	 sa	 na	 ďalší	 rok,“	
uviedol	Palenčík	na	margo	orga-
nizácie	 celého	 podujatia,	 ktoré	
sa	v	 tomto	 roku	uskutočnilo	už	
jedenásty-krát.

ŠPORT / SPRAVODAJSTVO
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Majstrovstvá Slovenska v šerme. Sninčania sa na vrchol sezóny vhodne pripravili

Úspešní sninskí šermiari na anglickom ostrove

(dk), -MJK-; Bratislava, Snina 

V	bratislavskej	 športovej	hale	Elán	
sa	v	termíne	7.	až	10.	júna	uskutoč-
nili	Majstrovstvá	Slovenska	v	šerme	
kordom	 pre	 všetky	 vekové	 kategó-
rie.	Sninskí	šermiari	si	tu	vybojovali	
šesť	 titulov	majstra	 Slovenska,	 dve	
strieborné		a	dve	bronzové	medaily.

V	nasledujúcich	riadkoch	vám	prináša-
me	umiestnenia	 sninských	 pretekárov	
v	jednotlivých	kategóriách:

MLADŠÍ	ŽIACI	 *	 jednotlivci:	 1.	 Lu-
káš	Sentivan...	5.	Martin	Hrustič...	13.	
Martin	Koškovský...	V	súťaži	družstiev	
Snina	 v	 zložení:	 Sentivan,	 Hrustič	 a	
Koškovský	získala	titul	Majstra	SR.

MLADŠIE	ŽIAČKY	*	jednotlivci:	Je-
diná	 sninská	 zástupkyňa	Mária	 Riedl		
nenašla	 premožiteľku	 a	 tak	 získala	
pre	Sninu	titul	Majsterky	SR.	V	súťaži	
družstiev	bola	Riedl	zaradená	do	druž-
stva	Akadémie	šermu	Bratislava,	ktoré	
rovnako	získalo	zlatú	medailu.

STARŠÍ	ŽIACI	*	jednotlivci:	...6.	Ma-
rek	Miško...	9.	Matej	Kohút...	V	súťaži	
družstiev	bol	Kohút	zaradený	do	druž-
stva	 Willard	 Košice,	 ktoré	 zvíťazilo	
v	tejto	vekovej	kategórii.

STARŠIE	 ŽIAČKY	 *	 jednotlivci:	
Majsterkou	 SR	 sa	 stala	 Vieroslava	
Grossrubatscher,	striebro	si	vybojovala	
Mária	Riedl.	V	súťaži	družstiev	si	obe	
dievčatá	 spolu	 s	 pretekárkou	 z	 BŠK	
Bratislava	 vybojovali	 titul	Majsteriek	
SR.

KADETI	 *	 jednotlivci:	 ...12.	 Tomáš	
Gazda...	 18.	 Štefan	 Šimo,	 19.	 Tomáš	
Petro...	 	 V	 súťaži	 družstiev	 sa	 Snina		
umiestnila	na	5.	priečke.

KADETKY	 *	 jednotlivci:	 ...3.	 Viera	
Grossrubatscher...	 5.	 Želmíra	 Gros-
srubatscher...	 7.	 Natália	 Hrustičová...	
V	 súťaži	 družstiev,	 kde	 nastúpila	 aj	
Riedl,	 si	dievčatá	vybojovali	 striebor-
né	medaily.

JUNIORI	*	jednotlivci:	Jediný	sninský	
zástupca,	 Samuel	 Vataha,	 skončil	 na	
13.	mieste.

SENIORI	 *	 jednotlivci:	 ...14.	 Matúš	
Bocko...	17.	Martin	Kazík...	20.	Martin	

Kaprál...	 Družstvo	
Sniny	 si	 v	 tomto	
zložení	 si	 vybojo-
valo	 bronzové	 me-
daily.

VETERÁNI	 *	 jed-
notlivci:	 AK	 III.	
ročníky	60	-	69	na-
stúpil	 tréner	 Kazík	
Dalibor,	 ktorý	 zís-
kal	titul	Majstra	SR	
a	 pre	 Sninu	 zlatú	
medailu.	
   
Slovami	 trénera	 Dalibora	 Kazíka:	
„Tohtoročný vrchol sezóny bol pre nás 
veľmi úspešný. Všetci odovzdali na 
planšoch skvelé výkony, podľa výsled-

kov a počtu získaných medailí môžeme 
povedať, že sme sa na majstrovstvá 
dobre pripravili. Najúspešnejšou snin-
skou šermiarkou bola Maruška Riedl, 
ktorá získala tri zlaté a dve strieborné 
medaily. Ďakujeme všetkým za vzornú 
reprezentáciu klubu a mesta Snina.“

(dk), -MJK-; Veľká Británia, Snina 

Aj	keď	záver	šermiarskej	sezó-
ny	 v	 Klube	 šermu	 Snina	 majú	
v	našej	krajine	za	sebou,	sninskí	
seniori	žijúci,	pracujúci	a	trénu-
júci	v	Anglicku	absolvovali	ešte	
niekoľko	celkom	úspešných	tur-
najov,	 ktoré	 si	 zaslúžia	 pozor-
nosť	aj	na	tomto	priestore.

Tým	 prvým	 bol	 24.	 júna	 medzi-
národný	turnaj	„RAF	100“	v	Co-
sforde.	Šermoval	tu	Tomáš	Kazík,	
ktorý	 v	 základnom	 kole	 vyhral	
všetkých	 šesť	 zápasov,	 v	 elimi-
nácii	 postúpil	 až	 do	 štvrťfinále.	

V	konečnom	účtovaní	 skončil	 zo	
43	 pretekárov	 na	 príjemnom	 5.	
mieste.
V	 britskom	 Cambridge	 organi-
zovali	 1.	 júla	 turnaj	 „Cambridge	
open	“	v	šerme	kordom	seniorov,	
ktorý	 rozohrali	 pod	 holým	 ne-
bom.	 Tu	 sa	 turnaja	 za	 účasti	 32	
pretekárov		zúčastnil	Ján	Gerboc.	
Z	dvoch	základných	kôl	vyzbieral	
sedem	 víťazných	 zápasov	 a	 len	
jednu	prehru,	prebojoval	do	elimi-
nácie	a	až	do	semifinále,	v	ktorom	
si	vyšermoval	bronz.
Posledným	 turnajom	 bol	 „Not-
tingham	Winton	Cup“	v	dňoch	7.	
a	 8.	 júla.	 Bol	 to	 turnaj	 družstiev	

britských	 oblastí.	 Zvláštnosťou	
bolo,	že	každé	družstvo	tvoril	kor-
dista,	fleretista	a	šablista.	Turnaja	
sa	zúčastnilo	11	družstiev	z	celej	
Británie	a	šermovalo	sa	systémom	
každý	 s	 každým.	 Za	 oblasť	 East	
Midlands	 ako	 kordový	 zástupca	
bol	 vybratý	 Ján	Gerboc	 a	 za	 ob-
lasť	 West	 Midlands	 túto	 poctu	
získal	Tomáš	Kazík.	 	 Zo	 siedmi-
mi	víťazstvami	a	 troma	prehrami	
si	družstvo	oblasti	West	Midlands	
s	 Kazíkom	 vybojovalo	 skvelé	 3.	
miesto.	 Družstvo	 East	 Midlands	
s	Gerbocom	skončilo	na	7.	mieste.	
Víťazom	 sa	 stalo	 družstvo	North	
West.

Trojnásobná majsterka SR kat. mladších žiačok - Mária Riedl.  
|  FOTO: ARCHÍV DK

Družstvo kadetiek KŠ Snina, s trénerom a majstrom SR veterá-
nov, Daliborom Kazíkom. |  FOTO: ARCHÍV DK

Zlatí mladší žiaci - zľava: M. Hrustič, L. Sentivan, M. Koškovský. 
|  FOTO: ARCHÍV DK

Tomáš Kazík a Ján Gerboc. |  FOTO:  
ARCHÍV TK
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Bol štyrikrát v Jedenástke roka. Kapitán Marián Pčola už pomýšľa na futbalový dôchodok
(pa), Snina 

Sninský	 futbal	 v	 minulom	 roku	
oslávil	 	 90	 rokov	 svojej	 existen-
cie.	 	 Za	 to	 obdobie	 klub	 zmenil	
niekoľkokrát	názov.	Je	známe,	že	
sninský	futbalový	klub	sa	venuje	
hlavne	 výchove	 mladých	 futba-
listov,	 ktorí	 dopĺňajú	 	 družstvo	
dospelých,	 iní	 hrajú	 za	 iné	 tímy	
po	 celom	 Slovensku,	 aj	 za	 hra-
nicami.	Z	mládežníckej	 sninskej	
liahne		vyšli	aj	naši	reprezentanti	
Slovenska	 -	 Ján	Mucha,	Ondrej	
Duda,	Paľo	Diňa	a	ďalší	vynika-
júci	futbalisti.			Jedným	z	nich	je	
aj		MARIÁN		PČOLA,		v	súčas-
nosti	hráč		MFK		Snina.		

Maja,	 ako	 ho	 familiárne	 volajú,	
futbal	bavil	od	útleho	veku.	S	ka-
marátmi	 hrával	 futbal	 na	 ulici,	 na	
školskom	 dvore	 a	 vlastne	 všade,	
kde	to	bolo	možné.		Jedného	dňa	sa	
spolu	s	kamarátmi	vybral	na	futba-
lové	 ihrisko,	 kde	mládežnícki	 tré-
neri	 vybrali	 niekoľkých	 chlapcov	
a	medzi	nimi	aj	„Maja“.
Ako	 nám	povedal...	 „Bol	 som	 za-
radený	do	 futbalovej	 triedy	na	ZŠ	
Budovateľskej	 v	 Snine.	 Mojimi	
spoluhráčmi	boli	 Ján	Mucha,	Vik-
tor	Grundza,	Jožko	Haburaj,	Peter	
Štofík	a	mnohí	ďalší.		Veľa	mi	dal		
môj	prvý	tréner,	pán	Lelko.	Ďalší-
mi	mojimi	trénermi	boli	p.	Volarik,	
Marinič	či	Uchytil.	Chodil	som	na	
žiacke	 zrazy	Východoslovenského	
kraja.	Po	skončení	ZŠ	som	nastúpil	
na	strednú	a	zároveň	som	hrával	za	
mladší	 i	 starší	 dorast.	 	 U	 starších	
dorastencov	 som	v	 jednom	 súťaž-
nom	ročníku	nastrieľal	36	gólov.	Po	
skončení	strednej	školy	som	odišiel	
študovať	 do	 Nitry	 na	 Univerzitu	
Konštantína	 filozofa,	 Fakultu	 te-
lesnej	výchovy.	Zároveň	som	začal	
hrať	za	starší	dorast	pod	vedením	p.	
Kanasa,	kde	sme	v	prvej	lige	skon-
čili	na	druhom	mieste.		Po	dovŕšení	
dorasteneckého	 veku	ma	 do	 prvé-
ho	družstva	mužov	vytiahol	tréner	
Jozef	Kolárik,	 kde	 som	hrával	 asi	
pol	 roka	 a	 potom	 som	 odišiel	 na	
hosťovanie	 do	Nededa,	 ktorý	 hrá-

val	 tretiu	 ligu.	 Po	 pol	 roku	 som	
odišiel	 na	 hosťovanie	 do	Veľkého	
Lapáša,	 ktorý	 hral	 tiež	 tretiu	 ligu,	
ale	 mal	 možnosť	 postupu.	 Nako-
niec	sme	postúpili	do	druhej	ligy.	V	
nasledujúcom	 ročníku	 sme	 v	 tejto	
súťaži	 skončili	 na	peknom	 treťom	
mieste.	 	 Mojimi	 spoluhráčmi	 boli	
Peter	Čvirik,	Erik	Hrnčiar,	Andrej	
Hesek.		Následne	došlo	k	zlúčeniu	
klubov	 Nitry	 a	 Veľkého	 Lapáša.	
Vo	 Veľkom	 Lapáši	 zostalo	 „béč-
ko“	Nitry.	Ako	študent	som	išiel	na	
ročné	hosťovanie	do	nižšej	súťaže	
do	Rakúska,	do	FC		Theresienfeld.		
Hosťoval	 som	ešte	 pol	 roka	v	Ri-
mavskej	sobote,	kde	som	sa	zranil.		
Po	 vyliečení	 a	 skončení	 vysokej	
školy	 som	 prestúpil	 do	 Martina,	
kde	 som	zostal	dva	 roky.	Ale	 roz-
myslel	som	si	to	a	vrátil	som	sa	na	
východ	do	Sniny,	kde	som	začínal.	
Bola	tam	dobrá	partia.	Po	čase	som	
sa	 stal	 aj	 kapitánom	družstva	mu-
žov.		Spolu	s	Jožkom	Lukáčom	som	
vytvoril	 spoľahlivú	 dvojicu	 v	 ob-
rane.	Darilo	 sa	nám.	V	 roku	2012	
som	bol	prvýkrát	v	jedenástke	roka	
spolu	 s	 Jožkom	Lukáčom,	Petrom	
Diňom	a	Štefanom	Pčolom.	Celko-
ve	 som	 bol	 štyrikrát	 v	 Jedenástke	
roka	 Východoslovenského	 futba-
lového	 	 zväzu.	 	Rok	2016	bol	pre	
mňa	 nepríjemný.	 	 Prenasledovali	
má	svalové	zranenia,	ale	už	je	všet-
ko	v	poriadku.		Pomaly	sa	chystám	
do	 futbalového	 dôchodku.	 	 Kapi-
tánsku	 pásku	 pomaly	 odovzdám	
výbornému	 môjmu	 spoluhráčovi	
Jožkovi	Lukáčovi.		Všetko	to	bude	
záležať	 od	 formy,	 od	 zdravotného	
stavu.	Na	ihrisku	odovzdávam	plne	
hodnotný	 výkon,	 aby	 sa	moja	 hra	
páčila	aj	 fanúšikom.	Úroveň	 tretej	
ligy	 je	 veľmi	 vyrovnaná.	 Teší	 má	
divácka	 kulisa	 na	 domácich	 zápa-
soch,“	 	 konštatoval	Marián	 Pčola,	
hráč	MFK	Snina.
Musíme	 ešte	 na	 Maja	 prezradiť,	
že	jeho	špecialitou	sú	trestné	kopy	
z	väčších	 či	menších	vzdialenosti.		
Jeho	 strely	 sú	 veľmi	 „štipľavé“,	
o	 čom	 by	 mohli	 hovoriť	 brankári	
súperov.	 	A	 jeho	 futbalovým	 vzo-
rom	 je	 brazílsky	 	 reprezentant,	

obranca	 Roberto	
Carlos.
Na	 otázku,	 koho	
by	 pasoval	 za	
t o h t o r o č n ý c h	
majstrov	 sveta	
vo	futbale,	Mari-
án	Pčola	odpove-
dal:	 „Bolo	 pred	
nami	64	zápasov.	
Múdrejší	 bude-
me	 po	 zápasoch	
v	skupinách.	Môj	
tajný	tip	je	Brazí-
lia,	ale	aj	Nemec-
ko,	 ktoré	 je	 také	
nejaké	 turnajové	
mužstvo.	 Nesmieme	 však	 zabud-
núť	 na	 Argentínu	 či	 Španielsko,	
ale	 aj	Belgicko.	Nechajme	sa	pre-
kvapiť	a	„tiperom“	prajem	mastné	

výhry,“	 s	 úsmevom	 konštatoval	
Majo,	s	ktorým	sme	tento	rozhovor	
pripravili	krátko	pred	MS	v	Rusku	
a	 jeho	 tridsiatymi	 piatimi	 narode-
ninami.	

Števo Pčola a Marián Pčola.  |  FOTO:  ARCHÍV PA

V roku 2012 boli v Jedenástke roka vyhodnotení štyria Sninčania - Š. Pčola, P. Diňa, 
J. Lukáč a oslávenec M. Pčola. |  FOTO:  ARCHÍV PA

Majo Pčola v obvyklej futbalovej póze.  |  FOTO:  ARCHÍV PA
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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

Spoločnosť	CHEMES,	a.s.	Humenné
ponúka voľné miesto na pracovnú pozíciu  

KUCHÁR	/	-KA	
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

	pripravovanie	všetkých	ponúkaných	jedál	(hlavné	
jedlá,	polievky,	šaláty,	dressingy)

	 zodpovednosť	za	kvalitu	pripravených	pokrmov
	dodržiavanie	presne	stanovených	postupov	prípravy	

jedál
	dodržiavanie	prísnych	hygienických	štandardov	 

a	čistoty	na	pracovisku
	podieľanie	sa	na	príprave	jedálneho	lístka
	organizovanie	všetkých	výrobných	procesov	 

prípravy	jedál
	kontrola	kvality	hotových	jedál
	 sledovanie	správnych	skladových	zásob	základných	

surovín
	 aranžovanie	pripravovaných	pokrmov	a	kladenie	

vysokého	dôrazu	na	estetickú	stránku	pokrmov

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 
630,00	€	v	hrubom	(t.	j.	základná	zložka	mzdy	+	prémie)	
(finálna	úroveň	závisí	od	individuálnych	schopností	 

a	skúseností	vybraného	kandidáta)

vzdelanie:
v	odbore	kuchár,	gastronómia,	 

stredoškolské	bez	maturity,	stredoškolské	s	maturitou

miesto výkonu práce:
Chemlonská	1,	066	36	Humenné	

nástup možný:
podľa	dohody		

pracovný pomer:
na	dobu	určitú

Spolu	so	životopisom	pošlite	aj	súhlas	so	spracovaním	Vašich	osobných	údajov	v	zmysle	zákona	č.	18/2018	Z.	z.
Žiadosti	na	Chemes,	a.s.	Humenné,	Lazaretská	24,	Bratislava,	zasielajte

elektronicky	na	e-mail:	g.zeliznakova@chemes.sk																tel.	kontakt:		+421	905	445	223


