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Mesto prenajme rozsiahly pozemok za smiešnych  
47 eur a 70 centov na rok, upozorňuje poslanec

Mesto Humenné prenajme rozsiahlejší pozemok o rozlohe 477 metrov štvorcových, ktorý sa nachádza na Sídlisku III., 
len za 47 eur a 70 centov na rok. Poslanec Ivan Hopta považuje tento prenájom za nevýhodný a tvrdí, že ide o smiešnu 

sumu. Podľa vedenia samosprávy je prenájom v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta.

Letnú sezónu na Zemplínskej 
šírave negatívne ovplyvnilo 
počasie i osýpky  

Opitá Humenčanka 
zaspala pri zapnutom 
sporáku. Došlo k požiaru

  Viac na str. 9   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné   

Humenskí mestskí poslanci schvá-
lili prenájom mestského pozem-
ku, ktorý sa nachádza v blízkosti 
súkromnej materskej školy na 
Třebíčskej ulici. Pozemok o rozlo-

he 477 metrov štvorcových získa 
Občianske združenie Aura, ktoré 
prevádzkuje súkromnú materskú 
školu a detské jasle. Za jeden me-
ter štvorcový zaplatí mestu ročne 
len 10 centov bez DPH. Za celú vý-
meru je to len 47 eur a 70 centov 

na rok. Poslanci schválili prenájom 
pozemku spôsobom hodným oso-
bitného zreteľa na dobu neurčitú. 
Občianske združenie má vybudo-
vať na vlastné náklady oplotenie 
prenajatého pozemku z dôvodu 
zabezpečenia bezpečnosti detí pri 

pobytoch vonku. V budúcnosti 
plánuje na predmetnom pozemku 
vybudovať aj detské ihrisko. Mesto 
očakáva, že prenájmom danej par-
cely sa v meste zvýši kapacita ob-
sadenosti detí predškolského veku 
v oboch zariadeniach pre možnosť 
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pobytu mimo vnútorných priesto-
rov zariadení. 

Poslanec: Je to smiešna 
a nehanebná čiastka
Poslanec Ivan Hopta tento pre-
nájom kritizuje. „Ja si myslím, že 
treba hneď na úvod povedať, že 
žiadateľom na tento pozemok je 
predseda predstavenstva 1. Hu-
menskej, pán Gregorovič, ktorý je 
zároveň šéfom Aury a žiada od nás 
pozemok, ktorého výmera je 477 
metrov štvorcových, čo je takmer 
päť árov. Ja som na poslednom 
rokovaní zastupiteľstva, keď sme 
schvaľovali tento zámer, hovoril 
o tom, že je nemorálne žiadať, aby 
za jeden meter štvorcový platil 
ročne 10 centov. To znamená, že 
za celý pozemok ročne 47 eur a 70 
centov. Minimálne by bolo treba 
jedno euro za 1 meter štvorcový,“ 
povedal poslanec a pokračoval, 
„chcete tento pozemok schváliť 
za nehanebnú čiastku 47 eur a 70 
centov,“ uviedol Hopta pred hlaso-
vaním o prenájme pozemku. „Chce 
od poslancov, aby mu za smieš-

nych 47 eur a 70 centov ročne 
schválili tento pozemok,“ zdôraznil 
Hopta, ktorý zároveň vyzval všet-
kých poslancov, aby za tento návrh 
nehlasovali. „Máte chrániť záujmy 
občanov mesta,“ odkázal Hopta 
poslancom. „Tento pozemok na 
Sídlisku III. patrí verejnosti, a keď 
ho chceme zobrať verejnosti, tak 
nie za smiešnych 47 eur 70 cen-
tov,“ uviedol poslanec. Poslankyni 
Márii Cehelskej prekáža, že plo-
chu nebudú môcť využívať všetky 
deti zo sídliska. „Pokiaľ by to bolo 
pre deti zo sídliska, nemám s tým 
problém, ale keď sa to ohradí len 
pre deti zo škôlky, s tým mám 
problém,“ uviedla Cehelská.  

Viceprimátor: Pozemok 
nikomu nebude chýbať
Zástupca primátorky Andrej Se-
manco je presvedčený, že nájomca 
pozemok zveľadí. „Ja si myslím, že 
ten pozemok nikomu nebude chý-
bať, on ho určite zveľadí tak, že sa 
nebudeme zaň hanbiť,“ povedal vi-
ceprimátor Semanco. Poslanec Mi-
lan Kulik v prenájme nevidí nijaký 
problém. „Táto plocha, ktorá je 
tam uvádzaná, mesto stojí náklady 

na udržiavanie. Túto plochu ne-
využívajú ľudia, ktorí tam bývajú. 
Plocha, ktorá bude pridelená ma-
terskej škôlke, sa nepredáva, dáva 
sa do prenájmu a ostane zelená. 
Čiže nebude ju mesto musieť udr-
žiavať a ostane zelená. Tak teraz 
ja neviem, či náhodu to nie je nám 
ešte výhodnejšie. A je to pre deti, 
deti z Humenného. Nevidím v tom 
nijaký problém,“ povedal Milan 
Kulik. Primátorka Jana Vaľová 
uviedla, že prenájom pozemku je 
v súlade so zásadami hospodárenia 
s majetkom mesta. Spresnila, že 
všetkým ľuďom mesto prenajíma 
za 10 centov pozemky na udržiava-
cie účely. 

Poslanec: To bude na 
podnikateľské účely
„Hovoríte, že na udržiavacie účely, 
s tým by som ja nemal problém. 
Ale to nebude na udržiavacie úče-
ly, to bude na podnikateľské účely, 
pretože tento pozemok sa ohradí, 
budú tam, trebárs ja neviem, ne-
jaké športové zaradenia. Ale budú 
výlučne pre deti, ktoré túto súk-
romnú materskú školu navštevujú. 
Ak by to bolo vonku neohradené, 

prosím. To bude na podnikateľské 
účely,“ doplnil Ivan Hopta. Posla-
nec Milan Kulik tvrdí, že pozemok 
musí byť ohradený. „Samozrejme, 
že musí byť ohradený, tie deti tam 
behajú, že by sa niečo stalo na-
príklad?“ reagoval Kulik. Dodal, 
že občianske združenie ohradí 
plochu za svoje vlastné peniaze 
a vybuduje detské ihrisko za svoje 
vlastné peniaze. „Mali by sme mu 
poďakovať,“ dodal Kulik. Mestskí 
poslanci napokon prenájom po-
zemku schválili. Za prenájom boli 
15 poslanci, traja boli proti a jeden 
sa zdržal.

porkačovanie zo strany 1 
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Upozornenie na nedoplatky na spotrebných daniach

ts, Slovensko  

Finančná správa pokračuje v 
úspešnom projekte priateľských 
upozornení (softwarning). Po nie-
koľkých upozorneniach v daňovej 
časti rozšírila tento projekt aj na 
colnú oblasť. „Priateľské informa-
tívne upozornenia zasielame pra-
videlne už od novembra 2017. Na 
doteraz zaslané softwarning-ové 
oznamy máme veľmi dobré ohla-
sy. Sme jednou z mála štátnych 
inštitúcií, ktorá takéto oznamy 
známe zo súkromnej sféry zasiela. 
Budeme v nich pokračovať aj na-
ďalej,“ povedal prezident finančnej 

správy František Imrecze. Finanč-
ná správa v najnovšom softwar-
ning-u upozornila na posledný deň 
splatnosti daňovej pohľadávky evi-
dovanej na spotrebnej dani z elek-
triny, uhlia, zemného plynu, ta-
bakových výrobkov, minerálneho 
oleja, liehu, piva či vína. Svojim 
klientom tiež pripomenula povin-
nosť podania daňového priznania 
k spotrebnej dani a ukončenie 
platnosti bankovej záruky, ktorá 
je poskytnutá bankou v prospech 
colného úradu za účelom zabezpe-
čenia spotrebnej dane podľa jed-
notlivých zákonov o spotrebných 
daniach. Softwarningové upozor-

nenia posiela finančná správa už 
od konca minulého roka. Pravidel-
ne zasiela do elektronických schrá-
nok na portáli finančnej správy 
napríklad upozornenia na zistené 
rozdiely medzi kontrolným výka-
zom DPH a daňovým priznaním 
k DPH, na previazanosť nálezov z 
kontrol na DPH na daň z príjmu 
právnických osôb, na nepodania 
daňového priznania k dani z príj-
mov a najnovšie už aj na daňový 
nedoplatok.
Sotfwarning je označenie pre 
priateľské informatívne oznamy, 
ktoré finančná správa posiela vy-
braným skupinám klientov. Ide 

o proklientske opatrenie moder-
nej finančnej správy, ktoré slúži 
na podporu dobrovoľného plne-
nia daňových povinností. Takéto 
informatívne oznamy finančná 
správa zasiela a bude zasielať vždy 
elektronicky. Ide preto o benefit 
pre tých klientov, ktorí s finančnou 
správou komunikujú elektronicky. 
„Zaslaný oznam automaticky ne-
znamená začatie daňovej kontroly 
alebo iného daňového konania, ide 
len o informatívne upozornenie. 
Klient sa sám rozhodne, či naň 
bude reagovať alebo nie,“ vysvetlila 
Drahomíra Adamčíková z Finanč-
nej správy SR.

Finančná správa spustila zasielanie softwarningových (priateľských) upozornení aj v colnej oblasti. Upozorňuje na nedoplatky na 
spotrebných daniach a na ďalšie povinnosti daňovníkov v colnej oblasti. 

„Chcete tento pozemok schváliť za nehaneb-
nú čiastku 47 eur a 70 centov,“ uviedol posla-
nec Ivan Hopta pred hlasovaním o prenájme 
pozemku. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Letnú sezónu na Zemplínskej šírave negatívne ovplyvnilo počasie i osýpky

Počas Dňa železnice mohli ľudia nahliadnuť do rušňového depa

Svet ľudí 2018 na fotografiách vo Vihorlatskom  múzeu v Humennom 

tasr, Zemplínska šírava  

„Najprv nám neprialo počasie na 
začiatku letnej turistickej sezóny, 
potom to boli osýpky, ktoré, či chce-
me, či nechceme, veľmi ovplyvnili 
sezónu. Mal som prípady, keď mi 
volali niektorí podnikatelia, že ľu-
dia zo vzdialenejšieho okolia zrušili 
hromadne svoje pobyty preto, že 
sa báli tejto infekcie,“ uviedol pre 

TASR Marián Makeľ, starosta obce 
Vinné. Tá prevádzkuje na Šírave 
stredisko Hôrka a tiež Vinianske 
jazero, na ktorom je pre zvýšený vý-
skyt siníc naďalej zakázané kúpanie. 
Približne k polovici augusta evido-
vali na Vinianskom jazere takmer 
28 500 návštevníkov, v stredisku 
Hôrka ich bolo takmer 98 500. Pre 
porovnanie, počas celej letnej tu-
ristickej sezóny 2017 bolo v prvom 

uvedenom letovisku 48 053 turistov, 
v druhom 168 358. Monika Hudáč-
ková, starostka obce Klokočov, ktorá 
spravuje okrem rovnomenného stre-
diska i rekreačné lokality Kamenec 
– východ a Paľkov, pre TASR uvied-
la, že aktuálna sezóna nie je z naj-
lepších, ale ani najhorších. „Prvé tri 
týždne nám neprialo počasie, potom 
sa umúdrilo, návštevnosť teda zača-
la stúpať, rovnako v neplaveckom 

bazéne, ako aj v kempe,“ priblížila. 
Aj podľa nej návštevnosť ovplyvnila 
osýpková epidémia. „Turisti sa u nás 
informovali, či v tejto súvislosti nie 
sú zrušené pripravované podujatia 
a či sú k dispozícii vyššie uvedené 
služby,“ povedala s tým, že aktuálna 
návštevnosť predstavuje číslo oko-
lo 10 000. „Oproti minulému roku 
sme na úrovni približne 65 percent,“ 
uzavrela.

tasr, mpo, Humenné    

Železničná spoločnosť Slovensko 
(ZSSK) v spolupráci s Podvihor-
latským železničným spolkom 
otvorila v sobotu 25. augusta pre 
verejnosť brány rušňového depa. 
Novinkou aktuálneho ročníka bol 
popoludňajší koncert a autogrami-
áda skupiny S Hudbou Vesmírnou. 
TASR o tom informoval riaditeľ od-
boru komunikácie a hovorca ZSSK 
Tomáš Kováč. „ZSSK podporuje 
iniciatívu humenských železničia-
rov už od samého začiatku. Práve 

humenský región je jedným z tých, 
kde v zásade na trate nasadzujeme 
už takmer výlučne nové a moderni-
zované vozidlá,“ uviedol generálny 
riaditeľ a predseda predstavenstva 
ZSSK Filip Hlubocký. Počas podu-
jatia ZSSK predstavila novinku v 
diaľkovej doprave, ktorou je najmo-
dernejší elektrický rušeň na Sloven-
sku Vectron. Ten pravidelne jazdí 
na trati Bratislava – Košice. Do 
Humenného ho dopravili pomocou 
naftovej lokomotívy, keďže elektri-
fikovaná trať končí už v Bánovciach 
nad Ondavou. Podvihorlatský že-

lezničný spolok predstavil svoju ‚fil-
movú hviezdu‘, rušeň Sergej z hol-
lywoodskeho filmu Peacemaker. 
O zábavu sa postarali nostalgické 
vlaky. Do Sniny zviezol návštevní-
kov popradský parný rušeň Papa-
gáj. Do Medzilaboriec sa vybrali 
nostalgické motoráky radu M131 
prezývané Hurvínky. Po príchode 
vlaku v Medzilaborciach slávnostne 
odhalili sochu legendárnej literár-
nej a filmovej postavy – dobrého 
vojaka Švejka, ktorý práve touto 
trasou cestoval na front. V depe bol 
k dispozícii aj motoráčik Stakčínska 

strela, osobné a nákladné dieselové 
rušne i historické vozidlá železnič-
ných spolkov z celého Slovenska. V 
špeciálnom zákaznícko-informač-
nom centre získali návštevníci všet-
ky informácie o službách ZSSK a o 
meste Humenné. Pozrieť si mohli 
aj železničné modely, výstavu his-
torických cestovných lístkov a ces-
tovných poriadkov, ako aj makety 
moderných naftových motorov v re-
álnej veľkosti. V programe sa pred-
stavil i 50-členný dychový orchester 
z Poľska a 35 tanečníkov z Ukrajiny.

Jana Fedičová, Humennéo   

Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. sep-
tembra o 15. hodine v koncertnej sieni 
Vihorlatského múzea v Humennom. 
Výstavná kolekcia je výberom 79 
ocenených diel v štyroch súťažných 
kategóriách z 5 042 záberov zasla-
ných do súťaže pod názvom Fotosa-
lón FIAP − People of the world 2018 
(Ľudia sveta 2018), ktorá sa koná 
pod záštitou FIAP (Fédération Inter-
nationale de l‘Art Photographique), 
medzinárodnej organizácie združu-

júcej národné asociácie fotografov 
z celého sveta. Organizácia je zame-
raná na propagáciu fotografického 
umenia vo všetkých jeho aspektoch. 
Od roku 1946 tvorí celosvetové zo-
skupenie takmer milión individu-
álnych fotografov. V roku 2017 bol 
ako jeden zo štyroch organizátorov 
pre prípravu aktuálneho Fotosalónu 
schválený Fotoklub Reflex pôsobiaci 
pri Vihorlatskom múzeu v Humen-
nom, spolu s hlavným organizátorom 
Fotoklubom Danube a  Kultúrnym 
centrom Donji Milanovac (Srbsko),  

Fotoklubom Vidin Bulgaria (Bulhar-
sko) a  Fotografickou skupinou „Jese-
nice“ (Slovinsko). V roku 2018 sa do 
súťaže v štyroch kategóriách (Ľudia 
sveta (farebná alebo čiernobiela foto-
grafia), Otvorená kategória – farebná 
fotografia, Otvorená kategória – mo-
nochróona fotografia a Príroda − fa-
rebná alebo čiernobiela fotografia) 
prostredníctvom 5 042 diel zapojilo 
344 fotografov z 56 krajín. Elektro-
nickou formou registrované fotogra-
fie hodnotila medzinárodná porota 
v zložení Borislav Milovanovic (Srb-

sko), Tomasz Okoniewski (Poľsko) a 
Miroslav Vasil (Slovensko, Humen-
né). Vybraný súbor ocenených diel 
prezentuje prehľad o súčasnom cha-
raktere a vývoji umeleckej fotografie 
v celosvetovom meradle a zároveň 
poukazujú na rôznorodé prístupy 
k fotografickému umeniu v odlišných 
kultúrnych, politických a sociálnych 
podmienkach. Výstava je verejnosti 
prístupná od 8. septembra  do 7. ok-
tóbra 2018. Výstavný projekt z verej-
ných zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia.

Letnú sezónu na Zemplínskej šírave negatívne ovplyvnilo počasie i osýpky. Návštevnosť je zatiaľ oproti vlaňajšku nižšia.

Počas šiesteho ročníka Dňa železnice dostali deti i dospelí v Humennom možnosť nahliadnuť do priestorov, ktoré sú počas 
roka neprístupné, a uvidieť miesta, kde vlaky ‚parkujú‘, opravujú či udržiavajú. 

Nielen cestopisné posolstvo, ale aj trvalý étos toho, že náš životný priestor je spoločný a spoločné v ňom sú práva i povinnosti nás všetkých voči 
sebe i prírode, komunikuje na výstave Fotosalón FIAP súbor farebných a čiernobielych fotografií autorov z tridsiatich ôsmich krajín sveta. 
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Colníci si počkali na tisícky pašovaných cigariet až do ďalšieho dňa

Jazda na štvorkolke bez prilby sa skončila tragicky

Tomáš prevážal 12 nelegálnych migrantov. Hrozia mu 3 roky za mrežami 

mpo, Vyšné Nemecké, FOTO: CÚ  

V stredu 22. augusta vykonáva-
li colníci zvýšený colný dohľad 
v colnom pohraničnom pásme. 
Kontrolná mobilná skupina col-
níkov spozorovala v katastri obce 
Kristy, neďaleko ukrajinskej hra-
nice, odstavené osobné motorové 
vozidlo v blízkosti kukuričného 
poľa. Vo vozidle sa nenachádzal 
vodič ani žiadna iná osoba. Keďže 
vozidlo bolo uzamknuté a colníci 
nadobudli podozrenie, že sa v ňom 
môže nachádzať tovar, ktorý mo-
hol uniknúť colnému dohľadu, 
privolali si na pomoc služobné-
ho psa. „Ten okamžite značil na 
oboch stranách podvozku vozidla, 
že v tých priestoroch sa môže na-
chádzať tabakový tovar. Colníci 

zostali pri vozidle do ďalšieho dňa, 
až kým sa pri ňom neobjavil una-
vený vodič. Po presune vozidla do 
kontrolnej haly, kde colníci začali 
rozoberať vozidlo, sa ukrajinský 
vodič rozhodol sám im pomôcť 
v demontáži. Po dôkladnej fyzic-
kej kontrole celého vozidla odhalili 
colníci v podbehoch na oboch stra-
nách vozidla celkom 7 200 kusov 
cigariet,“ informovala hovorkyňa 
Colného úradu Michalovce Klára 
Baloghová. Cigarety boli balené 
v spotrebiteľskom balení po 20 ks, 
v dĺžke tabakového povrazca do 
80 mm vrátane, označené na spot-
rebiteľskom balení ukrajinskými 
kontrolnými známkami. Finančný 
únik na cle a daniach predstavuje 
1 054,34 eura. Po preverení bolo 
zistené, že tento ukrajinský vodič 

s vozidlom so sobraneckými evi-
denčnými číslami, v ktorých sa 
našli cigarety, prestúpil v stredu 
22. augusta hranicu z Ukrajiny na 
Slovensko. Pri vypočutí uviedol, že 
sa chystal pracovať do Čiech a ci-
garety si zaobstaral na prilepšenie. 
Prípad vzhľadom na podozrenie zo 
spáchania trestného činu colníci 
postúpili miestne príslušnému vy-
šetrovateľovi Kriminálneho úra-
du finančnej správy, ktorý vedie 
vyšetrovanie vo veci podozrenia 
zo spáchania trestného činu pre 
porušenie predpisov o štátnych 
technických opatreniach na ozna-
čovanie tovaru. Páchateľovi podľa 
trestného zákona hrozí odňatie 
slobody od šiestich mesiacov do 
troch rokov a môže byť tiež vyhos-
tený zo Slovenska. 

mpo, Poruba pod Vihorlatom  

Podľa doterajších zistení vodič bez 
ochrannej prilby viedol  štvorkol-
ku po miestnej komunikácii v obci 

Poruba pod Vihorlatom smerom 
k lesu. Pravdepodobne v dôsledku 
nevenovania sa plne vedeniu vozidla 
a sledovaniu situácie v cestnej pre-
mávke nezvládol vedenie štvorkolky. 

Po prejdení miernej pravotočivej zá-
kruty sa so štvorkolkou prevrátil. Tá 
ho pritlačila o vozovku. Vodič utrpel 
pri dopravnej nehode ťažké zranenia, 
ktorým počas prevozu do nemocnice 

podľahol. V tejto súvislosti poverený 
príslušník PZ začal trestné stíhanie 
pre prečin usmrtenia, bližšie okol-
nosti a presná príčina vzniku doprav-
nej nehody sú v štádiu vyšetrovania. 

mpo, Podhoroď, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

V utorok 28. augusta obvinil vyšet-
rovateľ Národnej jednotky UHCP z 
prevádzačstva Tomáša D. z okresu  
Sobrance. Polícia zistila, že Tomáš 
D. prevážal po území Slovenskej 
republiky až k obci Horňa 12 ne-
legálnych migrantov bez dokladov 
totožnosti. Boli to štyri osoby štát-
nej príslušnosti Indie a osem osôb 
štátnej príslušnosti Vietnamu. Za 
prevoz nelegálnych migrantov mu 
bola sľúbená finančná odmena. 
Na naše územie sa mali dostať ne-
legálne mimo hraničný prechod 

v služobnom obvode Oddelenia 
hraničnej kontroly Policajného 
zboru Podhoroď. Policajtom sa vo-
dič osobného motorového vozidla 
snažil ukryť v slepej ulici v Horni 
pri rodinnom dome. „Hliadke mo-
bilnej zásahovej jednotky RHCP zo 
Sobraniec však neušiel a zadržali 
ho aj spolu s nelegálnymi migrant-
mi. Obvinenému v prípade dokáza-
nia viny hrozí trest odňatia slobody 
od 3 do 8 rokov. Nelegálni migranti 
boli vrátení v zmysle readmisnej 
dohody na Ukrajinu,“ uviedla ho-
vorkyňa Prezídia Policajného zboru 
Denisa Baloghová.

V colnom pohraničnom pásme zaistili colníci sedemtisícdvesto kusov pašovaných cigariet ukrytých v podbehoch osobného 
vozidla, ktorého vodič ušiel. Finančný únik v tomto prípade predstavuje viac ako tisíc eur.

V stredu uplynulý týždeň došlo k vážnej dopravnej nehode v okrese Michalovce, kedy prišiel o život 57-ročný muž.

Za prevoz nelegálnych migrantov mu bola sľúbená finančná odmena.
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Myšlienka týždňa...

“ČLOVEK NIE JE 
NÁDOBA, DO KTOREJ 

BOH 
VLIEVA SVOJU LÁSKU. 

NEMÔŽE SA ŇOU 
NA NEJAKÝ ČAS 

ZÁSOBIŤ. 
ČLOVEK JE KORYTO 

RIEKY, 
KTORÝM MÔŽE A MÁ 

LÁSKA VOĽNE 
PRÚDIŤ K INÝM. “

(AMY WILSON CARMICHAEL;  
1867-1951; KRESŤANSKÁ 

PROTESTANTSKÁ 
MISIONÁRKA V INDII)

H
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/0103Byť 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

INZERCIA / INFOSERVIS
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Kraj zrekonštruuje vyše 30 školských zariadení. Sú medzi nimi aj školy v Humennom

Začal školský rok. Na cestách by mali byť  opatrnejší vodiči aj chodci 

Prešovský samosprávny kraj zmodernizuje viac ako 30 školských zariadení. Okrem budov stredných škôl zrekonštruuje aj internáty, jedálne, športoviská 
a odborné učebne. Krajskí poslanci na tento účel vyčlenili z rozpočtu 5,2 milióna eur. So zateplením budovy môže rátať napríklad SOŠ technická 

v Humennom. Multifunkčné ihrisko pribudne na SOŠ polytechnickej v Humennom. Kraj vynoví aj školskú jedáleň Hotelovej akadémie v Humennom.

Polícia odporúča rodičom, aby venovali svojim deťom pozornosť a pohovorili si s nimi o nástrahách na cestách.

ts, Prešov  

Lea Heilová z Oddelenie komuni-
kácie a medzinárodných vzťahov 
PSK informovala, že najviac peňazí 
(730-tisíc eur) poputuje na rekon-
štrukciu budovy garáže a zateplenie 
fasády Strednej priemyselnej školy 
strojníckej v Prešove. Druhá najvyš-
šia čiastka (568-tisíc eur) sa požije 
na zateplenie obvodového a streš-
ného plášťa, rekonštrukciu kotolne 
a elektroinštaláciu Strednej odbor-
nej školy Garbiarskej v Kežmarku. 
Značnú sumu peňazí (461-tisíc eur) 
pridelili krajskí poslanci aj na reno-
váciu hlavnej budovy školy v prírode 
Detský raj v Tatranskej Lesnej, ktorá 
prešla vlani rozsiahlou rekonštruk-
ciou za 990-tisíc eur. So zateplením 
budovy môže rátať napríklad SOŠ 
technická v Humennom (50-tisíc 
eur), SOŠ drevárska vo Vranove 
nad Topľou (179-tisíc eur), ale aj 
budova internátu SOŠ technickej 
v Poprade, kde sa zároveň vymenia 
otvorové konštrukcie (357-tisíc eur). 
Na rovnaký účel sú vymedzené fi-
nancie pre internátnu časť A Spoje-
nej školy v Sabinove (321-tisíc eur). 

Rekonštrukcia a zateplenie adminis-
tratívnej budovy vrátane recepcie 
a vnútorného vybavenia čaká aj Ho-
telovú akadémiu v Prešove. V pláne 
je tiež archeologický výskum a pre-
ložka plynovodu, zároveň sa zateplí 
športová hala, kde sa zrekonštruuje 
osvetlenie. Na celú renováciu posky-
tol kraj škole 223-tisíc eur.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) 
vyčlenil zo svojho rozpočtu pro-
striedky aj na modernizáciu vykuro-
vacích systémov a rekonštrukciu 
kotolní. Peniaze na tento zámer zís-
kala SUŠ v Prešove, Spojená škola 
v Bardejove, SOŠ obchodu a služieb 
v Prešove a Gymnázium Terézie 
Vansovej v Starej Ľubovni. Na via-
cerých školách v kraji sa zrekon-
štruuje elektroinštalácia a osvetlí sa 
cvičebný priestor. Modernizáciou 
prejde SOŠ technická v Prešove, 
Gymnázium Konštantínova v Prešo-
ve a SOŠ Jarmočná v Starej Ľubov-
ni. Okrem iného sa vynoví aj škol-
ská jedáleň na Gymnáziu Leonarda 
Stöckela v Bardejove za 191-tisíc 
eur a školská jedáleň Hotelovej 
akadémie v Humennom za 85-tisíc 

eur. Multifunkčné ihriská pribudnú 
Strednej pedagogickej škole v Levoči 
a SOŠ polytechnickej v Humennom. 
Dobrou správou pre študentov je, že 
sa vynovia aj odborné učebne. Na 
Strednej priemyselnej škole v Po-
prade sa za 48-tisíc eur zmodernizu-
je prístrojové vybavenie laboratória 
robotiky a mechatroniky, na Spo-
jenej škole Ľudmily Podjavorinskej 
v Prešove sa za 65- tisíc eur zakúpi 
vysokozdvižný vozík a CNC stroje 
do centra odborného vzdelávania, 
na SOŠ dopravnej v Prešove sa zas 
zriadi ručná autoumyváreň vo výške 
13-tisíc eur.

PSK vyčlenil zo svojho rozpoč-
tu v rámci kapitálových výdavkov 
na modernizáciu škôl a školských 
zariadení v tomto roku doposiaľ 5,2 
milióna eur. V rámci bežných vý-
davkov uvoľnil školám a ich objek-
tom 1,4 milióna eur. Z tohto balíka 
peňazí sa financovala oprava budo-
vy, učebného pavilónu, spevnenej 
plochy a odvodnenie školy v príro-
de Detský raj v Tatranskej Lesnej, 
na čo išlo 519-tisíc eur. Oprava 
strechy a budovy školy a bloku B 

Spojenej školy v Bardejove si vyžia-
dala náklady vo výške 135-tisíc eur 
a oprava rozvodov a príslušenstva 
ústredného kúrenia na SOŠ v Lipa-
noch stála 104-tisíc eur. Osobitný 
balík peňazí získal kraj z Operač-
ného programu Kvalita životného 
prostredia na zníženie energetic-
kej náročnosti budovy na školách. 
Rekonštrukcie za 2,2 milióna eur 
aktuálne prebiehajú na Gymnáziu 
vo Vranove nad Topľou, Spojenej 
škole v Sabinove, na školskom inter-
náte SPŠ v Bardejove a na školskom 
internáte v Poprade. Pre ďalších šesť 
stredných škôl sú podané žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok 
– SPŠ Mnoheľova v Poprade, OA 
v Poprade, SOŠ technická v Humen-
nom, SOŠ Štefánikova vo Svite, SOŠ 
elektrotechnická Poprad-Matejovce 
a Spojená škola v Prešove. PSK má 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
76 stredných škôl, 2 jazykové školy, 
1 školu v prírode a 1 školský inter-
nát. Vlani vynaložil na rekonštruk-
ciu školských zariadení 5,8 miliónov 
eur, ďalších takmer 2,7 miliónov eur 
získal z Európskej investičnej banky.

mpo, Slovensko  

„S nástupom detí do školy stúpa aj 
nehodovosť detí. Aby rodičia predišli 
tragédiám na cestách, je dôležité, aby 
dopravnej výchove svojich detí veno-
vali veľkú pozornosť od najútlejšie-
ho veku a sami im boli príkladom,“ 
ozrejmila hovorkyňa Prezídia Poli-
cajného zboru SR Denisa Baloghová.          
Polícia odporúča rodičom, aby ve-
novali svojim deťom pozornosť a 
pohovorili si s nimi o nástrahách na 
cestách. Je dôležité, aby rodičia svo-
jim deťom vysvetlili základné pra-
vidlá a aspoň niekoľko dôležitých 

dopravných značiek. Užitočné je, ak 
rodič prejde s dieťaťom celú trasu 
do školy tak, aby to neskôr zvládlo 
bez problémov aj samo. Ak si dieťa 
navykne chodiť určitou trasou, bude 
sa cítiť bezpečnejšie, pretože sa ľah-
šie zorientuje v známom prostredí a 
spoľahlivejšie bude riešiť aj nepred-
vídané situácie v cestnej premávke. 
Ak dieťa bude chodiť do školy samo, 
je potrebné zvoliť preň najbezpeč-
nejšiu trasu, a to aj vtedy, ak nebude 
najkratšia. „Dieťa v cestnej premávke 
musí byť viditeľné. K nešťastiu pri-
chádza často preto, lebo vodič dieťa 
na ceste jednoducho nezbadá. Rodi-

čia môžu hroziace riziko znížiť tým, že 
budú svoje deti obliekať nielen poho-
dlne, ale i dostatočne pestro, prípad-
ne opatria jeho odev, školskú tašku, 
topánky, čiapku reflexnými nášivka-
mi či odrazkami tak, aby vodič už z 
diaľky zbadal malého školáka a zvýšil 
svoju pozornosť,“ doplnila policajná 
hovorkyňa. 

Vodiči by mali spozornieť 
najmä v blízkosti škôl     
Aj vodiči musia zvýšiť pozornosť, 
pretože reakcie detí môžu byť one-
skorené. Vodiči sa musia snažiť 
najmä predvídať a taktiež sledovať 

situáciu hlavne v okolí škôl, zastávok 
a nákupných centier, kde je zvýšený 
pohyb chodcov, detí i starších ľudí. 
„Vodičom odporúčame v blízkosti 
priechodov pre chodcov znížiť rých-
losť. Chodci tým získajú dosť času, 
aby dokončili prechádzanie. Situáciu 
v cestnej premávke treba pozorne 
sledovať a pokiaľ vodič vo vedľajšom 
jazdnom pruhu zníži rýchlosť jazdy a 
zastaví vozidlo pred priechodom pre 
chodcov, taktiež okamžite znížime 
rýchlosť jazdy a zastavíme vozidlo, 
aby bol umožnený bezpečný prechod 
cez cestu všetkým chodcom,“ uzavre-
la Baloghová.
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tasr, Košice, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Ako pre médiá uviedol vicepostu-
látor v kauze Juraj Jurica, ide o 
prvú laičku, ktorá je na Slovensku 
blahorečená. Rodáčku z Vysokej 
nad Uhom pri Michalovciach bla-
horečili počas slávnostného ob-
radu na štadióne TJ Lokomotíva 
v Košiciach. Podľa organizátorov 
sa na ňom zúčastnilo viac ako 30 
000 ľudí. Slávnostnému obradu 
predsedal legát pápeža Františ-
ka, kardinál Angelo Becciu, nový 
prefekt Kongregácie pre kauzy 
svätých. Ako pre médiá povedal, 
je veľmi rád, že svoju službu za-
čal touto slávnosťou. „Cítim, že za 
svoju ochrankyňu si mám zobrať 
našu blahoslavenú Annu. Slávnosť 
bola nádherná, dojal ma veľký zá-
stup ľudí, ktorí sú pohnutí vierou. 
Tiež ma dojalo, že história príbehu 
bola objavená skupinou mladých 
ľudí. Mojím posolstvom pre nich 
je: objavte najprv Boha a následne 
všetko príde. Takisto aj život čis-
toty,“ uviedol kardinál. „Anka už 
teraz nepatrí len východu, ale patrí 

celému Slovensku, ba dokonca ce-
lej cirkvi a celému svetu, pretože jej 
príklad sme rozpovedali. Ona nie 
je veľká, lebo bola zavraždená. My 
jej dávame titul blahoslavená prá-
ve preto, že mala živú vieru a živý 
vzťah s Bohom,“ povedal Bernard 
Bober, košický arcibiskup – met-
ropolita. Podľa rektora Pastorač-
ného centra Anny Kolesárovej vo 
Vysokej nad Uhom Pavla Hudáka 
je Anna Kolesárová nádejou pre 
rodinky. „Zároveň odovzdala po-
solstvo o čistej láske. Zomrela pre 
čistotu. Žene patrí úcta a práve úc-
tou k žene sa muž učí byť mužom,“ 
pripomenul. Jurica spresnil, že 
sobotňajšia udalosť je výsledkom 
cirkevno-právneho procesu, ktorý 
v Košiciach prebiehal od roku 2004 
do roku 2011. „Na území Košickej 
arcidiecézy bol vytvorený tribunál 
v počte 15 osôb, skúmal, či príbeh 
Anny Kolesárovej, ktorá položila 
život brániac svoju čistotu, spĺňa 
všetky kritériá a či naozaj bola mo-
tivovaná svojou vierou,“ pripome-
nul s tým, že Anna Kolesárová bola 
veriace katolícke dievča. V rámci 

procesu blahorečenia boli prísa-
hou dané svedectvá 38 svedkov. „V 
uplynulých týždňoch či mesiacoch 
nebolo úplne pochopené, že dnešná 
slávnosť si má uctiť aj všetky ženy, 
ktoré boli obeťou brutálneho a ne-
spravodlivého násilia, ktoré na nich 
bolo spáchané. Má poukázať na 
hodnotu nielen žien, ale aj mužov, 
ktorí dokážu a majú k sebe preu-
kazovať rešpekt a úprimnú, čistú 
lásku,“ uzavrel.  Slovensko zažilo 

slávnosť blahorečenia po roku. Ide 
o akt, ktorým po potrebnom pro-
cese pápež dovolí, aby sa Božiemu 
služobníkovi preukazoval verejný 
cirkevný kult. Anna Kolesárová sa 
narodila 14. júla 1928 vo Vysokej 
nad Uhom v okrese Michalovce. 
Jej život poznačilo rozhodnutie, 
ktoré si sama zvolila - radšej smrť 
než stratu panenstva. Jej hrob je 
dodnes cieľom pútnikov z celého 
Slovenska, najmä z radov mládeže.

tasr, Slovensko

Národný onkologický program 
(NOP), ktorý vláda schválila minulý 
týždeň, má ambíciu tieto dôsledky 
zmeniť. Ministerka zdravotníctva 
Andrea Kalavská (nominantka 
Smeru-SD) chce ľudí motivovať 
k tomu, aby nefajčili. „Rakovina 
pľúc je v majoritnom percente za-
stúpená fajčením. Preto chceme 
nájsť systém na to, možno aj pro-
stredníctvom odvykacej kúry u ľudí, 
aby vypadli z bežného denného ži-
vota a mali priestor, aby sa naučili 
žiť bez cigarety,“ priblížila Kalavská. 
Zdravotné poisťovne majú podľa 
NOP zabezpečiť z verejného zdra-

votného poistenia možnosť úhrady 
takzvaných odvykacích programov, 
napríklad 90-dňovej kúry s použi-
tím registrovaných preparátov pre 
efektívne ukončenie fajčenia do-
stupných na európskom trhu. NOP 
si dáva za cieľ prijať také opatrenia 
v oblasti kontroly tabaku, aby sa 
zabezpečila ochrana nefajčiarov 
pred rizikom pasívneho fajčenia. 
Ministerstvo chce podporovať sna-
hy o presadenie zákazu fajčenia 
na všetkých verejne prístupných 
miestach. Rovnako chce pripraviť 
koncept zvýšenia spotrebnej dane 
z tabakových výrobkov a použiť zisk 
zo spotrebnej dane na financovanie 
preventívnych aktivít v súvislosti 

s kontrolou onkologických ochore-
ní. Ďalej chce podporovať výchovné 
programy vo všetkých typoch škôl 
a vzdelávacích zariadení zamera-
ných na prostredie bez fajčenia. 
Má záujem mobilizovať asociácie 
orientované na boj proti tabaku a 
finančne podporovať ich programy. 
Chce podporovať snahy prestať s 
fajčením - takzvané programy od-
vykania od fajčenia, podporou vy-
bavenia poradní na regionálnych 
úradoch verejného zdravotníctva 
(RÚVZ). NOP je plán rezortu zdra-
votníctva, ktorý sa zameriava na 
možné riešenie kontroly a dosa-
hu onkologických ochorení na oby-
vateľov. Jeho cieľom je znížiť výskyt 

a úmrtnosť na nádorové ochorenia, 
ako aj zlepšiť kvalitu života onkolo-
gických pacientov. Od programu si 
ministerstvo sľubuje aj to, že slo-
venská populácia bude mať lepšie 
zdravotné povedomie, viac sa bude 
starať o svoje zdravie, získa pri-
merané vedomosti o možnostiach 
podpory zdravia, prevencie nádoro-
vých ochorení a lepší prístup k ich 
včasnému odhaľovaniu pomocou 
skríningových programov. Akč-
né plány s konkrétnymi aktivitami, 
zainteresovanými subjektmi, ako aj 
návrhom finančných dosahov na ich 
zabezpečenie má ministerstvo pred-
ložiť do konca roka 2018.

V Košiciach blahorečili Annu Kolesárovú, prišlo viac ako 30-tisíc ľudí

Zdravotná starostlivosť  o fajčiarov ročne vyjde štát na miliardu eur 

Slovensko v sobotu získalo novú blahoslavenú. Stala sa ňou Anna Kolesárová, ktorú 22. novembra 1944 zastrelil vojak sovietskej 
armády. Šestnásťročné dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Dekrét o jeho mučeníctve schválil v marci pápež František. 

Priame náklady na zdravotnú starostlivosť o fajčiarov predstavujú pre Slovensko miliardu eur. Ročne na choroby spojené s fajčením zomrie 7900 ľudí. 
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Jana Fedičová, Humenné, IL. FOTO: MILAN POTOCKÝ

Podujatie bude prebiehať v areáli 
skanzenu Vihorlatského múzea, v 
priestoroch Súkromnej základnej 
umeleckej školy na Kudlovskej uli-
ci v Humennom a na námestí pri 
Mestskom kultúrnom stredisku 
v Humennom. Prvý festivalový deň 
sa začne o 16. hodine krojovaným 
sprievodom mestom. Zaujímavou 
súčasťou tohtoročného festivalo-
vého programu bude o 17. hodine 
v Súkromnej umeleckej škole na 
Kudlovskej ulici v Humennom 
vernisáž výstavy fotografií z boha-
tej činnosti a vystúpení folklórneho 
súboru Chemlon Humenné a spe-
váckych skupín Hačure a Bosočoč-
ky. Na pôde školy budú dňa 8. sep-
tembra so začiatkom o 9. hodine 
pripravené aktivity v rámci progra-

mu Tvorivá dielňa − pre záujemcov 
ponúka múzeum nácvik tanečných 
prvkov tradičných ľudových tancov 
z oblasti horného Zemplína. Boha-
tý festivalový program počas tretie-
ho dňa so začiatkom o 10. hodine 
obohatí v Pravoslávnom chráme 
sv. Cyrila a Metoda v Humennom 
slávnostná liturgia. Súčasťou hu-
dobného programu v areáli skanze-
nu (13.30 hod) pod názvom Odkaz 
predkov bude regionálna súťaž-
ná prehliadka folklóru dospelých 
z okresov Humenné, Snina a Me-
dzilaborce. Predstavia sa účinku-
júci v kategóriách speváci-sólisti, 
spevácke skupiny, ľudové hudby 
a sólisti-inštrumentalisti s hu-
dobným repertoárom v krojovom 
odeve z oblasti horného Zemplína. 
Podujatie je zamerané na oživova-
nie a uchovávanie tradičného fol-

klóru ako 
významné-
ho prvku 
kultúrneho 
d e d i č s t v a 
r e g i ó n u . 
Festivalový 
p r o g r a m 
v y v r c h o l í 
dňa 9. sep-
tembra so 
začiatkom 
o 16. hodine 
spoločným 
koncertom domácich a zahranič-
ných súborov, skupín a sólistov 
v programe Piesňou, hudbou a tan-
com na Námestí slobody pri Mest-
skom kultúrnom stredisku v Hu-
mennom. Divákom sa predstavia 
účinkujúci z Poľska, Ruska, Česka 
a folkloristi zo Slovenska. Poduja-

tie sa koná s finančnou podporou 
Fondu na podporu kultúry národ-
nostných menšín a mesta Humen-
né. Svojím zameraním uchovávať, 
prezentovať a podporovať rozvoj 
regionálnych tradícií sa podujatie 
pripája k odkazu Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva. 

tasr, Stropkov, FOTO: KVH Beskydy

 „Vojnový cintorín obnovujeme 
od roku 2010 v úzkej spolupráci 
s miestnou samosprávou. Prvotné 
kroky smerovali k vyčisteniu plo-
chy cintorína od náletových drevín, 
pňov a podobne, následne sa upra-
vovala plocha cintorína, vykladali 
sa chodníky, obnovovali sa masové 
hroby podľa dobových nákresov. 
Naším cieľom je naozaj ten cintorín 
spraviť do tej podoby, ako bol na-
projektovaný profesionálnym ar-
mádnym architektom v roku 1915,“ 
vysvetlil pre TASR Drobňák. Do 
Veľkropu tento rok dorazili dob-
rovoľníci zo Slovenska, Maďarska 
a v piatok podvečer sa k nim pri-
poja aj dobrovoľníci z Poľska. „Ve-
nujú sa pomocným prácam v rámci 

obnovy tohto pietneho miesta, to 
znamená, stolár pripravuje oplo-
tenie cintorína a pomáhajú mu so 
všetkými pomocnými prácami, to 
znamená nátery, presun materiálu 
a podobne, taktiež pomáhajú pri 
výstavbe skeletu centrálneho pa-
mätníka, ale aj pri celkovej úprave 
plochy cintorína,“ uviedol Drob-
ňák. Obnovu vojnového cintorína 
plánujú podľa jeho slov ukončiť 
na jeseň tohto roka. Dobrovoľníci 
pracovali na cintoríne do soboty 
25. augusta. „Následne my ako 
členovia Klubu vojenskej histórie 
Beskydy za účasti rôznych reme-
selníkov pokračujeme priebežne 
v obnove tohto pietneho miesta. 
Najbližšie tu budú pôsobiť kame-
nári, ktorí sa budú venovať výstav-
be centrálneho pamätníka,“ doplnil 
Drobňák. „Centrálny pamätník je 

naprojektovaný do stredovej časti 
cintorína. Bude mať podobu akého-
si kamenného pylóna, ktorého sú-
časťou budú drevené kríže osadené 
v kameni. Dva kríže budú latinské 
a dva východného obradu. Má to 
symbolizovať to, že na vojnovom 
cintoríne sú pochovaní vojaci rus-
kej a rakúsko-uhorskej armády,“ 
povedal Drobňák. Košičan Viktor 
Szabó chodí do obce Veľkrop po-
máhať, odkedy sa začalo s rekon-
štrukciou cinto-
rína. „Motivoval 
ma môj spolu-
žiak z vysokej 
školy Radovan 
Turík, ktorý je 
učiteľom na 
strednej škole 
v Humennom 
a jeho žiakom 

bol Martin Drobňák. Vyhľadali ma 
ešte v mojom starom pracovisku 
v Štátnej vedeckej knižnici v Pre-
šove, kde som v tom čase pracoval. 
Porozprávali sme sa, povedali mi, 
o čo ide, a mne sa táto myšlienka 
veľmi zapáčila. Odvtedy sa zú-
častňujem týchto brigád. Tak ako 
ostatní pomáham so všetkým, čo 
je potrebné, a okrem toho v klube 
robím aj odbornú činnosť,“ povedal 
Szabó.

Piesňou, hudbou a tancom − objavovanie i podpora kultúrneho dedičstva Európy

Cintorín z I. sv. vojny obnovujú zahraniční i slovenskí dobrovoľníci

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva milovníkov folklóru, podporovateľov a nositeľov folklórnych tradícií v dňoch  
7. − 9. septembra na trojdňový program 4. ročníka Rusínskeho festivalu so sprievodným programom. 

Zahraniční i slovenskí dobrovoľníci v týchto dňoch obnovujú cintorín z I. svetovej vojny v obci Veľkrop v okrese Stropkov. Podľa 
predsedu Klubu vojenskej histórie (KVH) Beskydy Martina Drobňáka ide o najväčší vojnový cintorín na Slovensku z I. svetovej 

vojny. Na jeho ploche je pochovaných 8 662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády.
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ts, Košice

Modelová školská farma sa bude 
nachádzať v areáli Strednej odbor-
nej školy (SOŠ) Príbeník. Podľa 
ekologického pestovateľa zeleniny 
a vynálezcu systému Agrokruh Jána 
Šlinského, na tejto pôde sa darí aj 
ekologickému pestovaniu, pretože 
sú tu vhodné klimatické podmien-
ky. „Systém Agrokruh je koncipo-
vaný ako robotizované poľné pra-
covisko, ktoré zbavuje pestovateľa 
fyzickej nápady bez využitia ťažkej 
mechanizácie. Okrem toho zabez-
pečuje rekultiváciu pôdy, zastavuje 
jej znehodnotenie a zaisťuje revi-
talizáciu vidieka. Agroklimatické 
podmienky na Strednej odbornej 
škole v Príbeníku sú ideálne, tak-
že vybudovanie modelovej farmy 
bude veľkým prínosom na overenie 
tohto systému pre južný Zemplín,“ 
uviedol Šlinský. 

Na školskom pozemku v Príbeníku 
budú vytvorené riadky v tvare špi-
rály, ktoré budú obrábané otočným 
ramenom na elektrický pohon. Na 

agrotechnický most bude možné 
pripevniť poľnohospodárske ná-
stroje ako sejačka, hrobkovač či 
rýľovací stroj, ktoré budú obrábať 
pôdu v kruhoch. 
„Počas letných prázdnin bol vy-
pracovaný nový školský vzdelávací 
program a inovované boli učebné 
odbory argomechanizátor a poľno-
hospodárstvo. Agrokruhy by v prvej 
etape boli spustené v skúšobnej 
prevádzke s cieľom naplnenia ich 
výchovno-vzde -
lávacieho účelu. 
O prácu a štúdium 
v oblasti poľno-
h o s p o d á r s t v a 
v súčasnosti nie je 
veľký záujem, vek 
poľnohospodárov 
sa pohybuje okolo 
65 rokov. Naším 
cieľom je zvýšiť 
záujem mladých 
ľudí o túto oblasť, 
aby sa vidiek ne-
vyľudňoval, ale 
rozvíjal,“ uviedol 
riaditeľ SOŠ Príbe-

ník Štefan Dubík. 

Vypestovaná zelenina v bio kva-
lite by mala byť distribuovaná do 
zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti KSK. „Prostredníctvom tohto 
projektu dokážeme zabezpečiť re-
gionálny rozvoj, nakoľko ide o pod-
poru poľnohospodárstva, ktoré je 
jedno z najdynamickejšie sa rozví-
jajúcich odvetví v rámci Európskej 
únie. Do projektu budú zapojení 

študenti, čím sa zvýši aj kvalita 
výučbového procesu na našich poľ-
nohospodárskych a strojníckych 
školách. Neoddeliteľnou formou 
bude propagácia tohto unikátneho 
systému, aby sme nielen žiakom, 
ale aj verejnosti ukázali ekologickú 
formu  pestovania zdravej zeleniny, 
zdravú výživu a zdravý životný štýl 
pri konzumovaní bio potravín,“ in-
formoval predseda KSK Rastislav 
Trnka. 

Na východnom Slovensku vznikne modelová farma 
využívajúca systém Agrokruh

Na SOŠ v Pribeníku budú žiaci pestovať zeleninu v bio kvalite. V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom tu vznikne modelová farma využívajúca 
systém Agrokruh. Vzorová školská farma bude pozostávať zo 4 ramien, 12 kruhových polí a ostatných malých stavieb, ktoré sú súčasťou diela.

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Poverený príslušník Obvodné-
ho oddelenia Policajného zboru 
v Humennom začal trestné stí-
hanie a súčasne vzniesol obvi-
nenie 35-ročnej miestnej žene z 
prečinu všeobecné ohrozenie. Ku 
skutku došlo ešte koncom mája 
tohto roku v popoludňajších hodi-
nách, keď žena značne pod vply-
vom alkoholu (2,91 mg/l etanolu 
v krvi) zaspala, pričom v tom čase 
ohrievala na sporáku jedlo. „V dô-
sledku tohto jej nezodpovedného 

konania  začalo jedlo s panvicou 
na sporáku horieť, došlo k požia-
ru i značnému zadymeniu celého 
jednoizbového bytu. V byte sa na-
chádzala aj maloletá dcéra ženy. 
Obvinená žena svojím konaním z 
nedbanlivosti spôsobila všeobec-
né nebezpečenstvo a taktiež vy-
dala do nebezpečenstva obyva-
teľov obytného domu na ul. SNP 
v Humennom. Ak sa obvinenej 
žene vina preukáže, hrozí jej trest 
odňatia slobody až na jeden rok,“ 
uviedla prešovská krajská policaj-
ná hovorkyňa Jana Ligdayová. 

Opitá Humenčanka zaspala pri zapnutom sporáku. Došlo k požiaru
Tridsaťpäťročná žena je obvinená z trestného činu všeobecného ohrozenia.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI

S prípravou pôdy na vzorovej farme v Príbeníku sa začne na jeseň tohto roka. Prvá zelenina by tu 
mala byť vypestovaná na jar 2019. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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MsKS – DOM KULTÚRY

DAVID KOLLER
Pamätné dni Mesta Humenné 

– v piatok 7. septembra o 19.30 
hod. na Námestí pred DK.

DESMOD
Pamätné dni Mesta Humenné – 
v sobotu 8. septembra o 19.00 

hod. pred DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

PREMENA DO KRÁSY 
Panelová výstava o motýľoch 
(150 ukážok z viac ako 3 500 
motýlích druhov) žijúcich na 
Slovensku. Ich tajuplný svet, 
metamorfóza od vajíčka po 
najkrajšiu podobu hmyzu – 

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

30. septembra. 

KAŠTIEĽ V ZRKADLE 
ČASU

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

tografií sú aj doposiaľ nezvere-
jnené snímky pochádzajúce z 
rodinného albumu potomkov 

Andrássyovcov žijúcich v 
Kanade. 

KINO FAJN

JAN PALACH

životopisná dráma (CZE/SVK), 
česká verzia – 3. a 4. septem-

bra o 19.30 hod.
Jan Palach, študent, ktorý sa 
v roku 1969 upálil na protest 

proti sovietskej invázii do 
Československa. Nekompro-
misný mladík, ktorý priniesol 
najväčšiu obeť v túžbe vybur-
covať národ z okupačnej letar-
gie. Meno, ktoré pozná takmer 
každý. Film rozpráva príbeh 

posledných mesiacov Palacho-
vho života, ukazuje cestu, na 
ktorej sa z milujúceho syna, 

oddaného priateľa a citlivého, 
premýšľajúceho študenta filo-
zofie stala „pochodeň číslo 1“.

BISTRO RAMEN
(RAMEN TEH)

romantická dráma (SINGAPUR 
/ JAPONSKO), české titulky – 

5. septembra o 19.30 hod.
ASFK... Mladý šéfkuchár Ma-

sato je odborník na tradičné 
japonské jedlo – ramen, ktorý 

sa v jeho rodine varí už po 
generácie. Keď mu život pri-
praví nečakanú skúšku, vydá 
sa Masato na ďalekú cestu do 

Singapuru. V meste plnom 
chutí a vôní spozná viac než 

jen lahodné recepty a rodinné 
tajomstvá. Ukáže sa, že jedlo 

má zvláštnu moc zbližovať ľudí 
a napravovať staré krivdy. A že 

láska prechádza ramenom.

MNÍŠKA
(THE NUN)

horor (USA), slovenské titulky 
– 7. a 8. septembra o 19.30 

hod.
Keď mladá mníška z 

kláštorného opátstva v Ru-

munsku spácha samovraždu, 
priamo z Vatikánu sú vyslaní 

kňaz a mladá novicka, aby túto 
udalosť prešetrili. Spoločne 

odkrývajú príšerné tajomstvo. 
Riskujú nielen svoje životy, ale 
aj vlastnú vieru a samotné duše, 
pretože čelia zlomyseľnej sile 
v podobe démonickej mníšky, 
ktorá už predtým terorizovala 
publikum vo filme „V zajatí 
démonov 2“ a opátstvo sa 

tak stáva hrozivým bojiskom 
medzi žijúcimi a zatratenými.

CESTA ZA LÁSKOU
romantická komédia (USA), 
české titulky – 8. septembra 

o 17.30 hod., 9. 9. o 19.30 hod.
Do seba vrazia ako večne 

nepríjemní a namrzení samotári 
na svadbe, kam jednoducho 
museli. Omylom sa dajú do 

reči už na letisku počas cesty 
a hneď zistia, že majú vlastne 
veľa spoločného: nenávidia 

ženícha, nevestu, svadby a zo 
všetkého najviac začnú nenávi-
dieť seba navzájom. Obaja by 

chceli byť úplne inde, najlepšie 
sami a hlavne sa navzájom 

nikdy nevidieť. Ich sarkazmus 
ich na akcii plnej šťastných 

ľudí, ktorí sa chcú baviť, pos-
tupne od všetkých ostatných 

izoluje, až zostanú sami a mu-
sia sa začať rozprávať. A keď 

sa s niekým rozprávate a pijete 
pri tom víno, môže sa nakoniec 

stať čokoľvek.

KUBKO HRDINA
animovaný, rodinný, dobro-
družný (ISLAND), slovenský 

dabing – 9. septembra o 17.30 
hod.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

03. 09. BELO
 (Európsky deň židovskej kul-

túry a dedičstva)
04. 09. ROZÁLIA
05. 09. REGÍNA, LARISA
06. 09. ALICA
07. 09. MARIANNA, MARIANA
08. 09. MIRIAMA, MIRIANA
 (Svetový deň prvej pomoci / 

Svetový deň fyzikálnej tera-
pie / Medzinárodný deň gra-
motnosti – UNESCO)

09. 09. MARTINA
 - Deň obetí Holokaustu a ra-

sového násilia (pamätný deň)
10. 09. OLEG
 (Svetový deň prevencie samo-

vrážd)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
03. 09. PENELOPA / IZABELA
04. 09. BUDDY / RUBY
05. 09. JUDY / ATTILA
06. 09. HERKULES / RUŽENKA
07. 09. MAGGIE / DON
08. 09. FRANCES / ANDY
09. 09. PANDORA / PERRY
10. 09. ATTILA / MADEIRA

Rozprávka s dojemným príbe-
hom a mnohými dobrodružst-

vami pre celú rodinu. Kubko je 
mladý vtáčik, ktorý sa nevedel 
naučiť lietať. Hoci sa Kubko 
veľmi snažil, nepodarilo sa 

mu to a nemohol tak odletieť 
so svojou rodinou do teplých 

krajín. Našťastie stretáva 
nových kamarátov, ktorí mu 

pomôžu a spoločne sa vydávajú 
na cestu do rajského údolia, 

kde sa ukrývajú všetky vtáky 
pred ich najväčším spoločným 

nepriateľom, ktorým je neustále 
hladný sokol Šedou.
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KÚPALISKO V HUMENNOM
(03. - 17. 09. 2018)

vnútorný 25-metrový  
BAZÉN 

ODSTÁVKA 
v stanovenom termíne

SAUNA – muži a ženy
 

ODSTÁVKA 
v stanovenom termíne

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417
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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.

03. 09.  AVICENA, 
 Nemocničná ul. 41
04. 09.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
05. 09.  PRI NEMOCNICI,
 Ul. 1. mája 5558
06. 09.   MEDIA, 
 Družstevná ul. 7
07. 09.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
08. 09.   DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
09. 09.   U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
10. 09.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

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

 � 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

S L U Ž B Y

 � OPATRÍM DIEŤA 
akéhokoľvek veku – ce-
lodenne, resp. čiastočne 
pri nutnosti odpreva-
diť do / zo škôlky; resp. 
pri potrebe vyplniť čas v 
neprítomnosti rodičov.  
Tel. 0905 284 912.

HE-R/0137

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Východ / Západ  S L N K A 
pon (03.09.) 5:46 / 19:12 hod.
ut 5:47 / 19:10 hod.
str 5:49 / 19:08 hod.
štvr 5:50 / 19:06 hod.
pia  5:51 / 19:04 hod.
sob 5:53 / 19:02 hod.
ned 5:54 / 19:00 hod.
pon (10.09.) 5:56 / 18:58 hod.

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

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.

H
E

-R
/0135

P R E D Á M

RODINNÝ DOM 

S POZEMKOM

na Puškinovej ul. 
v Snine.

Tel.: 0905 655 035

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 
SLUŽBA 

KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0117
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Rizikový futbalový zápas povolal do služby množstvo 
-MJK-, Humenné; FOTO MJK

TIPOS III. LIGA VÝCHOD
 – dohrávka 2. kola
FK HUMENNÉ  
– FC KOŠICE

0:2 (0:2)
Gól: 21. a 31. Filip Serečin. 
Žlté karty: nikto – 66. F. 
Vancák. R: Pe. Ličko – B. 
Marko, R. Drenko. D: 1 350.
FK: D. Vohar – F. Dolu-
tovský, C. Vasiľ, P. Rado-
vanović, N. Laković, V. 
Voroňák (80. V. Voroňák), 
M. Zlacký, S. Andrić, Pe. 
Kokočák, D. Popik (87. M. 
Balog), F. Sitarčík. Tréner: 
Puniša Memedović.
FC: G. Pulen – T. Dobias, N. 
Ristovski (70. A. Hazrolli), 
L. Urban (80. L. Šemrák), 
M. Trebuňák (59. F. Kis), 
B. Gáll, F. Serečin (80. J. 
Bavoľár), M. Rizie (59. Pe. 
Vilčko), F. Vancák, O. Vysh-
nevskyi, S. Pilipčuk. Tréner: 
Miroslav Sovič.

GIRALTOVCE  
- MFK SNINA

0:2 (0:1)
Góly: 5. M. Ferko, 63. Ľ. Jankaj.

SPIŠ. NOVÁ VES  
- MFK VRANOV N/T. 

2:1 (2:0)

Góly: 26. K. Sedláček, 29. 
D. Kočik – 80. R. Kovalčík.

•	Maria Huta – Stropkov 3:1 
/ Prešov B – Svidník 2:1 / 
Bardejov. Nová Ves – Krom-
pachy 0:0 / Veľké Revištia – 
Šarišské Michaľany 0:1.

FC Košice 7 6 0 1 19:2 18
Vranov 7 6 0 1 17:4 18
Šariš. Michaľany 7 6 0 1 16:4 18
Humenné 6 4 0 2 7:9 12
Snina 7 3 1 3 15:12 10
Stropkov 6 3 1 1 11:8 10
Krompachy 7 3 1 3 7:6 10
Spiš. Nová Ves 7 3 0 4 7:14 9
V. Revištia 6 2 2 2 8:8 8
Svidník 7 2 1 4 7:9 7
Maria Huta 7 2 1 4 7:15 7
Plavnica 6 1 2 3 10:16 5
Bardejov. N. Ves 6 1 2 3 9:15 5
Prešov B 6 1 1 4 7:14 4
Giraltovce 6 0 0 6 0:11 0
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policajných zložiek. Tešili sa Košičania vďaka Serečinovi



PONDELOK
3. SEPTEMBRA 2018HUMENSKÝ EXPRES14 | ŠPORT

jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami



PONDELOK
3. SEPTEMBRA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 15|ŠPORT

FORTUNA LIGA – 7. kolo

•	 ZEMPLÍN MICHALOVCE - POD-
BREZOVÁ 2:0 / Žilina – Slovan Brati-
slava 0:1 / Dunajská Streda  Sereď 5:0 / 
Ružomberok – Senica 4:0 / Nitra – Zlaté 
Moravce Vráble 4:1 / Trenčín – Trnava 
1:0.

Slovan Bratislava  7 5 2 0 16:6 17
Dunaj. Streda 7 4 3 0 19:9 15
Ružomberok 7 3 3 1 13:6 12
Trenčín 6 3 2 1 16:13 11
Žilina 7 3 1 3 8:9 10
Podbrezová 7 3 1 3 8:9 10
Trnava 7 2 2 3 4:3 8
Sereď 7 2 1 4 7:15 7
Nitra 6 1 3 2 9:8 6
Zl. Moravce/Vráble 7 2 0 5 8:14 6
Senica 7 1 3 3 5:13 6
Michalovce 7 1 1 5 5:13 4

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 7. kolo

SVIDNÍK – VRANOV N/T.
1:2 (0:0)

Góly: 70. M. Paňko – 89. Ma. Babjak, 
90. D. Sabol.

MFK SNINA – MARIA HUTA
5:1 (2:0)

Góly: 3., 44. a 55. Jozef Skvašík, 52. 
Dušan Janko, 58. Marián Pčola – 90. 
Matej Timkovič.

Pod Sninským kameňom privítali do-
máci už bez kanoniera Vyshnevského 
nováčika, ktorý si zatiaľ vedie v súťaži 
celkom úspešne. Hostia to však svojim 
výkonom veľmi nepotvrdili a môžu byť 
radi, že Sninčania po štvrtom góle dali 
dole nohu z plynu. 

Už v 1.min. sa pekne individuálne 
presadil Skvašík, jeho prudký center 
však skončil v rukaviciach hosťujúce-
ho brankára. V 3.min. sa domáci ujali 
vedenia, keď Sehediyho roh prešiel 
popred bránku hostí a na druhej tyči 
neobsadený Skvašík pohodlne poslal 
loptu hlavou zblízka do siete. V 6.min. 
unikol po ľavej strane Sehediy, ale jeho 
prudká prihrávka pred bránku nenašla 
adresáta. V 8.min. našiel Sehediy v 16-
ke Svistuna, ktorý umiestnenou strelou 
dal gól, ten však pre postavenie mimo 
hry neplatil. V 10.min. vysunul Skvašík 
Sehediyho, jeho prudký center nenašiel 
voľného Svistuna a ani dobiehajúceho 

Balka. V 12.min. pohrozili hostia, keď 
po čiare prenikol Drozd a následný jeho 
center poslal Sovič nad. V 13.min. si na 
Jankov roh nádherne vyskočil Lukáč, 
ale jeho hlavička išla tesne vedľa. V 14.
min. preletela Skvašíkova bomba z uhla 
vedľa. V 16.min. po akcii Skvašíka 
a Sehediyho, si na center druhého nabe-
hol Svistun, ale loptu v rozhodujúcom 
okamihu netrafil. V 17.min. po peknom 
pase Janka vnikol do 16-ky Balko a 
brankár hostí sa vyznamenal po jeho 
prudkej strele zvnútra 16-ky. V 18.min. 
Skvašíkovu technickú strelu z hranice 
pokutového územia brankár hostí kryl. 
V 19-min. na Jankovu loptu za obranu 
Svistun v 16-ke nedosiahol. V 20.min. 
sa peknou akciou prezentoval hosťujúci 
Figúr, do zakončenia ho však domáci 
obrancovia nepustili. V 26.min. nedo-
tiahla dvojica Balko a Skvašík nádejne 
vyzerajúcu rýchlu akciu do gólového 
efektu. V 28.min. sa hosťujúci Figúr 
nedostal cez dobre reagujúceho Lukáča 
a bol to iba roh, po ktorom strelu Kučeru 
Diňa chytil. V 29.min. znova hlavičko-
val Lukáč po rohu Sehediyho, obranca 
stihol hlavičku zblokovať a brankár 
loptu pohodlne chytil. V 33.min. išla 
Jankova strela spoza 16-ky tesne ved-
ľa. V 39.min. mohol rozhodca zapískať 
pokutový kop, ale hranie rukou hosťu-
júceho obrancu na zemi neposúdil ako 
úmyselné. V 40.min sa uvoľnil v 16-ke 
Kučera, k zakončeniu sa cez Pčolu ne-
dostal. V 43.min. Hišemov center Skva-
šík hlavou dobre netrafil. V 44.min. sa 
situácia zopakovala, Hišem centrovala 
a tentokrát si Skvašík loptu výborne 
spracoval a technickou strelou k tyči dal 
druhý gól domácich.

Tlak domácich pokračoval aj v druhom 
polčase. Gól prišiel v 52.min., keď Jan-
ko prudkou strelou z trestného kopu 
takmer z bránkovej čiary prekvapil 
hosťujúceho brankára a loptu skonči-
la v sieti. V 55.min. dobre zapracoval 
Svistun, získal loptu na vlastnej polovi-
ci a poslal kolmicou do úniku Skvaší-
ka, ktorému obranca v poslednej chvíli 
vypichol loptu na roh. Po rohu Janka 
sa znova presadil neobsadený Skva-
šík, ktorý hlavičkou z bezprostrednej 
blízkosti zavŕšil hattrick. V 56.min. 
poslal Diňa dlhým výkopom do úniku 
Skvašíka, jeho center na neobsadeného 
Svistuna však išiel už spoza bránkovej 
čiary. V 60.min. prihral Balko voľnému 
Svistunovi, jeho prudkú strelu zblo-
koval obranca priamo do brankárovej  
náruče. V 62.min. našiel Jankaj nabie-
hajúceho Skvašíka, jeho center nepre-

šiel na voľného Svistuna. V 64.min. sa 
vyznamenal Diňa, keď skvele zasiahol 
pred nabiehajúcim Korneckým. V 66.
min. sa pekne pred 16-kou uvoľnil 

Sehediy, ale faul na neho rozhodca asi 
nechcel vidieť. V 70.min. poslal Janko 
do obrovskej šance Ferka, ten však trafil 
iba vybiehajúceho brankára hostí. V 71.
min. Popovič z 20m dal iba brankáro-
vých rukavíc.  76.min. ďalekonosná 
strela Pčolu takmer prekvapila brankára 
hostí, v poslednej chvíli ju vytlačil na 
roh. Po rohu Sehediyho zachraňoval 
v 5-ke obranca hostí iba na ďalší roh, 
po ktorom Pčola poslal odrazenú loptu 
tvrdou strelou pod brvno a bolo 5:0. 
Hostia v snahe o čestný úspech začali 
v závere nebezpečne útočiť. V 81.min. 
pozorný Diňa včas vybehol oproti Kor-
neckému a odkopol loptu do autu. V 82.
min. centroval Kornecký a nabiehajúci 
Figúr napálil z prvej nad. V 83.min. pre-
letela Strela Skvašíka z 20m tesne nad 
šibenicou. V 90.min. sa hostia dostali 
po štandardnej situácii domácich do 
rýchleho protiútoku a prečíslenie 5 na 
3  dokázali Timkovičovou umiestnenou 
strelou skórovať.   

•	 Stropkov – Giraltovce 1:0 / Krompa-
chy – FC Košice 0:1 / Šariš. Michaľany 
– Spiš. Nová Ves 1:0 / Plavnica – Bar-
dejov. Nová Ves 5:3 / Veľké Revištia 
– Prešov B 2:1 / FK Humenné voľno 
(MFK Rožňava odstúpila zo súťaže).

Tabuľka na str. 12-13.

IV. LIGA SEVER – 7. kolo

•	 Medzilaborce – Zámutov 3:2 / Fin-
tice – Ptičie 2:1 / Spišské Podhradie – 
Stará Ľubovňa 2:1 / Soľ – Gerlachov 3:1 
/ Kračúnovce – Poprad B 2:0 / Záhradné 
– Svit 3:2 / Ľubotice – Sabinov 3:2 / Ra-
slavice – Nižný Hrušov 5:0.

Záhradné 7 7 0 0 18:5 21
Spiš. Podhradie 7 6 0 1 21:6 18
Ľubotice 7 5 2 0 16:5 17
Soľ 7 5 0 2 16:9 15
Kračúnovce 7 4 2 1 14:6 14
Gerlachov 6 4 0 2 16:5 12
St. Ľubovňa 7 4 0 3 12:9 12
Raslavice 7 3 2 2 13:11 11
Poprad B 6 3 1 2 11:6 10
Ptičie 7 2 1 4 8:11 7
Svit 7 2 1 4 9:19 7
Medzilaborce 7 2 0 5 14:15 6
Fintice 7 1 0 6 6:24 3
Sabinov 7 1 0 6 4:22 3
Zámutov 7 0 2 5 9:18 2
N. Hrušov 7 0 1 6 3:19 1

V. LIGA VIHORLATSKO
-DUKELSKÁ – 5. kolo

•	 Jasenov – Vyšný Žipov 2:1 / Bystré – 
Belá nad Cir. 1:0 / Sačurov – Borov 3:1 
/ Pakostov – Rudlov 4:1 / Brekov – Se-
čovská Polianka 2:1 / Hencovce – Ka-
menica n/Cir. 1:0 / Stakčín – Ulič 1:2.

Hencovce 5 4 0 1 12:5 12
Jasenov 5 3 1 1 10:5 10
V. Žipov 5 3 1 1 9:6 10
Brekov 5 3 1 1 7:4 10
Bystré 5 3 0 2 9:10 9
Kamenica n/C. 5 2 2 1 6:3 8
Sačurov 5 2 2 1 9:7 8
Pakostov 5 2 1 2 7:5 7
Rudlov 5 2 1 2 7:10 7
Borov 5 2 0 3 12:10 6
Seč. Polianka 5 1 1 3 10:10 4
Ulič 5 1 0 4 5:17 3
Stakčín 5 0 2 3 3:6 2
Belá n/C. 5 0 2 3 2:10 2

I.TRIEDA ObFZ HE – 5. kolo

•	 Lukačovce – Radvaň nad Laborcom 
1:0 / Krásny Brod – Nižné Ladičkovce 
2:2 / Zemplínske Hámre – Nižná Sitnica 
3:1 / Lackovce – Habura 13:1 / Ubľa – 
Vyšná Sitnica 4:0 / Koškovce – Ohra-
dzany 1:3 / Dlhé nad Cirochou – Lies-
kovec 2:0.

Lackovce 5 5 0 0 30:3 15
Ohradzany 5 3 1 1 11:8 10
Dlhé n/C. 5 3 1 1 8:6 10
Habura 5 3 0 2 10:24 9
Krásny Brod 5 2 2 1 8:5 8
Ubľa 5 2 1 2 11:7 7
Koškovce 5 2 1 2 10:9 7
Radvaň n/L. 5 2 1 2 2:2 7
Lieskovec 5 2 1 2 7:8 7
Lukačovce 5 2 1 2 8:11 7
N. Ladičkovce 5 1 1 3 9:11 4
V. Sitnica 5 1 1 3 7:10 4
Zemplín. Hámre 5 1 0 4 7:15 3
N. Sitnica 5 0 1 4 3:12 1

II.TRIEDA ObFZ HE – 4. kolo

•	 Kochanovce – Hrabovec nad Labor-
com 4:1 / Zbudské Dlhé – Rokytov pri 
Humennom 1:1 / Ňagov – Oľka 5:3 / 
Hrubov – Turcovce 2:1.

Ňagov 4 3 0 1 12:7 9
Hrubov 4 3 0 1 9:7 9
Kochanovce 4 2 1 1 9:6 7
Rokytov HE 4 1 3 0 5:4 6
Hrabovec n/L. 4 1 1 2 12:9 4
Turcovce 4 1 1 2 7:8 4
Oľka 4 1 1 2 6:8 4
Zbudské Dlhé 4 0 1 3 3:14 1

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS
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H
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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


