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Poslanci kritizujú mesto, že pred 
voľbami chce predávať  majetok

Mesto Humenné plánuje ešte pred komunálnymi voľbami predať mestskú budovu aj pozemky, ktoré sa nachádzajú 
v širšom centre mesta. Niektorí poslanci postup samosprávy kritizujú, a tvrdia, že mesto by pred voľbami nemalo 

predávať svoj majetok.

Inovácie a technológie 
v službách zabezpečenia 
kultúrneho dedičstva

Dve Humenčanky napadli 
23-ročnú Sninčanku

  Viac na str. 4   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné   

Na  poslednom  rokovaní 
mestského  zastupiteľstva 
v Humennom poslanci ostro 
kritizovali  pripravovaný 
predaj mestských pozemkov 

a  budovy  bývalého  Domu 
poľovníkov, ktorý sa nachá-
dza  na  Lipovej  ulici.  Mesto 
plánuje nehnuteľný majetok 
predať v obchodnej verejnej 
súťaži.  Cenu  za  budovu  aj 
s pozemkami o rozlohe viac 

ako  2-tisíc  metrov  štvorco-
vých  určil  znalec  v  odbore 
stavebníctva na vyše 97-tisíc 
eur.  Vedenie  mesta  argu-
mentuje,  že  nejde  o  žiaden 
nový predaj. Spomínané ne-
hnuteľnosti  sa  snaží  predať 

v súťaži už viac ako rok. 

Poslanec: Budova by 
mala zostať mestu 
a slúžiť občanom
Poslanec  Ivan  Hopta  pri-
pravovaný  predaj  budovy 
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a  pozemkov  ostro  kritizo-
val.  „Neviem,  prečo  vás  to 
vo vedení mesta tak štve, že 
tá budova, ktorá je vo vlast-
níctve mesta, musí sa rýchlo 
predať. Pred voľbami, rých-
lo  sa musí  predať.  Prečo  to 
teraz  nestiahnete  a  povie-
te,  že  sa  nebude  predávať. 
A  nakoniec, majetok  sa má 
zveľaďovať,  koľko  získame 
30 – 40 tisíc eur za tú budo-
vu? Prečo nemôže tá budova 
zostať mestu, aby slúžila ob-
čanom,“  zdôraznil  poslanec 
Ivan Hopta. Podľa poslanca 
by mohol objekt slúžiť naprí-
klad na rôzne kultúrno-spo-
ločenské akcie a využívať by 
ho mohli rôzne organizácie, 
ktoré pôsobia na území mes-
ta.  „Treba  vyčleniť  nejaké 
finančné  prostriedky  na  to, 
aby  sa  budova  opravila.  Ja 
som proti predaju,“ zopako-
val  poslanec.  „Opravme  ju 
a nech si ju mesto nechá pre 
vlastné  organizácie,“  dopl-
nil Hopta.  Primátorka  Jana 
Vaľová  tvrdí,  že  mesto  má 
dostatok  priestorov,  ktoré 
môžu rôzne organizácie vyu-
žívať. „My máme dnes toľko 
prázdnych  priestorov,  pán 

poslanec,“ rea-
govala  Vaľová 
na  poslancove 
slová.  Vice-
primátor  An-
drej  Semanco 
vysvetlil,  že 
mesto sa sna-
ží  túto  budo-
vu  predať  už 
viac  ako  rok. 
„My  to  všetko 
transparentne 
robíme,“  po-
znamenal  Se-
manco. Postup 
mesta  kritizo-
vala  aj poslan-
kyňa  Mária 
Cehelská.  „Ne-
p r ed á v a jme 
pred voľbami. Pred voľbami 
ideme predávať? To sme ni-
kdy nerobili v mestskom za-
stupiteľstve, že by sme pred 
voľbami  predávali  nejaké 
budovy,  pozemky.  A  ideme 
pod  hodnotu  znaleckého 
posudku,  dvakrát  to  nebolo 
úspešné.  Podobne  sa  pre-
dáva  aj  kaštieľ  v  Kamenici. 
Povedzte rovno už teraz, pre 
koho  to  chystáte,  a budeme 
spokojní,“  povedala  Mária 
Cehelská.

Hopta: Mám pocit, 
že je to pre niekoho 
pripravené
Poslanec  Milan  Kulik  uvie-
dol,  že  budova  chátra  a  nie 
je  o  ňu  záujem.  Poslanec 
Ondrej  Mudry  dodal,  že  ak 
by  mesto  aj  budovu  opra-
vilo,  malo  by  s  ňou  ďalšie 
finančné  náklady.  „Jedná 
vec  je  budovu  opraviť,  ale 
ďalšia  vec  je,  sú  s  tým  spo-
jené  náklady,  či  už  réžia, 
ďalšie  veci,  či  niekoho  tam 
treba  zamestnať,  nejakého 
správcu,“  povedal  Mudry. 
Poslanec  je  presvedčený,  že 
mesto má dosť svojich vlast-
ných budov na rôzne spolo-
čenské a kultúrne akcie ako 
Mestské  kultúrne  stredisko 
alebo  Centrum  voľného 
času.  „Ja  som  toho  názoru, 
že  mali  by  sme  v  tých  bu-
dovách urobiť pasportizáciu 
nejakú,  aká  je  ich  využiteľ-
nosť,  ako  ich  využívajú  tie 
organizácie, ktoré na  to po-
trebujú  ďalšie  budovy,“  po-
vedal  poslanec.  Primátorka 
zastáva  názor,  že  mesto  by 
malo  opravovať  hlavne  tie 

budovy, ktoré sú využívané. 
„Opravujme budovy tie, kto-
ré sú využité, pretože máme 
kopu  prázdnych,“  reagova-
la  primátorka.  Poslankyňa 
Štefánia Dančíková odmieta 
tvrdenia,  že  ide  o  predvo-
lebný predaj majetku. „Roz-
právame  o  dome,  ktorý  je 
nepredajný.  Je  nepredajný 
niekoľko mesiacov, myslím, 
že jeden rok aj cez rok, roz-
právame  o  starej  budove. 
Tak  láskavo  nerozprávajte, 
že sa ide niečo predávať pred 
voľbami,“  povedala  Dančí-
ková.  Poslanec  Ivan  Hopta 
je presvedčený, že mesto by 
sa  s  predajom  budovy  ešte 
pred  voľbami  nemalo  po-
náhľať.  „Mám  pocit,  že  je 
to  pre  niekoho  pripravené. 
A  ten pocit mi nikto nemô-
že zobrať a chcete to urobiť, 
aby  to  pre  istotu  bolo  pred 
voľbami a aby sa ten predaj 
spečatil pred voľbami. Preto 
som  proti,  lebo  si  myslím, 
že  je  za  tým  nejaký  nekalý 
úmysel,“    upozornil  posla-
nec Hopta.

porkačovanie zo strany 1 

Poslanci kritizujú mesto, že pred voľbami chce predávať  majetok

„Mám pocit, že je to pre niekoho pripravené,“ povedal na margo pripravovaného 
predaja mestského majetku poslanec Ivan Hopta. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Bývalý Dom poľovníkov, ktorý sa nachádza na Lipovej ulici, plánuje mesto predať ešte pred voľbami. Podľa 
niektorých poslancov by sa mestský majetok nemal pred voľbami predávať. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Inovácie a technológie v službách zabezpečenia kultúrneho dedičstva vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Počet kolapsov z tepla opäť  stúpol, záchranári ošetrili 63 ľudí

Jana Fedičová, Humenné  

V  priebehu  mesiaca  júl  navští-
vilo Vihorlatské múzeum  v Hu-
mennom  vyše  5  000  domácich 
a  zahraničných  návštevníkov.  
Expozíciu  ľudovej  architektúry 
a  bývania  (skanzen)  Vihorlat-
ského  múzea  v  Humennom  si 
prezrelo  takmer    1  800  náv-
števníkov.  Za  plnej  prevádzky 
prebiehali  v  areáli  skanzenu  aj 
stavebné  činnosti,  ktorých  cie-
ľom  je  postupná  komplexná 
technická  vybavenosť  a  techno-
logická  ochrana  areálu,  ako  aj 
zvýšenie  komfortnosti  návštev-
níkov.  Aktuálne  prebiehajúce 
výkopové práce v rámci projektu 
centralizácie  bezpečnostných 
systémov  Vihorlatského  múzea 
v  Humennom  (Projekt  z  verej-
ných  zdrojov  podporil  Fond  na 
podporu  umenia)  nadväzujú  na 
projekt ochrany skanzenu v Hu-
mennom,  ktorý  je  zameraný  na  
zvýšenie ochrany  zbierok,  vyba-

venia  a  areálu  skanzenu. Rozší-
rením  bezpečnostného  systému 
o  prehľadový  kamerový  systém 
(ukončený v júni 2018 s podpo-
rou  z  verejných  zdrojov  Fondu 
na  podporu  umenia)  k  už  vy-
budovaným  elektronickým  za-
bezpečovacím  a  protipožiarnym 
systémom  v  skanzene  v  roku 
2016  sa  zabezpečuje  zvýšená 
ochrana  areálu  skanzenu  vráta-
ne zelene, vybavenia a objektov v 
prevádzkových hodinách i mimo 
nich. Popri ochrane areálu skan-
zenu nový zabezpečovací systém 
zvyšuje  stupeň  bezpečnosti  za-
mestnancov  múzea  i  návštev-
níkov  expozície.  Nadväzujúca 
pripravovaná  centralizácia  bez-
pečnostných  systémov  (2018 
−  2019)  sleduje  v  rámci  svojej 
prvej  etapy prepojenie  jestvujú-
cich  bezpečnostných  systémov 
v skanzene s dátovým rozvádza-
čom  v  kaštieli  prostredníctvom 
optického  kábla.  Cieľom  je  zvý-
šenie ochrany zbierkových pred-

metov  umiestnených  v  skanze-
ne, ako aj osôb pohybujúcich sa v 
areáli. V ďalšej etape je plánova-
né dátové prepojenie depozitára 
a  kaštieľa  a  dobudovanie  cen-
trálneho dispečingu bezpečnost-
ných  systémov  pre  všetky  spra-
vované objekty múzea. Dispečer 
tak  získa  kompletný  prehľad  o 
objektoch Vihorlatského múzea, 
čo mu umožní urgentne reagovať 
na  prípadné  narušenie  daných 
objektov,  respektíve  vznik  po-
žiaru  a  iných 
poruchových 
stavov.  Prvá 
etapa  centra-
lizácie bezpeč-
nostných  sys-
témov by mala 
byť  ukončená 
v  polovici  bu-
dúceho  roka. 
Na  výkopové 
práce  v  skan-
zene,  v  rámci 
systematicky 

budovaného  systému  ochrany 
v  objektoch  múzea,  nadviaže 
v  závere  leta  s  prispením  Pre-
šovského  samosprávneho  kraja 
inštalácia  sanitárneho  kontaj-
nera.  Ide  o  paralelne  prebieha-
júci program zlepšovania kvality 
a dostupnosti kultúrnej destiná-
cie a jej ponuky pri odstraňovaní 
bariér a limitov dosiahnuteľnos-
ti pre všetky skupiny návštevní-
kov Vihorlatského múzea v Hu-
mennom.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Počet  kolapsov  z  tepla  opäť  stúpol. 
Záchranári na celom Slovensku ošet-
rili v nedeľu 12. augusta v dôsledku 
vysokých teplôt 63 ľudí. TASR o tom 
informovala  hovorkyňa  Operačné-
ho  strediska  záchrannej  zdravotnej 
služby  (OS  ZZS)  SR  Alena  Krčová. 
„Najviac  výjazdov mali  zdravotnícki 
záchranári v Košickom kraji. Pre ko-
lapsy z tepla tu museli zasahovať v 18 
prípadoch.  Naopak,  najmenej  ich 
mali v Trenčianskom kraji. Ťažkosti 
v dôsledku horúčav tu mali traja ľu-
dia.  V Banskobystrickom kraji riešili 
desať  prípadov.  V  Prešovskom kraji 
museli zasahovať pre vysoké teploty 

deväťkrát,  v  Nitrianskom  kraji  se-
demkrát. V Žilinskom kraji registro-
vali šesť kolapsov z tepla a v Trnav-
skom  a  Bratislavskom  kraji  po  päť 
prípadov,“  spresnila  Krčová  s  tým, 
že  zdravotný  stav  47  pacientov  si 
vyžiadal prevoz do nemocnice. Zdra-
votnícki  záchranári  apelujú na  ľudí, 
aby  sa  počas  horúčav  od  11.  do  15. 
hod. zdržiavali v interiéri a dodržia-
vali dostatočný pitný režim. „Platí, že 
vysoké teploty predstavujú záťaž pre 
každý  organizmus,  najohrozenejšie 
sú však deti,  seniori a chronickí pa-
cienti.  Ak  sa  už  nevyhneme  pobytu 
vonku, netreba zabudnúť na vhodnú 
pokrývku hlavy a ľahký odev,“ podo-
tkla Krčová. Tekutiny treba podľa jej 

slov dopĺňať priebežne, počas celého 
dňa a nečakať na pocit smädu. Ideál-
ne je piť čistú vodu, minerálne vody, 
zriedené  ovocné  a  zeleninové  šťavy. 
Kávu  odporúčajú 
zdravotní  záchranári 
piť s mierou. Alkoho-
lu  je  vhodné  vyhnúť 
sa  úplne,  pretože 
rozširuje cievy. Ak sa 
aj  napriek  prevencii 
vyskytnú  zdravotné 
ťažkosti  v  dôsledku 
prehriatia,  pacienta 
treba  ochladzovať  a 
podávať mu tekutiny 
po  malých  dúškoch. 
V  prípade  zhoršenia 

zdravotného stavu treba kontaktovať 
tiesňovú  linku 155, na ktorej operá-
tor poradí, ako ďalej postupovať. 

Za plnej prevádzky prebiehali v areáli skanzenu stavebné činnosti, ktorých cieľom je postupná komplexná technická vybavenosť 
a technologická ochrana areálu, ako aj zvýšenie komfortnosti návštevníkov. 

Zdravotnícki záchranári apelujú na ľudí, aby sa počas horúčav od 11.00 do 15.00 hod. zdržiavali v interiéri a dodržiavali dostatočný pitný režim.

Za plnej prevádzky prebiehali v areáli skanzenu aj stavebné činnosti, 
ktorých cieľom je postupná komplexná technická vybavenosť a tech-
nologická ochrana areálu.  | FOTO: ARCHÍV VIHORLATSKÉHO MÚZEA 
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Dve Humenčanky napadli 23-ročnú Sninčanku

Pri dopravnej nehode prišlo o život 6-ročné dievčatko

Muža privalil strom, záchranári ho previezli do nemocnice v Humennom

mpo, Snina  

Sninskí policajti obvinili z prečinu 
výtržníctva dve ženy z Humenného 
(30 r. a 51 r.) a jednu zo Sniny (32 
r.). Ešte minulý týždeň v utorok 7. 
augusta  napadli  obvinené  ženy  v 
parku na Palárikovej ulici v Snine 
23-ročnú  ženu  zo  Sniny.  Obvine-
nými ženami sú príbuzné chlapca, 
ktorého deň predtým pohrýzol pes 
napadnutej ženy. „Mladú Sninčan-
ku  spoločne  udierali  päsťami  do 

tváre,  ťahali  ju  za  vlasy  a po  tom, 
ako poškodená spadla na zem, ko-
pali do nej a opakovane ju udierali 
päsťami  po  celom  tele.  Podľa  le-
kárskej  správy  utrpela  napadnutá 
žena zranenia, ktoré si vyžiada, ak 
nenastanú  komplikácie,  prácene-
schopnosť  a  dobu  obmedzenia  v 
obvyklom spôsobe života do 6 dní,“ 
vysvetlil prešovský krajský policaj-
ný hovorca Daniel Džobanik. Dopl-
nil,  že polícia obvinené ženy  stíha 
na slobode.

mpo, Michalovce   

K  vážnej  dopravnej  nehode  došlo 
v  stredu  minulý  týždeň  v  Micha-
lovciach. Podľa doterajších zistení 
vodič  (85-ročný)  z Michalovského 
okresu  viedol  osobné  auto  Škoda 
Fabia po Sládkovičovej ulici v sme-
re na Hollého ulicu, kde na križo-
vatke  s  Partizánskou  ulicou  došlo 
k  zrážke  so  6-ročnou  cyklistkou, 
ktorá  viedla  bicykel  po  priecho-
de pre chodcov v smere do centra 
mesta.  Po  zrážke  vozidla  s  bicyk-
lom  cyklistka  spadla  na  vozovku. 
„Pri  dopravnej  nehode  cyklistka 
utrpela  ťažké zranenia, ktorým po 
prevoze  do  nemocnice  podľahla. 
Vodič  bol  podrobený  dychovej 
skúške  s  negatívnym  výsledkom. 
Polícia  v  danej  veci  začala  trest-
né  stíhanie  pre  prečin  usmrtenia. 
Bližšie  okolnosti  dopravnej  neho-
dy, ako i miera zavinenia sú pred-
metom ďalšieho vyšetrovania aj za 

účasti  znalca  z  odboru  dopravy,“ 
informovala  košická  krajská  poli-
cajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri 
objasňovaní tejto dopravnej neho-
dy.  „Žiadame  svedkov  dopravnej 
nehody, ktorí sa v uvedenom čase 
nachádzali v blízkosti miesta uda-
losti,  respektíve  videli  jej priebeh, 
aby  sa  prihlásili  osobne  na  odde-
lení dopravných nehôd Okresného 
riaditeľstva PZ v Michalovciach  na 
Hollého  č.  46, prípadne  telefonic-
ky  na  čísle  0961723510  alebo  na 
známom  bezplatnom  telefónnom 
čísle 158,“ uviedla policajná hovor-
kyňa.  Polícia  apeluje  na  všetkých 
účastníkov  cestnej  premávky,  aby 
sa  plne  venovali  vedeniu  vozidla, 
sledovali  situáciu  v  cestnej  pre-
mávke  a  rešpektovali  jej  pravidlá. 
Vodiči nezabudnite! V čase letných 
prázdnin by ste mali  jazdiť omno-
ho opatrnejšie, pretože v uliciach je 

teraz oveľa viac detí. Polícia sa ob-
racia na rodičov - naučte  vaše deti 
správne  prechádzať  cez  cestu,  ve-
nujte im pár minút na to, aby ste si 
s nimi pohovorili o nástrahách na 
cestách. Je dôležité, aby dopravnej 
výchove svojich detí od najútlejšie-
ho  veku  venovali  veľkú  pozornosť 
a sami im boli príkladom. Dieťa je 

nepozorné, málo predvídavé, koná 
impulzívne  a  často  nevie  posúdiť 
nebezpečenstvo  situácie,  v  ktorej 
sa ocitlo. Pre  svoj malý  vzrast má 
obmedzený  výhľad  na  vozovku  a 
aj pre vodičov je v hustej premáv-
ke  ťažšie  spozorovateľné.  Aj malá 
chvíľka  nepozornosti  môže  viesť 
k tragédii.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Hasiči  v  pondelok  13.  augusta  po-
poludní  pred  13.00  hod.  zasahovali 
v lese v katastri obce Prituľany v Hu-
menskom okrese,  kde muža  privalil 

strom.  „Pacient  bol  vyslobodený 
spod  stromu,  bol  pri  vedomí.  Naša 
činnosť  spočívala  v  asistencii  leká-
rovi  v  naložení  pacienta  na  nosidlá 
a v transporte záchrannej zdravotnej 
služby,“  informoval  TASR  operač-

ný  dôstojník  Krajského  riaditeľstva 
Hasičského  a  záchranného  zboru 
(HaZZ)  v  Prešove.  Na  mieste  boli 
traja príslušníci z Holčíkoviec s dvo-
mi kusmi techniky. Zásah záchraná-
rov pre TASR potvrdila aj hovorkyňa 

Operačného  strediska  záchrannej 
zdravotnej  služby  SR Alena Krčová. 
„Muž utrpel poranenia dolných kon-
čatín  a  po  ošetrení  bol  transporto-
vaný  do  nemocnice  v  Humennom,“ 
uviedla.

Päsťami ju bili do tváre a ťahali za vlasy, keď spadla na zem, tak do nej ešte kopali.

Malá cyklistka viedla bicykel po priechode pre chodcov v Michalovciach.  
Po zrážke s autom utrpelo dievčatko ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahlo.

Mladú Sninčanku udierali päsťami do tváre, ťahali ju za vlasy a po tom, ako poškodená 
spadla na zem, kopali do nej a opakovane ju udierali päsťami po celom tele.  | ILUSTRAČNÉ 
FOTO: MIPOZEA 

Po zrážke s autom  utrpelo dievčatko ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemoc-
nice podľahlo. | FOTO: POLÍCIA
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Myšlienka týždňa...
“NA TO, ABY STE 

NIEČO DOSIAHLI, 
POTREBUJETE TRI 
ZÁKLADNÉ PRVKY: 

TVRDÚ PRÁCU, 
VYTRVALOSŤ 

A ZDRAVÝ ROZUM.“
(THOMAS ALVA EDISON; 1847-1931 

 – AMERICKÝ  VYNÁLEZCA A PODNIKATEĽ)

MsKS – DOM KULTÚRY
KREATÍVNE LETO

Pre všetky šikovné deti v meste. Prineste si nápady 
a dobrú náladu, materiál je zabezpečený. – vo štvrtok 
23. a 30. augusta od 10.00 do 12.00 hod. na amfiteátri.

PONTES 2018 – MOSTY POROZUMENIA
-VIRTUOSI DI PRAGA a COLLEGIUM CANTORUM 
z Bardejova (Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku 
Československej republiky – v sobotu 25. augusta 
o 19.00 hod. v kostole Všetkých svätých v HE.

-HOLLYWOODSKÁ NOC (Filmové a populárne 
melódie) – v utorok 28. augusta o 19.00 hod. v koncert-

nej sieni humenského zámku.
ROZPRÁVKOVÝ HRNIEC

Divadlo Portál - Kultúrne leto pri Fontáne lásky v ned-
eľu 26. augusta o 17.30 hod. 

ZORNICA
Ženská spevácka skupina - Kultúrne leto pri Fontáne 

lásky v nedeľu 26. augusta o 18.15 hod. 
ALEKSANDRA CIEPIELOWSKA TABISZ

Výstava obrazov poľskej autorky. Vo výstavnej miest-
nosti DK do 24. augusta.

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 expozícia VM 
a Východoslovenského múzea v Košiciach. Potrvá do 

30. septembra. 
12 PATRÓNOV

...Ochrancovia vedy, techniky a remesiel. Slovenské 
technické múzeum v Košiciach pozýva na výstavu... 
Potrvá do 22. augusta v galerijných priestoroch VM.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových fotografií prináša 

zábery od najstarších dochovaných vyobrazení 
štvorkrídlového objektu renesančného kaštieľa a 

priľahlého parku na rytine z obdobia druhej polovice 
XVII. storočia po dnešok. Súčasťou vystavovaných fo-
tografií sú aj doposiaľ nezverejnené snímky pochádza-
júce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov 

žijúcich v Kanade. 

KINO FAJN
LETNÝ PRÁZDNINOVÝ FESTIVAL

ESÁ Z PRALESA
animovaná komédia (FRA), slovenský dabing – 21. 

augusta o 10.00 hod., vstupné 2 eur.
EMOJI FILM

animovaná komédia (USA), slovenský dabing – 28. 
augusta o 10.00 hod., vstupné 2 eur.

BLACKkKLANSMAN
dráma (USA), české titulky – 21. augusta o 19.30 hod.
Neuveriteľný príbeh historicky prvého černošského 
policajta v Colorade, ktorý sa rozhodol infiltrovať do 
Ku-klux-klanu. Na začiatku sedemdesiatych rokov 
minulého storočia sa Spojené štáty ocitli v záplave 

demonštrácií za ľudské práva. V rovnakej dobe sa jeden 
mladý černoch s gigantickým afrom (John David Wash-
ington, syn Denzela Washingtona) rozhodol rozšíriť 
rady coloradskej polície. Ron Stallworth bol prvým 

Afroameričan v tomto zbore. Jeho prijatie malo umlčať 
čím viac naštvanejšiu černošskú komunitu. Aby  zmien 
nebolo priveľa, prevelili Rona do archívu (oddelenie 
evidencie dôkazov), kde mal čo najmenej prekážať. 

Avšak Ronove ambície boli o trošku väčšie. Neustálym 
tlakom na nadriadených sa mu najskôr podarilo vyzliecť 

sa z uniformy a v civile sa infiltrovať na politické 
mítingy „čiernych bratov“.

MAMA BRASIL
dráma (BRA), české titulky – 22. augusta o 19.30 hod.
ASFK... Irenin svet, to sú jej štyria synovia, manžel 
rojko, nešťastne vydatá sestra, rozpadajúci sa domček 
na predmestí Ria de Janeiro, neustály ruch, radosť, 

pusinky, objímanie, slzy, more a starosť, aby všetci boli 
najedení, umytí, šťastní a milovaní. Keď jej najstarší 
syn Fernando dostane príležitosť hrať profesionálne 
hádzanú v Nemecku, je šťastná, ale najradšej by ho 

nikam nepustila. 
MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!

muzikál (USA), slovenské titulky 
 – 23. augusta o 19.30 hod.

Najväčšia letná filmová párty je späť. A s ňou aj 
nákazlivá nálada rozprávkového ostrova Kalokairi, 

nesmrteľná ABBA a herci, ktorí si s chuťou zopakovali 
veľkolepú grécku jazdu. V prvom príbehu sa vrátime do 
časov, keď bola Donna (Meryl Streep a Lily James) čer-
stvou absolventkou univerzity. Chcela spoznávať svet, 
netušila však, že zakrátko stretne troch mladých mužov, 
spozná jeden necivilizovaný grécky ostrov a totálne sa 
zmení jej život. Druhý príbeh sa odohráva presne desať 
rokov po prvom príbehu, keď skúsenejšia a múdrejšia 
Sophie (Amanda Seyfried) plánuje veľkolepé znovuot-
vorenie rodinného hotela na ostrove Kalokairi, na ktoré 
sa samozrejme zbehnú všetci „obvyklí podozriví“, 

vrátane trojice charizmatických otcov (Pierce Brosnan, 
Colin Firth a Stellan Skarsgård).

SLENDER MAN

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

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

20. 08.  ANABELA
21. 08.  JANA, JANKA 
22. 08.  TICHOMÍR, TICHOMÍRA
23. 08.  FILIP, FILIPA

(Európsky deň obetí stalinizmu 
a nacizmu / Medzinárodný deň 
spomienky na obchod s otrokmi 
a jeho zrušenie – UNESCO)

24. 08.  BARTOLOMEJ, BARTOLOMEJA
25. 08.  ĽUDOVÍT, ĽUDOVÍTA
26. 08.  SAMUEL, SAMO, SAMUELA
27. 08.  SILVIA, SILVIO

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
20. 08.   CHIP / ARAN
21. 08.   DALE / LUMPÍK
22. 08.   INDIRA / NORIS
23. 08.   ZORA / REGINA
24. 08.   CASTOR / AMANDA
25. 08.   YORK / WANDA
26. 08.   BOJKO / KATY
27. 08.   SILVESTER / CELINE

horor (USA), slovenské titulky  
– 24. a 25. augusta o 19.30 hod.

V malom mestečku v americkom Massachusetts chcú 
štyri stredoškoláčky rituálom poprieť existenciu tajom-
ného „slender man-a“. Keď však jedna z nich záhadne 
zmizne, všetko nasvedčuje tomu, že je v skutočnosti 

jeho poslednou obeťou...
SMELÉ MAČIATKO

animovaný, rodinný, dobrodružný (CHINA), slovenský 
dabing – 25. a 26. augusta o 15.30 hod.

Príbeh o sile lásky otca k svojmu synovi plný dobrod-
ružstiev a nových priateľstiev chytí za srdce nielen všet-
kých milovníkov mačiek... Nezbedné mačiatko, Klbko, 
žije so svojím trochu lenivým a pohodlným otcom, 
Fúzikom, v maličkom apartmáne v srdci veľkomesta. 
Klbko sa rád díva na svet z okna svojho domova a sníva 
o tom, že raz spozná všetko to neznáme tam vonku. 
Vďaka svojej vynaliezavosti sa mu podarí zostrojiť si 
skutočnú lietajúcu raketu, na ktorej sa vyberie hľadať 
bájny Mačací raj... Vtedy jeho otec, napriek svojej zlej 
skúsenosti s vonkajším svetom, bez váhania vykročí z 
bezpečia domova a spolu s novou parťáčkou Arou sa ho 

okamžite vydáva hľadať. 
POLNOČNÁ LÁSKA

romantický (USA), slovenské titulky  
– 25. augusta o 17.30 hod.

Príbeh 17-ročnej Katie, ktorá od detstva bojuje so zried-
kavou chorobou a aj ten najmenší záblesk slnečného 
svetla jej môže ublížiť. A tak celé dni trávi doma a 
von chodí až po západe slnka. Jej najobľúbenejším 

miestom je vlaková stanica, kde hrá na gitare náhodným 
okoloidúcim. Jedného večera zasiahne osud a ona 

spoznáva Charlieho, športovú hviezdu miestnej strednej 
školy, ktorého tajne obdivuje už roky. Nepovie mu o 
svojom ochorení, aby si obaja mohli naplno užiť nád-
hernú romancu počas jedného takmer dokonalého leta...

SKOROSESTRY
komédia (FRA), český dabing 
 – 26. augusta o 17.30 hod.

Nič nenasvedčuje tomu, že by sa ich životné osudy a 
cesty mohli niekedy pretnúť... Všetko sa však mení 
po smrti ich spoločného biologického otca, ktorého 

dovtedy ani jedna z nich nepoznala, no zdedia po ňom 
nádherný byt v Paríži. Lauren je atraktívna 29-ročná „it 
girl“, ktorá sa snaží preniknúť do módneho sveta a na 
dosiahnutie tohto cieľa využíva prostredie večierkov s 
parížskou smotánkou. Naproti nej, 28-ročná Olívia, je 
absolútne neschopná sa prispôsobiť zmenám a novým 
situáciám a je posadnutá dvoma vecami: zachrániť 
chod rodinnej cukrárne a nájsť si ideálneho manžela. 
Najmladšou je Salma, má 26 rokov a je zapálenou 
profesorkou histórie a stále býva u svojej mamy na 

predmestí Paríža. Pre tieto tri úplne odlišné sestry, bude 
spoločné bývanie a vzájomné spolužitie dosť výbušná 

záležitosť...
ŠPIÓN, KTORÝ MA DOSTAL

komédia, akčný (USA), slovenské titulky  
– 26. augusta o 19.30 hod.

H
E
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/0135

P R E D Á M

RODINNÝ DOM 

S POZEMKOM

na Puškinovej ul. 
v Snine.

Tel.: 0905 655 035

Audrey (M. Kunis) a Morgan (K. McKinnon) sú od 
detstva najlepšie kamarátky a bývajú spolu v Los Ange-
les. Jedného dňa sa u nich v byte objaví bývalý priateľ 
Audrey, ktorého prenasleduje banda nebezpečných 

zabijakov. Dodatočne vysvitne, že je tajným agentom, 
o čom sa dovtedy nikomu nezmienil. Dievčatá sa tak 
úplnou náhodou zapletú do medzinárodnej špionážnej 
misie, v rámci ktorej precestujú Európu, zlikvidujú 
zopár podozrivých indivíduí (väčšinou omylom) a 

pokúsia sa zachrániť svet.
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Veriaci sa zišli v Klokočove na tradičnej gréckokatolíckej odpustovej slávnosti

Medzilaborce: Laborecká MAS pôsobí v troch okresoch

Nielen na Zemplíne je obec Klokočov v Michalovskom okrese známa mariánskym pútnickým miestom. Každoročne ju 
navštívi množstvo veriacich. Pred pár dňami 11. a 12. augusta sa tu uskutočnila celoeparchiálna odpustová slávnosť.

Miestna akčná skupina (MAS) Laborec, ktorá vznikla v roku 2013 a združuje 68 členov verejného, súkromného a neziskového 
sektora z troch okresov, prevádzkuje aj kanceláriu v Medzilaborciach. Na jeseň vlani jej Pôdohospodárska platobná agentúra 

schválila štatút, môže tak realizovať stratégiu miestneho rozvoja, na ktorú získala viac ako 1,9 milióna eur.

tasr, mpo, Klokočov    

Viaže  sa  k Zosnutiu Presvätej Bo-
horodičky,  ktorej  je  zasvätený  aj 
chrám.  Počas  odpustového  víken-
du navštívilo pútnické miesto pri-
bližne 30-tisíc ľudí. Slávnosť zača-
la  v  sobotu  popoludní  Archijerej-
skou  svätou  liturgiou,  diakonskou 
vysviackou, dialógmi a pokračova-
la myrovaním - pomazanie olejom. 
Potom  nasledovala  krížová  cesta 
mladých.  Nedeľňajší  program  za-
čal  presne  o  polnoci  svätou  litur-
giou v slovenčine, ktorá bola spoje-
ná  s  panychídou.  Celoeparchiálna 
odpustová slávnosť vyvrcholila ar-
chijerejskou svätou liturgiou v ne-
deľu  o  10.00  hod.  Kazateľom  bol 
predstavený  a  štatutár  Inštitútu 
Krista Veľkňaza  otec Marián Kuf-
fa. Úcta k tunajšiemu pútnickému 
miestu  sa  viaže  k  ikone  Presvätej 
Bohorodičky.  Počas  kuruckých 

vojen v roku 1670 sa mala jej tvár 
zatemniť  a  začať  slziť  nad  útrapa-
mi  tunajšieho  ľudu.  V  miestnom 
gréckokatolíckom  chráme,  ktorý 
leží tesne pri brehoch Zemplínskej 
šíravy,  sa  momentálne  nachádza 
jej druhá kópia. Vytvoril ju maliar 
Ignác Roškovič. Originál sa na pô-

vodné miesto ne-
vrátil.  Gréckokato-
lícky  chrám  v  Klo-
kočove z roku 1835 
stojí na mieste, kde 
bola  pôvodná  drevená  cerkev.  Tá 
bola  v minulosti  podľa miestneho 
duchovného  Petra  Čintalu  vypá-

lená.  V  novom  chráme  sa  okrem 
iného  nachádza  aj  stropná maľba 
znázorňujúca spomínanú legendu.

tasr, Medzilaborce    

„Keďže  sme  najmenší  okres,  o  to 
viac sme sa sústredili na spoluprácu 
s organizáciami zo susedných okre-
sov Humenné  a  Stropkov,“  uviedol 
predseda  MAS  Adrián  Kaliňák. 
Schválená  stratégia  ‚Vidiek  pre 
mesto, miesto pre vidiek‘ má podľa 
neho za cieľ využiť všetok existujúci 
potenciál  na  to,  aby  sa  naštartoval 
udržateľný  rozvoj  regiónu.  „Je  to 
komplexný  dokument  obsahujúci 
konkrétne  opatrenia  a  aktivity,  fi-
nančný a akčný plán smerujúci k na-
plneniu  stanovených  cieľov.  Straté-
gia  bola  pripravovaná  a  priebežne 
aktualizovaná  kontinuálne  takmer 
dva  roky,  pričom  bola  predmetom 
konzultácií  a  neskôr  aj  schválená 

jednotlivými  členmi,“  pozname-
nal  Kaliňák.  Vyčlenené  financie 
budú,  ako  ďalej  uviedol,  smerovať 
pre  záujemcov  z  verejného  sektora, 
podnikateľské  subjekty  a  neziskové 
organizácie. Títo budú musieť v pr-
vom  rade  splniť  podmienky  opráv-
nenosti  a  svojím projektom podpo-
riť  zámery  obsiahnuté  v  stratégii. 
Tá  obsahuje  celkovo  14  opatrení 
rozdelených  sektorovo  do  štyroch 
prioritných  oblastí.  Tri  z  nich  sú 
orientované  na  podporu  verejného, 
súkromného a neziskového sektora. 
„Cieľom  podpory  je  do  roku  2023 
zlepšiť  kvalitu  života  obyvateľov 
vytvorením atraktívneho prostredia 
zabezpečujúceho  priaznivé  pod-
mienky pre  rast konkurencieschop-
nej  lokálnej  ekonomiky. Čo  sa  týka 

samotných priorít, sledujeme diver-
zifikáciu  a  inovácie  v  podnikateľ-
ských činnostiach, čo predovšetkým 
znamená  podporu  investičných  ak-
tivít  súkromného  sektora  v  oblas-
tiach  výroby  a  služieb. Ďalšia  prio-
rita sa sústreďuje na kvalitné služby 
a orientuje sa na verejný a neziskový 
sektor. Tretia prioritná oblasť je cie-
lený marketing  a  podporuje  trhové 
umiestnenie produktov vytvorených 
v  rámci  činností  prvej  prioritnej 
oblasti.  Teda,  aby  regionálna  pro-
dukcia  bola  našou  marketingovou 
značkou,“ priblížil zámery predseda 
MAS  s  tým,  že  celkovo  tak  vytvo-
ria  okolo  30  priamych  pracovných 
miest.  V  súčasnosti  má  MAS  plne 
funkčnú  kanceláriu  poskytujúcu 
informácie  pre  všetkých  záujemcov 

o čerpanie finančných prostriedkov. 
„Zároveň sa pripravujeme na vyhlá-
senie prvých výziev, ktoré sa plánujú 
v  jesenných  mesiacoch  tohto  roka. 
Budú zamerané na podporu tých ob-
lastí, o ktoré je v súčasnosti najväčší 
záujem, prvovýroba,  cestovný  ruch, 
sociálne  služby  a  základná  infraš-
truktúra pre obce,“ uzavrel.

Úcta k tunajšiemu pútnickému miestu sa viaže k ikone Pre-
svätej Bohorodičky. Počas kuruckých vojen v roku 1670 sa 
mala jej tvár zatemniť a začať slziť nad útrapami tunajšieho 
ľudu. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Počas odpustového víkendu navštívilo pútnické miesto približne 
30-tisíc ľudí. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

BEZPEČNOSTNO- 
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mpo, Vinné

„Laboratórnym  vyšetre-
ním  vzorky  vody  odobratej 
dňa  7.  augusta  bolo  zistené 
prekročenie  medznej  hodno-
ty  ukazovateľa    cyanobakté-
rie  ustanovenej  vykonávacím 
predpisom na úseku verejné-
ho zdravotníctva. Na základe 
zistených skutočností bol pre-
vádzkovateľovi  dňa  9.8.2018 
vydaný  dočasný  zákaz  kúpa-
nia,“  informoval  Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva 

(RUVZ)  v Michalovciach.  Si-
nice  sa  premnožujú  hlavne 
v  prírodných  kúpaliskách. 
Citlivé  sú  na  ne  najmä  deti, 
pretože  cyanobaktérie  vyvo-
lávajú  alergické  reakcie  ako 
kožné vyrážky, zápaly očných 
spojiviek a dýchacie  ťažkosti. 
Po  prehltnutí  kontamino-
vanej  vody  sa  môžu  prejaviť 
aj  toxické  účinky  napríklad 
zvracaním,  nevoľnosťou, 
črevnými problémami, boles-
ťami  hlavy  a  kŕčmi  svalstva. 
Najväčšie  riziko  predstavuje 

pre deti hranie sa s vyschnu-
tou  zelenou  kašou,  ktorá  sa 
potom  rozprašuje  do  vzdu-
chu. Regionálne úrady  verej-
ného  zdravotníctva  naďalej 
vykonávajú  štátny  zdravotný 
dozor  (ŠZD)  na  prevádzko-
vaných umelých a prírodných 
kúpaliskách.  Taktiež  odobe-
rali kontrolné vzorky vody na 
kúpanie z bazénov na labora-
tórne  vyšetrenie.  V  prípade 
zistenia  nedostatkov  na  kú-
paliskách  ukladali  opatrenia 
na  ich  odstránenie.  RÚVZ 

pokračovali aj v monitorovaní 
kvality vody na kúpanie na vy-
braných  prírodných  vodných 
plochách  s  neorganizovanou 
rekreáciou  a  bez  prevádzko-
vateľa. Povolenie na prevádz-
ku malo na  konci  32.  týždňa 
176  kúpalísk  -  574  bazénov. 
V  32.  týždni  bola  na  základe 
odberov  vzoriek  vyhovujúca 
kvalita  vody  na  kúpanie  na 
15  prírodných  kúpaliskách. 
Informoval na svojej webovej 
stránke  úrad  vereného  zdra-
votníctva.

tasr, Slovensko 

Najviac prípadov - 71, mali v Ži-
linskom kraji.  „Počas minulého 
roka zasahovali hasiči v tejto sú-
vislosti  celkom 446-krát.  Tento 
rok za sedem mesiacov pomáha-
li  už  338-krát,“  uviedla  Zuzana 
Farkasová  z  Prezídia  Hasičské-
ho a záchranného zboru (HaZZ). 
Najviac zásahov – 122, bolo do-

teraz  v Žilinskom kraji.  Zhruba 
o polovicu menej zaznamenali v 
Nitrianskom  a  Košickom  kraji. 
Najmenej,  pod  desať  zásahov, 
mali hasiči v Bratislavskom, Tr-
navskom a Trenčianskom kraji. 
„Na  odstránenie  hniezda  boda-
vého hmyzu je potrebné hasičov 
privolať  najmä  v  prípade  verej-
ného ohrozenia. Teda v prípade, 
že  sa  hniezdo  nachádza  v  blíz-

kosti škôl, škôlok, domovov dô-
chodcov alebo na iných miestach 
s  vysokým výskytom  ľudí,“  pri-
blížila  Farkasová.  V  prípade, 
že  sa  hniezdo  bodavého  hmyzu 
nachádza  na  súkromnom  po-
zemku,  pri  rodinných  domoch, 
bytoch  či  chatkách,  zodpovedá 
za  odstránenie  hniezda  majiteľ 
nehnuteľnosti  alebo  správca 
budovy  a  objektu. Pri  zásahoch 

súvisiacich  s  odstraňovaním 
hniezd  bodavého  hmyzu  z  ve-
rejných priestranstiev používajú 
hasiči  ochranný  celotelový  vče-
lársky  oblek  so  sieťkou.  Postup 
hasičov pri odstraňovaní hniezd 
súvisí s tým, o aký bodavý hmyz 
ide. Ak  ide o včelí úľ,  tak sú na 
pomoc  privolaní  včelári,  ktorí 
vedia  včely  odchytiť,  prípadne 
presunúť celý úľ na iné miesto.

ts, Slovensko 

Zamestnanci  finančnej  správy 
zakročili  už  voči  490  webovým 
sídlam, pričom 20 subjektov pre-
stalo poskytovať službu ešte pred 
oficiálnym  zaslaním  výzvy.  „Sub-
jekty, ktorým sme zaslali oficiálnu 
výzvu, majú 10 dní na to, aby nele-
gálnu činnosť ukončili. Celkovo už 
na základe výzvy finančnej správy 
ukončilo  svoju  činnosť  už  205  z 

nich.  Výzvy  finančnej  správy  tak 
subjekty  neignorujú,“  priblížila 
Drahomíra Adamčíková z Finanč-
ného riaditeľstva SR. Doplnila, že 
súd na základe žiadosti finančnej 
správy  vydal  už  13  príkazov  na 
zamedzenie  vykonania  platobnej 
operácie  v  prospech  účtov  nele-
gálnych  prevádzkovateľov  a  86 
príkazov na zamedzenie prístupu 
k  webovému  sídlu  s  nelegálnym 
obsahom.  Kontrola  nelegálneho 

hazardu  sa  dostala  do  kompe-
tencie  finančnej  správy na  zákla-
de  novely  zákona  o  hazardných 
hrách,  ktorá  upravila  podmienky 
dozoru  nad  poskytovaním  inter-
netových  hazardných  hier.  Prvý 
prehľad webových sídiel zverejni-
la finančná správa v júli minulého 
roku. Vtedy sa v ňom nachádzalo 
10 webstránok. V  súčasnosti  je  v 
zozname  203  webových  sídiel  s 
nelegálnym  hazardom.  Finančná 

správa z neho vyradila už 47 sub-
jektov z dôvodu ukončenia posky-
tovania zakázanej ponuky. Za pre-
vádzkovanie  zakázaných  ponúk 
môže  byť  uložená  pokuta  až  do 
výšky 500 000 eur. „Zoznam pre-
vádzkovateľov  nelegálneho  ha-
zardu na  internete  je verejne do-
stupný na portáli finančnej správy 
v časti „Hazardné hry“,“ informo-
vala Drahomíra Adamčíková z Fi-
nančného riaditeľstva SR .

Na Vinianskom jazere platí dočasný zákaz kúpania

Počet výjazdov k bodavému hmyzu sa oproti minulému roku výrazne zvýšil

Vyše 200 webstránok je  na „čiernej listine“

V známom rekreačnom stredisku Vinianske jazero, ktoré s obľubou navštevujú aj Humenčania, platí od 9. augusta dočasný 
zákaz kúpania. Hygienici, ktorí uskutočňujú pravidelné merania kvality vody, tu zistili premnoženie cyanobaktérií - siníc.

Počet výjazdov hasičov k bodavému hmyzu sa oproti minulému roku výrazne zvýšil, a to najmä v júli. Kým vlani zaznamenali 
v danom mesiaci 48 výjazdov v rámci celého Slovenska, tento rok zasahovali počas uplynulého mesiaca 175-krát. 

V zozname webových sídiel s nelegálnym hazardom je v súčasnosti 203 webstránok. Opäť sa zvýšil aj počet 
prevádzkovateľov, ktorí ešte pred zaradením do zoznamu zareagovali na výzvu finančnej správy a prestali zakázanú ponuku 

poskytovať. Nelegálnu činnosť týmto spôsobom ukončilo 205 subjektov.
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tasr, Michalovce

Zdôraznila,  že  na  začiatku,  keď  vyhla-
sovali  mimoriadnu  situáciu,  bolo  cez 
víkend  zaznamenaných  aj  30  prípadov. 
Aktuálne  je  situácia  iná.  „Mali  sme  cez 
týždeň dni, keď sme mali nula výskyt za 
24 hodín. Mali sme jeden výskyt,“ priblí-
žila situáciu s  tým, že počas uplynulého 
víkendu evidovali osem prípadov, z mes-
ta Michalovce medzi  nimi nebol  ani  je-
den. Mimoriadna situácia sa síce končí, 
monitoring  a ďalšie  opatrenia,  ktoré  sú 
už v réžii Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva  (RÚVZ)  v Michalovciach, 
naďalej zostávajú v platnosti. Pri masív-
nom  náraste  sa  podľa  Cibereovej  opäť 
zvolá  krízový  štáb.  „Je  treba  rozlišovať, 
kde bude ten nárast. Ak bude len v Kapu-
šanoch,  zvolá  krízový  štáb mesto Veľké 
Kapušany,“ spomenula s tým, že okresný 
úrad  tak  urobí,  až  keď  bude  ohrozený 
celý okres. „Od 31.  júla sme mali hláse-

ných v celom okrese Michalovce 57 prí-
padov  ochorení,  plus  tých  osem,  ktoré 
boli teraz cez víkend. Je tu charakter, že 
ten počet ochorení ubúda. Nikto nehovo-
rí,  že  epidemický  výskyt  nebude  pokra-
čovať,  ale  nemá  charakter  explozívnej 
epidémie  tak,  ako  sa  nám  rysovala  na 
Mlynskej ulici v Michalovciach,“ uviedla 
regionálna  hygienička  Janka  Stašková 
s tým, že na základe toho bol krízový štáb 
zvolaný  a  následne  aj  vyhlásili  mimo-
riadnu  situáciu.  Tá  sa  priamo  v meste, 
ako  ďalej  uviedla,  veľmi  stabilizovala. 
„Za posledné dva  týždne sme mali  štyri 
prípady,“  spomenula.  Podľa  jej  ďalších 
slov  sa  v  tejto  súvislosti  ukazuje  efekt 
očkovania.

Sporadické prípady budú podľa Staško-
vej  pokračovať  aj  naďalej.  Každý  jeden 
budú  epidemiologicky  sledovať  a  vyšet-
rovať,  situáciu  budú  ďalej  monitorovať 
a  realizovať  aj  preventívne  očkovanie. 

Verejnosť  bude  informovaná  na  webo-
vej  stránke  RÚVZ  Michalovce.  V  prí-
pade  potreby  môže  napríklad  prijať  aj 
opatrenie  týkajúce  sa  zákazu  verejných 
zhromaždení.  „Našou  veľkou  úlohou  je 
lokalizovať a ohraničovať ohniská náka-
zy, aby bolo čo najmenšie šírenie medzi 
populáciou,“ podotkla regionálna hygie-
nička. V okrese Michalovce bolo, ako ďa-
lej  uviedla,  vytipovaných  25  rizikových 
oblastí.  Verejnými  vyhláškami,  ktorých 
bolo  vydaných  20,  sa  očkuje  populácia 
v  týchto oblastiach vo veku od šesť me-
siacov do 50. roku života. Zaočkovaných 
bolo v rámci nich 5303 osôb. Pozname-
nala, že každý človek, ktorý  je vykázaný 
ako očkovaný a aj napriek tomu ochorel, 
bude  podrobený  laboratórnej  analýze, 
čo sa už aktuálne uskutočňuje. Stašková 
spomenula,  že  prvým  pacientom,  ktorí 
zavliekli  osýpky  na  Slovensko,  odobrali 
biologický materiál  na  rozbor.  „Bol  po-
tvrdený  genotyp  B3,“  uviedla  s  tým,  že 

ide o  rovnaký, ktorý  cirkuluje  v Európe 
aj  v  oblasti  Anglicka,  odkiaľ  nakazení 
pricestovali.  Očkovacia  vakcína  podľa 
nej  obsahuje  voči  nemu  protilátky.  Na 
infektologickom  oddelení  michalovskej 
nemocnice leží s osýpkami aktuálne de-
väť pacientov. „Cez víkend pribudli štyria 
pacienti. Boli tam nejaké možno sporné 
prípady, kde sa nedalo ani potvrdiť, ani 
vylúčiť  (ochorenie,  pozn.  TASR),  takže 
to  bude  úlohou  ďalšieho  šetrenia,“  in-
formoval jeho primár Štefan Zamba. Prí-
pady z oblasti mesta Michalovce sú v sú-
časnosti podľa neho minimálne. Ohnisko 
nákazy  sa  presunulo  do  okolia  mesta 
Veľké Kapušany. Spomenul, že niekoľko 
prípadov mali z okresu Trebišov a mesta 
Sobrance.  Od mája  evidujú  k  pondelku 
v  okrese Michalovce  386  prípadov  osý-
pok. Zamba objasnil, že aktuálne je ľudí, 
ktorí  sa  liečia  na  osýpky,  okrem  hospi-
talizovaných  a  niekoľkých  ambulantne 
ošetrených, možno desať až dvadsať.

mpo, ts, Slovensko

Za prvých šesť mesiacov tohto roka po-
lícia  eviduje  6432  dopravných  nehôd, 
čo je v porovnaní s rovnakým obdobím 
v minulom roku o 62 nehôd menej, ťaž-
ko sa však zranilo o 34 osôb viac, teda 
536 osôb, a o život prišlo 98 osôb, čo je 
o 11 menej. O 46 stúpol počet vinníkov 
nehody pod vplyvom alkoholu  zo 689 
na 735 osôb. Klesol počet vinníkov ne-
hôd v osobných aj nákladných autách 
a,  naopak,  stúpol  počet  nehôd  zavi-
nených  cyklistami  a  motocyklistami. 
Najlepšie sú na tom vodiči autobusov, 
nezavinili ani jednu nehodu.

Rebríček najčastejších 
príčin vzniku nehôd
Nevenovanie  sa  vedeniu  vozidla  je  na 
prvej  priečke  čo  do  hlavných  príčin 
nehôd, preskočilo o viac ako 2000 ne-

hôd dlhodobé prvenstvo neprimeranej 
rýchlosti  jazdy. Na  treťom mieste  evi-
dujeme nesprávne otáčanie a cúvanie, 
na  štvrtom  nedodržanie  vzdialenosti 
medzi  vozidlami  a  piate  miesto  ne-
správna  jazda  cez  križovatku.  „Aj  keď 
polícia  zvyšuje  dohľad  v  cestnej  pre-
mávke,  organizuje  dopravno-bezpeč-
nostné akcie, stále sa na cestách nájdu 
hazardéri. Neuvedomujú si, že riskujú 
nielen svoje životy, ale aj životy ostat-
ných. Z kontrol nepoľavíme,  zameria-
me  sa  práve  na  uvedené  najčastejšie 
príčiny  dopravných  nehôd  a  tiež  na 
najzraniteľnejších  účastníkov  cestnej 
premávky,“  informovala  hovorkyňa 
Prezídia policajného  zboru SR Denisa 
Baloghová.

Nenápadný zabijak – 
mikrospánok
Maximálnu  sústredenosť  si  vyžaduje 

bezpečná jazda. Ešte stále platí, že po-
čet  nehôd najmä  v  letných mesiacoch 
sa  zvyšuje  pribúdajúcim  počtom  vo-
zidiel  na  cestách.  Každý  rok  sa  počas 
letnej  sezóny  zvyšuje  premávka  na 
cestách. Zvyšuje sa pohyb domácich aj 
zahraničných  turistov,  tým  sa  zvyšuje 
aj  počet  vozidiel  na  cestách.  Pod  ne-
hody sa často, a najmä v tomto období, 
podpisujú  ospalosť  a  únava. Málo  vo-
dičov si uvedomuje, že unavení by sme 
si  podľa  zákona  ani  nemali  za  volant 
sadať.  Každodenný  zhon  vyčerpáva  a 
odvádza  pozornosť.  Všetci  to  pozná-
me,  každú  voľnú  chvíľu  premýšľame, 
čo všetko ešte musíme stihnúť,  čo vy-
baviť,  kde  sa  zastaviť,  kým  prídeme 
domov.  Vysoké  pracovné  nasadenie, 
stres a  snaha  stihnúť  čo najviac vyvo-
lávajú psychickú vyčerpanosť a únavu, 
ktorá sa odráža aj u vodiča. Psychická 
únava znižuje koncentráciu, spomaľuje 

schopnosť  reakcie,  rýchleho  rozhodo-
vania. Od  tohto stavu  je už  len krôčik 
k mikrospánku a okamih k vzniku ne-
hody. Ospalosť a únava boli za šesť me-
siacov tohto roka príčinou dopravných 
nehôd u 72 vodičov.

Ak sa chystáte na 
dlhšiu jazdu
Nezabudnite si dostatočne pred cestou 
oddýchnuť, robiť si častejšie prestávky 
počas  jazdy,  v  prípade  pocitu  prichá-
dzajúceho  mikrospánku  čo  najskôr 
zastaviť, vystúpiť, napiť sa vody, prejsť 
sa na čerstvom vzduchu, vystriedať sa 
so  spolujazdcom.  Vodičom,  ktorí  ces-
tujú  do  zahraničia,  odporúčame  zistiť 
si aspoň základné informácie a povin-
nosti, ktoré platia v danej krajine, aby 
predišli  nepríjemnostiam  a  vysokým 
pokutám.

Mimoriadnu situáciu v súvislosti s osýpkami pre okres Michalovce zrušili

Za prvých 6 mesiacov prišlo na slovenských cestách o život až 98 osôb

Mimoriadnu situáciu, ktorú v súvislosti s osýpkami vyhlásili pre okres Michalovce približne pred mesiacom, zrušili. Informovala o tom po zasadnutí krízového štábu 
prednostka Okresného úradu v Michalovciach Jana Cibereová. Plnenie opatrení, ktoré boli prijaté, sa podľa nej javia ako veľmi účinné a pokles osýpok je viditeľný. 

Stúpol počet nehôd zavinených cyklistami a motocyklistami.



PONDELOK
20. AUGUSTA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 9|SPRAVODAJSTVO

mpo, ts, Prešov

V  nominácii  je  potrebné 
uviesť  meno  navrhovaného 
laureáta  a  krátke  zdôvodne-
nie,  prečo  by  mal  cenu  zís-
kať. Návrhy môže poslať kto-
rýkoľvek  občan  na  adresu: 
Úrad  PSK,  Námestie  mieru 
2, 080 01 Prešov. „Laureátov 
Ceny  PSK  schvaľuje  krajské 
zastupiteľstvo na základe do-
poručenia  komisie  pre  ude-
ľovanie  verejných  ocenení 
PSK.  Cena  sa  udeľuje  za  dl-
horočný  mimoriadny  prínos 
pre  rozvoj  kraja  a  významné 
zásluhy  vo  všetkých  oblas-

tiach  spoločenského,  hospo-
dárskeho  a  kultúrneho  živo-
ta. Samotná cena predstavuje 
umelecké dielo – gotickú 
bránu s doširoka otvorenými 
dverami, ktoré  sú  symbolom 
prijímania  nových  podne-
tov,“  informovala Lea Heilo-
vá  z  Oddelenia  komunikácie 
a  medzinárodných  vzťahov 
PSK.  Od  roku  2004  ocenil 
kraj napríklad aj prvého pre-
zidenta  Slovenskej  republiky 
Michala  Kováča,  horolezca 
Petra  Šperku,  in memoriam, 
Prešovskú  univerzitu,  kardi-
nála Jozefa Tomka, folklórny 
súbor  Šarišan,  lyžiara  Ada-

ma  Žampu,  Ľubovniansku 
nemocnicu,  olympionikov 
Ladislava  a  Petra  Škantá-
rovcov  či  Gréckokatolícku 
charitu v Prešove. Osobnosti 
a  inštitúcie,  ktoré  prispeli  k 
oživeniu  ekonomiky,  pro-
pagácii  regiónu,  dosiahli 
mimoriadne  úspechy  alebo 
pomohli  pri  záchrane  ľud-
ského  života  či materiálnych 
hodnôt,  navrhuje  a  oceňuje 
aj župan. Vlani si Cenu pred-
sedu PSK – voľne  tvarovaný 
objekt  pripomínajúci  ľudské 
srdce,  obomknuté  po  stra-
nách  krídlami  –  odniesol 
automobilový  pretekár  Igor 

Drotár,  historička  a  autorka 
mnohých  odborných  prác 
i  beletrie  Nora  Baráthová 
a folklorista Štefan Štec. Oce-
nenie symbolizuje citovú spo-
luúčasť  na  každom  tvorivom 
počine,  ako  neodmysliteľnú 
súčasť  rozvoja  ľudskej  civi-
lizácie.  Autorkou  oboch  diel 
je  akademická  sochárka  Eva 
Fišerová.  PSK  udelí  v  tomto 
roku ocenenia už po 15.-krát. 
Slávnostný  galaprogram  sa 
uskutoční  tradične  v  decem-
bri  na  veľkej  scéne  Divadla 
Jonáša Záborského.

tasr, mpo, Prešov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Cyklopátranie  v  Levočských 
vrchoch odštartovalo v auto-
kempingu  v  Levočskej  doli-
ne. Barbora Čechová z KOCR 
Severovýchod  Slovenska  in-
formovala,  že  cyklisti  mali 
k  dispozícii  15  zaujímavých 
miest,  na  ktoré  sa mohli  vy-
brať  počas  päťhodinového 
časového  limitu.  Body  za 
navštívenie  miest  zbierali 
prostredníctvom  voľne  do-
stupnej aplikácie Objavujme. 
Na  každom  mieste  sa  pro-
stredníctvom aplikácie zloka-
lizovali  a  získali  tak  súťažné 
body.  Súťažné  miesta  boli 
rôznej  náročnosti,  cyklisti  si 
ich  vyberali  podľa  vlastné-
ho  uváženia.  Objaviť  mohli 
vybrané  pamiatky  v  Levoči, 
Levočskú  dolinu,  Mariánsku 
horu  aj  lokality  zaniknutých 
obcí  bývalého  vojenského 
obvodu  Javorina.  Priprave-

né  boli  pre  nich  aj  miesta  s 
výhľadmi  na  Vysoké  Tatry  i 
Spišský  hrad.  K  zaujímavým 
súťažným  bodom  podľa  Če-
chovej  patril  napríklad  pa-
mätník  SNP,  ktorý  je  veno-
vaný  pamiatke  obetí  zostre-
leného sovietskeho lietadla v 
októbri  1944.  Cyklopátrania 
sú  určené  cyklistom  rôznych 
vekových  a  výkonnostných 
kategórií.  „Hlavným  cieľom 
je  najmä  spoznať ďalší  krás-
ny región Prešovského kraja. 
V  Levočských  vrchoch  sme 
v  posledných  rokoch  pod-
porili  značenie  cyklistických 
trás  a  tiež  sme  zabezpečili 
osadenie informačných tabúľ 
s mapami  v  siedmich  lokali-
tách. Veríme, že aj tieto naše 
aktivity  pomôžu  cyklistom 
v  lepšej orientácii a k výbor-
ným výkonom na pretekoch,“ 
uviedol  riaditeľ  KOCR  Seve-
rovýchod  Slovenska  Martin 
Janoško. K dispozícii je osem 

kategórií, a to ženské, mužské 
a zmiešané dvojice so súčtom 
veku  do  60  rokov  a  nad  60 
rokov a sólo kategórie mužov 
a  žien bez  ohraničenia  veku. 
„Súťaží sa o medaily a na zá-
ver  pretekov  v Prešove  bude 
vyžrebovaný  výherca  bicyk-
la.  Všetky  informácie  nájde 
verejnosť  na  stránke  www.
severovychod.sk,“  pripome-

nula  Čechová.  Cyklopátrania 
Prešovským  krajom  záujem-
com počas tohto leta postup-
ne  predstavujú  štyri  lokali-
ty.  V  júni  spoznávali  okolie 
Medzilaboriec,  v  júli prírodu 
v Bardejovskom okrese. Sériu 
podujatí  uzavrú  po  Levoč-
ských  vrchoch  8.  septembra 
preteky v Prešove a okolí.

Nominácie na udelenie Ceny PSK môžu podať aj Humenčania do konca septembra

Turizmus: Cyklopátrania Prešovským krajom pokračovali v Levočských vrchoch

Významné osobnosti či kolektívy regiónu môžu za svoje mimoriadne zásluhy získať Cenu Prešovského samosprávneho 
kraja. Návrhy na nominácie môže podať aj verejnosť, a to do 30. septembra.

Zábavno-poznávacie preteky Cyklopátrania Prešovským krajom 2018, ktoré už piaty rok organizuje Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) 
Severovýchod Slovenska, pokračovali v Levočských vrchoch. Cyklisti sa tam stretli v sobotu 18. augusta, aby objavili zaujímavosti tejto časti Slovenska.
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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

H
E
-P
R
/0103

jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami
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Ak v auguste niet rosy, 
búrky nie sú výnimočné.

Pekná chvíľa Anabely 
(20. 8.) sľubuje radostné 

oberačky.

Aký Bartolomej  
(24. 8, apoštol.),  
taká celá jeseň.

Zrelé hrozno na 
Bartolomeja nádej 
hojnosti vína dáva.

Na Bartolomeja nech 
sedliak žitko seje.

Svätý Bartolomej  
ovos láme.

Severné vetry v auguste 
prinášajú stále počasie.

PRANOSTIKA

KÚPALISKO V HUMENNOM
(20. – 26. 8. 2018)

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
-R
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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.

20. 08.   LABORECKÁ,
  Laborecká ul. 58
21. 08.   CENTRUM, 
  Námestie slobody 67
22. 08.   DR. MAX - Kaufland,
  Štefánikova ul. 50
23. 08.   FIALKA, 
  Nemocničná ul. 41/A
24. 08.   SCHNEIDER - OC Triada,
  Štefánikova ul. 16
25. 08.   CENTRUM, 
  Námestie slobody 67
26. 08.   FIALKA, 
  Nemocničná ul. 41/A
27. 08.   U LEVA,
  Nemocničná ul. 39

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

P R Á C A

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

HE-R/0132

 � Prijmeme PRACOVNÍKOV 
do drevovýroby v Strážskom. 
Tel. 0905 256 038.

HE-R/0123

S L U Ž B Y

 � OPATRÍM DIEŤA 
akéhokoľvek veku – 
celodenne, resp. čiastočne 
pri nutnosti odprevadiť do / 
zo škôlky; resp. pri potrebe 
vyplniť čas v neprítomnosti 
rodičov.  Tel. 0905 284 912.

HE-R/0137

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu 
KANCELÁRSKE PRIESTORY 
v zrekonštruovanej 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

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

H
E/0047

Východ / Západ  S L N K A 
pon (20.08.)  5:26 / 19:40 hod.
ut  5:28 / 19:38 hod.
str  5:29 / 19:36 hod.
štvr  5:30 / 19:34 hod.
pia   5:32 / 19:32 hod.
sob  5:33 / 19:30 hod.
ned  5:35 / 19:28 hod.
pon (27.08.)  5:36 / 19:26 hod.

H
E
 /0101

H
E
-R
/0136

DÁM DO PRENÁJMU
BUDOVU V SNINE

Palárikova ul. 1
(bývalé potraviny)
-rozloha 300 m2,

s možnosťou rozdelenia
na 4 samostatné 

prevádzky
Informácie: 

0905 655 035

Myšlienka týždňa...

“NIE JE 
DÔLEŽITÉ  

TO, ČO 
UROBÍTE RAZ 
A NÁHODOU, 
ALE TO, ČO 

ROBÍTE STÁLE  
A VEDOME.“

(JENNY CRAIG)

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.

(jac) 
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Ďalšie inšpiratívne rozhovory so zaujímavými Humenčanmi... 
-MJK-, Humenné; FOTO MJK

Máme za sebou druhú časť štvr-
tého ročníka projektu INŠPIRA-
TÍVNI HUMENIA s podporou 
Mládežníckeho parlamentu Free-
Mar. O svoje recepty na úspech či 
šťastie sa podelila ďalšia trojica 
Humenčanov so svojimi priaz-
nivcami.  Nie vždy ide všetko bez 
problémov a prekážok, a také 
boli aj slová našich hostí v stredu 
8. augusta na pódiu reštaurácia 
na námestí YES Grill. 

Skôr narodení aj tí mladší... na veku 
nezáleží. Svojou prácou a životom 
preukázali tomuto svetu hlavne to 
pozitívne. Niečo,  čím  sa môžu  in-
špirovať aj ostatní, ktorí sa nedoká-
žu odraziť či „odpichnúť“ z miesta. 
Stagnácia  totiž  nemá  v  tejto  dobe 
miesto. 

Anna LOPATOVÁ  –  riaditeľka 
Materskej školy v Kochanovciach: 
„Správaj sa k iným tak, ako chceš, 
aby sa oni správali k tebe.“
Všetko  zlé  je  na  niečo  dobré.  Po 
(pracovne aj súkromne) náročných 
mesiacoch  sa  posunula  vpred.  Po-
tom, čo sa musela „pasovať“ o svo-
ju pracovnú pozíciu ako riaditeľka 
MŠ na Štefánikovej ulici v Humen-
nom, reagovať na nepríjemné situá-
cie aj mimo svojej práce, našla no-
vých priateľov a deti, ktoré ju prijali 
v materskej škole o pár kilometrov 
ďalej, v Kochanovciach. Podľa slov 
A. Lopatovej,  čím ďalej,  tým viac 
absentuje  tolerancia v našich živo-
toch. „Mlčanie je najväčšia bolesť, 
ktorá neraní uši, ale srdce... nemlč-
me, hovorme pravdu.“
Téme sa dopodrobna venovala naša 
bývalá kolegyňa ešte v  týždenníku 
Slovenský východ (archív Humen-
ského expresu na webe).

Nikola BANKOV – hudobník, ab-
solvent SZUŠ Via Arto: „Nedávajte 
na názor väčšiny, pretože väčšina 
ľudí nežije život, ktorý by chceli 
žiť.“
Produkuje vlastnú inštrumentálnu 
tvorbu, rád improvizuje. Sólista, 
hrá jazz, rád počúva černošskú hud-
bu.  Koncertne  je  zaneprázdnený. 
Slovami  N.  Bankova:  „Najlepší 
projekt je ten tvoj.“
Bývalý žiak a absolvent Súkromnej 
Základnej  umeleckej  školy  VIA 

ARTO, ktorý študoval hru na saxo-
fón pod vedením pedagóga Mgr. art 
Matúša  Jeňa,  a  je  niekoľkonásob-
ným víťazom a  laureátom celoslo-
venských a medzinárodných súťaží 
v hre na saxofón, bol úspešne prija-
tý na dve vysoké školy v Dánsku. 
DANISH  NATIONAL  ACADE-
MY OF MUSIC v dánskom meste 
Odense (na ostrove Fyn) a ROYAL 
ACADEMY  OF  MUSIC,    taktiež 
v dánskom meste Aarhus (druhom 
najväčšom  v  krajine),  na  ktorej  sa 
Nikola  nakoniec  rozhodol  študo-
vať.  Po  ukončení  štúdia  na  Kon-
zervatóriu  v  Košiciach  sa  naplno 
venuje aj vlastnej tvorbe, ktorú 
reprezentoval aj na V. ročníku TOP 
JAZZ FEST-u v Topoľčanoch, kde 
so svojou kapelou NIKOLA BAN-
KOV BAND /fussion, jazz/ hral po 
boku  svetovo  uznávaných  jazzma-
nov...  ako  POOGIE  BELL  z  New 
York-u či Juraj Griglák.

Ľubica KIZÁKOVÁ  –  členka 
občianskeho  združenia  Pomáhaj 
a chráň: „Pomáhať a chrániť zvie-
ratká.“
Zloba  ľudí  voči  divokej  (nielen 
voľne  žijúcej)  zvieracej  ríši  nabe-
rá  na  obrátkach.  Našťastie,  ešte 

Zľava – Martin Ruščanský, Ľubica Kizáková, Nikola Bankov, Anička Lopatová a Tomáš Šudík. | FOTO MJK

Ako prvú z trojice Humenčanov „vyspovedal“ M. Ruščanský riaditeľku 
MŠ v Kochanovciach, Annu Lopatovú. | FOTO MJK

Ľubica Kizáková, Nikola Bankov a Daniela Polovková.  | FOTO MJK
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Nemlčme, hovorme pravdu. Najlepší projekt je ten tvoj

vždy  existujú  ľudia,  ktorým  osud 
opustených  a  týraných  zvierat  nie 
je  ľahostajný.  Niektorí  sa  snažia 
pomáhať  „tajne“,  hoc  len malými 
krôčikmi, no sú aj  takí, a na našej 
planéte ich je dosť, ale stále málo, 
ktorí tomuto poslaniu svoj život za-
svätili. Nejedná sa len o naše udo-

mácnené tvory, ale o zvieracie ne-
mocnice a útulky, ktorých vo svete 
určite  nie  je  dostatok.  Obrovská 
vďaka určite patrí aj veterinárnym 
lekárom,  ktorí  svoju  profesiu  po-
ňali  zodpovedne,  nezabúdajúc  na 
dobrovoľníkov.
Kto je zodpovedný za to, že sa po 
uliciach potulujú nechcené a vyho-
dené psíky a mačičky? A všetci tí, 
ktorí  nekontrolovane množia  svo-
jich  „miláčikov?  Kde  sú  tí,  ktorí 
odmietajú  sterilizáciu  a  kastráciu 
svojich  doma  chovaných  zvierat? 
Nehovoriac o tom, že v bytoch (nie 
v  rodinných  domoch)  naši  spolu-
občania chovajú obrovské plemená 
psov. Ako môže túlavé mačiatko za 
to,  že  sa  narodilo? Že  jeho matka 
žila a žije na ulici? Možno sa tieto 
slová mnohým z vás páčiť nebudú, 
ale realita je, žiaľ, taká, aká je. 

Stretneme sa opäť v stredu  
22. augusta s ďalšími inšpiratívnymi 

rozhovormi pozvaných hostí.

Skvelý hudobník, Nikola Bankov. | FOTO MJK

Pomocnú ruku opusteným a týraným zvieratkám dokáže podať Ľubica 
Kizáková. | FOTO MJK

Medzi prítomnými sa objavil aj kandidát na primátora mes-
ta Humenné, Miroslav Porochnavý s dcérou. | FOTO MJK

Otázky na trojicu hostí mala aj bývalá 
novinárka, Janka Ďurášková. | FOTO MJK

Časť organizačného tímu podujatia Inšpiratívni Humenča-
nia – Tomáš Šudík s kameramankou.  | FOTO MJK

Nikola Bankov vo svojom živle. 
| FOTO archív
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FUTBALOVÝ SERVIS
FORTUNA LIGA – 5. kolo

•	 Zemplín  MICHALOVCE  –  Senica  1:1  * 
Nitra  – Trnava 0:0  / Žilina – Sereď 2:1  / Pod-
brezová – Zlaté Moravce Vráble 3:0 / Ružombe-
rok – Slovan Bratislava 0:2 / Trenčín – Dunajská 
Streda 3:3.
Slovan Bratislava   5  4  1  0  12:3  13
Dunaj. Streda  5  3  2  0  14:9  11
Ružomberok  5  2  2  1  9:6  8
Trenčín  4  2  1  1  12:10  7
Trnava  5  2  1  2  4:2  7
Podbrezová  5  2  1  2  6:6  7
Sereď  5  2  1  2  6:8  7
Žilina  4  2  0  2  7:8  6
Senica  5  1  2  2  4:8  5
Zl. Moravce/Vráble  5  1  0  4  5:10  3
Nitra  4  0  2  2  4:6  2
Michalovce 4 0 1 3 3:10 1

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 5. kolo
SVIDNÍK – FK HUMENNÉ

0:1 (0:0)
Gól: 71. Vlado Voroňák. 
Žlté karty: 53. Matkobiš, 70. Ducár – 53. Rado-
vanović,  84.  Bialončík,  87.  F.  Dolutovský. R: 
Š. Molitoris – M. Maličký, S. Mišková. D: 200.
1.FK: A. Mikluš – D. Petrik, L. Zapotocký, V. 
Bochin, M. Matkobiš,  D.  Jačisko,  R.  Ľalík,  J. 
Ducár, L. Stachura, Š. Košč (60. D. Čabala), M. 
Paňko. Tréner: Ľubomír Horochonič.
FK: D. Vohar – F. Dolutovský, C. Vasiľ, P. Ra-
dovanović, N. Laković, V. Voroňák, M. Zlacký, 
S. Andrić, Pe. Kokočák (90. M. Dolutovský), N. 
Sališ (74. F. Sitarčík), J. Bialončík. Tréner: Pu-
niša Memedović.

MFK SNINA – MFK VRANOV NAD TOP.  
0:2 (0:2)

Góly: 51. a 87. (oba 11 m) Lukáš Kulich.
R: L. Dzivjak – Pe. Ličko, I. Lešková. D: 700.
MFK SV: M. Lojka – J. Lukáč, M. Balko, D. Jan-
ko, Pe. Hišem, Ľ. Jankaj, O. Vyshnevskyi, J. Po-
povič (46. M. Fedorka – 85. M. Plevka), M. Pčo-
la, K. Sehadiy, J. Skvašík. Tréner: Jozef Štafura. 
MFK VT:  E. Makó  –  J.  Straka, M.  Štefančík, 

M.  Lukáč,  R. Marcinko  (16. D. Voľanský),  R. 
Kovalčík, M. Digoň (90. J. Ficko), Ma. Mihok, 
L. Kulich, Pa. Bellás (81. D. Sabol), K. Kuták. 
Tréner: Peter Košuda.
•	 FC Košice  – Maria  Huta  2:0  /  Stropkov  – 
Prešov B 3:0 / Krompachy – Spišská Nová Ves 
2:0 / Šarišské Michaľany – Giraltovce 1:0 / Plav-
nica – Veľké Revištia 1:2.

Šariš. Michaľany  4  4  0  0  13:1  12
Vranov 4 4 0 0 11:1 12
FC Košice  4  3  0  1  12:2  9
Krompachy  4  3  0  1  7:2  9
Humenné 4 3 0 1 4:6 9
Stropkov  3  2  1  0  8:2  7
Svidník  4  2  1  1  5:4  7
V. Revištia  3  1  2  0  5:4  5
Snina 4 1 1 2 8:7 4
Spiš. Nová Ves  4  1  0  3  4:12  3
Bardejov. N. Ves  3  0  1  2  3:9  1
Maria Huta  4  0  1  3  1:8  1
Plavnica  4  0  1  3  3:11  1
Prešov B  3  0  0  3  2:9  0
Giraltovce  4  0  0  4  0:8  0

IV. LIGA SEVER – 5. kolo

•	 Medzilaborce  –  Fintice  7:0  /  Raslavice  – 
Ptičie 0:3 / Ľubotice – Zámutov 3:1 * Gerlachov 
– Stará Ľubovňa 2:0 / Spišské Podhradie – Po-
prad B 1:0 / Soľ – Svit 1:3 / Kračúnovce – Sabi-
nov 4:1 / Záhradné – Nižný Hrušov 3:0.

Spiš. Podhradie  4  4  0  0  15:1  12
Záhradné  4  4  0  0  10:1  12
Kračúnovce  4  3  1  0  11:3  10
Ľubotice  4  3  1  0  9:2  10
Gerlachov  3  3  0  0  12:1  9
Soľ  4  3  0  1  8:3  9
Raslavice  4  2  1  1  6:6  7
Poprad B  3  2  0  1  7:1  6
St. Ľubovňa  4  2  0  2  5:6  6
Medzilaborce  4  1  0  3  10:8  3
Ptičie  4  1  0  3  4:7  3
Svit  4  1  0  3  4:15  3
Zámutov  4  0  1  3  3:10  1
N. Hrušov  4  0  0  4  1:9  0
Fintice  4  0  0  4  1:16  0
Sabinov  4  0  0  4  1:18  0

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 3. kolo

•	 Jasenov – Ulič 5:0 / Borov – Belá nad Ci-
rochou 5:0 / Pakostov – Vyšný Žipov 1:2 / Bre-
kov – Kamenica nad Cirochou 0:0  / Hencovce 
– Stakčín (29. 8. 2018) / Bystré – Rudlov 5:1 / 
Sačurov – Sečovská Polianka 3:1.

Jasenov  3  2  1  0  8:1  7
V. Žipov  3  2  1  0  6:3  7
Brekov  3  2  1  0  4:1  7
Borov  3  2  0  1  10:5  6
Sačurov  3  1  2  0  6:4  5
Kamenica n/C.  3  1  2  0  3:2  5
Rudlov  3  1  1  1  4:6  4
Seč. Polianka  3  1  0  2  8:7  3
Hencovce  2  1  0  1  3:3  3
Pakostov  3  1  0  2  2:3  3
Bystré  3  1  0  2  6:9  3
Stakčín  2  0  1  1  1:2  1
Belá n/C.  3  0  1  2  1:8  1
Ulič  3  0  0  3  1:9  0

I.TRIEDA ObFZ HE – 3. kolo

•	 Lukačovce  –  Nižné  Ladičkovce  3:2  / 
Radvaň  nad  Laborcom  –  Vyšná  Sitnica  1:0  / 
Ubľa – Habura 6:1 / Lackovce – Ohradzany 6:0 
/ Koškovce – Nižná Sitnica 1:1  / Dlhé nad Ci-
rochou – Zemplínske Hámre 4:1 / Krásny Brod 
– Lieskovec (24. 8. 2018).

Lackovce  3  3  0  0  13:0  9
Koškovce  3  2  1  0  7:2  7
Krásny Brod  2  2  0  0  5:0  6
Ohradzany  3  2  0  1  7:6  6
Radvaň n/L.  3  2  0  1  2:1  6
Habura  3  2  0  1  5:8  6
Dlhé n/C.  3  1  1  1  4:5  4
Lukačovce  3  1  1  1  4:7  4
Ubľa  3  1  0  2  7:7  3
N. Ladičkovce  3  1  0  2  5:5  3
V. Sitnica  3  0  1  2  2:4  1
Lieskovec  2  0  1  1  1:4  1
N. Sitnica  3  0  1  2  1:7  1
Zemplín. Hámre  3  0  0  3  2:9  0

II.TRIEDA ObFZ HE – 2. kolo

•	 Zbudské  Dlhé  –  Hrabovec  nad  Laborcom 
0:7 / Rokytov pri Humennom – Oľka 1:0 / Ko-
chanovce – Turcovce 3:2 / Ňagov – Hrubov 2:1.
Ňagov  2  2  0  0  5:1  6
Rokytov HE  2  1  1  0  2:1  4
Hrabovec n/L.  2  1  0  1  9:3  3
Kochanovce  2  1  0  1  5:5  3
Hrubov  2  1  0  1  4:4  3
Oľka  2  1  0  1  3:3  3
Turcovce  2  0  1  1  3:4  1
Zbudské Dlhé  2  0  0  2  0:10  0

-MJK-
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Medzinárodnú bežeckú Klokočovskú päťku potrápili letné horúčavy 
(pa), (pb); Klokočov, Medzilaborce

Čas prázdnin a dovoleniek. Teploty 
atakujú rekordy, no počas víkendov 
sa konajú rôzne bežecké preteky, 
ktoré organizujú mestá a obce, špor-
tové kluby, občianske zariadenia či 
jednotlivci. Medzi najstarší beh na 
Zemplíne patrí KLOKOČOVSKÁ  
5-ka,  kedy jeden taký augustový 
víkend sa bežal jej už  42. ročník. 
Organizátorom bola obec Klokočov, 
Občianske združenie Šírava Kloko-
čov a JDS Klokočov.  

Štart  a  cieľ  týchto  medzinárodných 
pretekov  bol  pred  polyfunkčným  ob-
jektom  cestovného  ruchu  v  Klokočo-
ve.    Pred  hlavným  štartom dospelých 
sa bežali žiacke a dorastenecké kategó-
rie. Na štart hlavného behu sa posta-
vilo 154 bežcov a bežkýň.  Nechýbali 
ani  naši  známi  Medzilaborčania,  syn 
a otec Smetanovi, aj ďalší bežci z Hor-
ného Zemplína. 

VÝSLEDKY
Celkové  poradie:  1.  Silas  Nwetich 
(Keňa), 2. Kimutai Ngeno  (Keňa), 3. 
Sermii  Rapchupkin  (Ukrajina)...    28. 
Miroslav SMETANA (Medzilaborce).
Muži nad 40 rokov:  1. Anatolij Malyy 
(Ukrajina),  2.  Karol  Hojsch  (Micha-
lovce),  3.  Branislav  Kmec    (Vranov 
nad Topľou).
Muži  nad  50  rokov: 1. Orest Babjak 
(Bardejov),  2.  Janos  Bogar  (Maďar-
sko), 3. Ľubomír Hajduk (Košice)... 6. 
Miroslav SMETANA  (Medzilaborce). 
Muži  nad  60  rokov: 1. Dmytro Iva-
nysm (Ukrajina), 2. Juraj Čokyna (Hu-
menné),  3.  Miro  Hajas  (Vranov  nad 
Topľou). 
Ženy do 39  rokov:  1. Alena Farkašo-

vá  (Michalovce),  2.  Sandra  Ivanko-
vá  (Vranov  nad  Topľou),  3.  Maryna 
Solyak (Ukrajina).
Ženy  nad  40  rokov: 1. Ildikó Varga 
(Maďarsko),  2.  Jana  Slámová  (Koši-
ce), 3. Zlatka Semanová (Košice). 

„Od mojich posledných pretekov som 
mal dlhšiu pauzu, aj tréningom  som 
sa  venoval  menej.  Nakoniec  som  sa 
rozhodol  so  synom  pre  Klokočovskú  
päťku.  Syn Marek štartoval v kategó-
rii dorast a túto kategóriu aj vyhral. Ja 
som celkovo skončil na 28. mieste a vo 
svojej  kategórii  na  6.  mieste.  Boli  to 
dobre  obsadené  preteky,  aj  s  účasťou 
exotických  bežcov  z Kene. Horúčava 
nás všetkých fyzicky aj psychicky niči-
la,“ konštatoval Miro Smetana, z Me-
dzilaboriec.

Medzilaborčan Marek Smetana s víťazom Klokočovskej  ,,5-ky“ - Keňanom Silas Nwetichom. 
|  FOTO:  ARCHÍV MS

Marek Smetana, víťaz kategórie dorast.  
|  FOTO: ARCHÍV MS
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ANDRITZ Slovakia do svojho tímu v prevádzke 
v Humennom hľadá na hlavný pracovný pomer 

tieto pozície:

Staňte sa súčasťou tímu,  
ktorí  vyrába stroje a zariadenia,  
na ktorých sa vyrábajú potraviny, 

kŕmne zmesi, čistí sa voda, 
spracovajú sa odpady, vyrába sa 
elektrina a ďalšie životne dôležité 

komodity.

ZVÁRAČ

Náplň práce:
•	 Zostavovanie dielcov 
a ich spájanie krátkymi 
zvarmi (stehovanie)
•	 Zváranie 
veľkorozmerných 
komponentov (do 12 t)
•	 Zváranie pod 
ochrannou atmosférou, 
elektródou, materiál tr. 11 
a 17 (oceľ, nerez)
•	 Zváranie wolframovou 
elektródou – TIG
•	 Veľkosť zvarov 3 – 20 
mm
•	 Rovnanie plameňom

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 Vyučený v strojárskom 
odbore
•	 Znalosť čítania 
výkresovej dokumentácie
•	 Zváračský preukaz 
s platným certifikátom 
MIG (č. 135) a TIG (č. 141) 
výhodou
•	 Platný žeriavnický 
a viazačský preukaz 
výhodou
•	 Prax v danej oblasti 
nutná

Mzda:
•	 základná mzdat 3,32 € 
/ hod. brutto + variabilná 
zložka do 1 € / hod. + 
mzdová kompenzácia 
0,5518 € / hod.
•	 zvárač  TIG 4,12/ hod 
brutto + variabilná zložka 
do 1,24 € / hod + mzdová 
kompenzácia 0,6638 € 
/ hod.
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

OPERÁTOR  
CNC strojov

Náplň práce:
•	 Opracovávanie dielov 
na základe výkresovej 
dokumentácie na CNC 
sústruhu alebo karusely
•	 Výber správneho 
programu
•	 Nastavovanie 
základných parametrov 
potrebných na 
opracovanie
•	 Zodpovednosť za 
požadované kvalitatívne 
parametre

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 vyučený v strojárskom 
odbore
•	 znalosť technickej 
dokumentácie
•	 prax na CNC min. 2 
roky
•	 skúsenosti s riadiacim 
systémom Sinumerik, 
Heidenhain

Mzda:
•	 základná mzda 3,85 € 
/ hod. brutto + variabilná 
zložka do 1,16 € / hod.
•	 v prípade prijatia bez 
praxe základná mzda 
3,85 € / hod. brutto + 
variabilná zložka do 30% 
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

VŔTAČ – 
HORIZONTKÁR 

Náplň práce:
•	 Vyvrtávanie na 
základe výkresovej 
dokumentácie na 
CNC vyrtávačke alebo 
obrábacom centre
•	 Výber správneho 
programu
•	 Nastavovanie 
základných parametrov 
potrebných na 
opracovanie
•	 Zodpovednosť za 
požadované kvalitatívne 
parametre

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 Vyučený v strojárskom 
odbore
•	 Znalosť čítania 
technickej dokumentácie
•	 Prax minimálne 2 roky 
ako obsluha horizontky 
alebo obrábacieho centra
•	 skúsenosti s riadiacim 
systémom Sinumerik, 
Heidenhain

Mzda:
•	 základná mzda 
4,38 € / hod. brutto + 
+ variabilná zložka do 
1,31 € / hod. + mzdová 
kompenzácia 0,5518 € / 
hod.
•	 v prípade prijatia bez 
praxe základná mzda 3,32 € 
 / hod. brutto zvýšenie 
mzdy podľa skúseností 
a výsledkov zaškoľovania

AUTOMATIZAČNÝ 
INŽINIER

Náplň práce:
•	 Práca s COMOS PT, 
SIEMENS STEP7 PLC, DCS 
aplikáciami
•	 Práca s 
automatizačnými 
aplikáciami a technikou, 
testovanie a oživovanie 
strojov

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 VŠ technická / 
elektrotechnická
•	 Aktívna znalosť 
anglického, prípadne 
nemeckého jazyka
•	 Ochota cestovať
•	 Praktické skúsenosti 
výhodou
•	 Pozícia vhodná aj pre 
absolventa

Mzda:
•	 základná mzda 708 € 
brutto / mesiac + 
variabilná zložka do 20%
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

KONŠTRUKTÉR

Náplň práce:
•	 Tvorba technickej 
dokumentácie, podľa 
zadaných špecifikácií v 
súlade so stanovenými 
termínmi a internými 
postupmi 
•	 Zodpovednosť za 
aktualizáciu technickej 
dokumentácie
•	 Spolupráca s 
ostatnými oddeleniami 
s ohľadom na správne 
vypracovanie technickej 
dokumentácie

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 Ukončené SŠ / VŠ 
vzdelanie technického 
smeru (zameranie na 
strojárstvo)
•	 Prax v danej oblasti: 
výhodou
•	 Aktívna znalosť 
angličtiny alebo nemčiny 
•	 Znalosť CAD 
programov – (Inventor, 
AutoCAD): výhodou 

Mzda:
•	 základná mzda 708 € 
brutto / mesiac + 
variabilná zložka do 20%
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

Prácou u nás získavate aj príspevok na závodné stravovanie, pracovné oblečenie (práce 
vo výrobe), zaškolenie, možnosť ďalšieho odbornéh rastu, kvalitné pracovné prostredie, pri 
zmluve na dobu neurčitú doplnkové dôchodkové poistenie a 24-hodinové úrazové poistenie 

a zázemie špičkovej strojárskej firmy.
Práca je u nás vášňou.

Informácie a kontakt: jaroslav.matuscak@andritz.com


