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Spájame sa pre Humenné, 
tvrdia kandidáti širokej koalície

„V Humennom dozrel čas na zmenu. Je to cítiť aj pri našich stretnutiach s ľuďmi, ktorí nám jasne 
dávajú najavo nespokojnosť so smerovaním mesta,“ uviedol kandidát na primátora Miloš Meričko.

Čitateľská komunita 
v Humennom žije

Dominika z Humenného urobí 
ďalší dôležitý krok

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné   

V stredu 12. septembra skupi-
na 23 kandidátov zastupujú-
cich 7 politických strán a hnu-
tí oznámila v meste Humen-
né vytvorenie koalície pre 
Komunálne voľby 2018. Šesť 
žien a 17 mužov zastupuje ši-
roké politické spektrum SaS, 
OĽANO, SME RODINA, Stra-

nu občianskej ľavice, Stranu 
práce, Progresívne Slovensko 
a Spolu. Kandidáti na poslan-
cov sa podpísaním dohody za-
viazali na spoluprácu nielen 
počas volebnej kampane, ale 
aj v prípade zvolenia v novom 
mestskom zastupiteľstve. Po-
dobná spolupráca fungovala 
aj počas doterajšieho voleb-
ného obdobia v poslaneckom 

klube Za demokratické Hu-
menné, kde šesť poslancov 
zastupovalo päť strán. Vznik 
tejto koalície je reakciou na 
súčasné dianie v humenskej 
samospráve. Koalícia je zlo-
žená zo štyroch kandidátov, 
ktorí majú viacročné skúse-
nosti z práce poslancov. Ďal-
ších 19 je nováčikov, ale via-
cerí so skúsenosťami v riadia-

cich pozíciách, občianskych 
združeniach, dobrovoľníckej 
práci. Štruktúra zamestnaní 
je rôznorodá, sú odborníkmi 
v rôznych oblastiach. Prie-
merný vek kandidátov je 45 
rokov. Koalícia ponúka voli-
čom kandidátov slušných, ak-
tívnych, tvorivých, s ľudským 
prístupom, ktorým nie je ľa-
hostajný život v Humennom.
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Poslankyňa: Spájame 
sa pre všetkých 
Humenčanov 
„Spájame sa pre Humenné, 
spájame sa pre vás. Máme 
presne  sformulované svoje 
zámery, plány, kroky v no-
vozvolenej samospráve Hu-
menného,“ uviedla mestská 
poslankyňa Mária Cehelská 
a pokračovala, „hovoríme 
a jednáme na rovinu a hlav-
ne k veci. Slová nepoužíva-
me ako nástroj manipulácie, 
osobných útokov a k šíreniu 
jedovatých intríg. To považu-
jem voči vám za férové a čest-
né.“ Cehelská ďalej uviedla, 
že ich prácu poznajú Humen-
čania už niekoľko rokov. „Ne-
zobudili sme sa jedného rána 
s tým, že naše mesto potrebu-
je zmenu a ideme sa votrieť do 
vašej priazne. Nie. Sme tu po 
celý čas a finišujme vo svojej 
práci pre vás. Nesťažujeme sa 
na sťažené podmienky, zvykli 
sme si na nečas. Viac ako po 
iné dni však myslíme na tlak, 
ktorému ste vystavení. Vieme, 
že nie je jednoduché vyznať sa 
v ľuďoch, hlavne ak si dávajú 
ruku na srdce. Veríme, že ste 
počas štyroch predošlých ro-
kov mali dosť príležitostí na 
vytvorenie si vlastného ná-
zoru,“ poznamenala poslan-
kyňa. Pripomíname, že váš 
volebný hlas je zhmotnením 
vašej vôle a vašou prenesenou 
mocou. Vaša moc sa steles-
ňuje do formy verejnej kon-
troly tých, ktorých ste zvolili. 
Ste páni občania, pre ktorých 
pracuje primátor, poslanci, 
zamestnanci mestského úra-
du a mestských organizácií. 
Myslite na to pri voľbách. 
Nevoľte ľudí, ktorí by chceli 
ďalej rozhodovať o vás, ale 

tí, ktorí budú rozhodovať za 
vás vo vašom mene, vo vašom 
záujme a vo váš prospech. 
O veciach, ktoré sa týkajú 
života Humenného, mesta, 
ktoré je naším domovom. 
Vyberte si svojich zástupcov, 
ale takých, ktorí vás nebudú 
vo vašom meste, za vami od-
vedené dane dávať do pozoru 
ako malých školákov, oča-
kávať obdiv, prehnanú úctu  
a odmietať akýkoľvek odpor 
či váš vlastný názor,“ pove-
dala Cehelská. Dodala, že vý-
voj udalostí v meste zomkol 
Humenčanov a kandidátov 
pevne k sebe, bez ohľadu na 
politické strany, vek, pohlavie 
či povolanie. „Je najvyšší čas 
narábať so zverenou mocou 
voličov s úctou a pokorou. 
Nie v pozícii vladárov, ale za-
mestnancov občana. Máte na 
to plné právo. Veríme, že sa 
ho nevzdáte,“ povedala Mária 
Cehelská.  

Meričko: Ponúkame 
otvorenosť, ľudskosť 
a riešenia
Zástupcovia a kandidáti ši-
rokej koalície potvrdili, že 
v nadchádzajúcich voľbách 
podporia Miloša Merička. 
„Chcem poďakovať kandidá-
tom koalície za dôveru a pod-
poru. Za to, že sa vydali so 
mnou na neľahkú cestu zme-
ny v Humennom. Každá zme-
na sa rodí ťažko a nebude to 
jednoduché ani teraz, ale som 
presvedčený, že v Humen-
nom dozrel čas na zmenu. Je 
to cítiť aj pri našich stretnu-
tiach s ľuďmi, ktorí nám jas-
ne dávajú najavo nespokoj-
nosť so smerovaním nášho 
mesta v poslednom období. 
Nebojme sa. V Humennom je 
cítiť atmosféru strachu, čo je 
v 21. storočí a v strede Európy 
neakceptovateľné. Atmosféra 

strachu nemôže trvať na veky, 
ba ani príliš dlho. Strach sa 
vždy obráti proti tým, ktorí 
ho šíria, a tak to bude aj v Hu-
mennom. Strach paralyzuje 
aktivitu a dynamiku a to si už 
naše mesto nemôže dovoliť. 
Máme veľmi veľa problémov. 
Položme si len takú jednu 
otázku. Koľkí investori prišli 
za posledných osem rokov 
do nášho mesta, aby poskytli 
slušne platenú prácu, pracov-
né miesta?“ povedal kandidát 
na primátora Miloš Meričko. 
Dodal, že spolu s kandidát-
mi na poslancov ponúkajú 
nádej, otvorenosť, ľudskosť, 
priestor pre dobré a zmyslu-
plné nápady, ale aj novú kul-
túru prejavu a vzťahu. „Naše 

mesto potrebuje zmenu ako 
soľ. Myslím si, že táto koalí-
cia, kandidáti na poslancov, 
sú správni ľudia, ktorých som 
spoznal a poznám už dlhšie. 
Sú to slušní a čestní ľudia, ta-
kže verím, že v spolupráci, ak 
sa všetko dobre podarí, bude-
me vedieť nasmerovať mesto 
Humenné dopredu. Ja nie 
som členom žiadnej politickej 
strany, napriek tomu sa nám 
podarilo spojiť široké spek-
trum politických strán, väčšiu 
časť politickej scény, a takéto 
spájanie považujem za veľmi, 
veľmi dôležité. Čo je ale dôle-
žitejšie, je podpora ľudí, ktorí 
už očakávajú skutočnú zmenu 
v našom meste,“ povedal Me-
ričko. 

porkačovanie zo strany 1 

Spájame sa pre Humenné, tvrdia kandidáti širokej koalície

Spájame  sa  pre  Humenné.  Skupina  23  kandidátov  zastupujúcich 
7  politických  strán  a  hnutí  oznámila  v  meste  Humenné  vytvorenie 
širokej koalície. | FOTO MILAN POTOCKÝ

Široké spektrum politických strán podporí kandidáta na primátora Miloša Merička. . 
| FOTO MILAN POTOCKÝ
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Humenčania, pomáhajme si!

Aj Humenčania si pripomenuli významného učiteľa 
a hudobníka, ktorý natrvalo zmenil život východniarov

Nepoznám nič hrdinskejšie a kraj-
šie, ako starať  sa s takou húževna-
tosťou a obetavosťou v takých zlo-
žitých podmienkach, ako sa stará 
pani Hančarová o svoju dvadsať-
štyriročnú dcéru Dominiku z Hu-
menného. Pre mňa je pani Han-
čarová skutočná hrdinka, a preto 
si zaslúži, aby jej príbeh poznalo 
nielen jej okolie.  

Dominika, i keď je veľmi usmie-
vavé dievča, trpí detskou mozgo-
vou obrnou spojenou s poruchami 
chôdze. Preto sa pohybuje prevaž-
ne len na invalidnom vozíku. Jej 
zdravotný stav navyše ešte kom-
plikujú časté epileptické záchvaty. 
Dominikinou najväčšou oporou 
je jej mama Daniela. Starostlivosť 
o milovanú dcéru jej zmenila nie-

len súkromný, ale aj 
pracovný život. „Ráno 
ju odveziem do domo-
va sociálnych služieb a 
hneď utekám do práce 
na štyri hodiny. Po robo-
te utekám po dcéru. Sna-
žím sa, aby bolo všetko v 
poriadku. Chodí k nám 
štyrikrát do týždňa aj 
fyzioterapeutka, ktorá 
s ňou cvičí a masíruje ju. 
Je to ťažké,“ povzdychla 
si obetavá mama, kto-
rá sa o Dominiku stará 
sama. „Má veľmi silné 
epileptické záchvaty, pri 
ktorých odpadáva. Stále 
musí byť pod dozorom 
zodpovednej osoby, aby 
si pri tých záchvatoch 

nechtiac neublížila,“ poznamenala 
starostlivá Humenčanka.
Som veľmi rád, že som mal šancu 
spoznať takú odvážnu a obetavú 
matku, a hlavne, že nám napísala. 
O to radšej som, že sme jej mohli 
pomôcť.  Dominika absolvuje spo-
lu s mamou vytúžený rehabilitačný 
pobyt v Kúpeľoch Nimnica. Zaria-
denie sa špecializuje aj na nervové 
choroby a choroby pohybového 
ústrojenstva. Súčasťou pobytu 
sú masáže, vodoliečba, plávanie, 
a aj cvičenia v bazéne. „Do týchto 
kúpeľov sa veľmi tešíme. Domi-
nika veľmi vyrástla  a zhoršila sa 
jej chôdza, prejde iba kúsok, aj to 
iba s mojou pomocou. Rehabilitá-

cie a cvičenia jej určite pomôžu,“ 
uviedla Daniela Hančarová a do-
dala, „poviem pravdu, ani som 
nedúfala, že nám niekto pomôže. 
Keby nám nepomohol pán Molnár, 
tak sa tam nikdy s Dominikou ne-
dostaneme. Ja si to nemôžem do-
voliť, preto som sa veľmi potešila 
tejto pomoci.“
Humenčania, pomáhajme si, ak by 
ste poznali niekoho, kto je v ťaž-
kej situácii, dajte nám vedieť na 
pomozeme@chemes.sk, budeme 
veľmi radi. 

JUDr. Dávid Molnár, 
generálny riaditeľ 

Chemes, a. s., Humenné

fed, Humenné    

Vihorlatské múzeum v Humennom 
v spolupráci s partnermi pripravi-
li pre odbornú i širokú verejnosť 
program, ktorým si účastníci podu-
jatia v Humennom a v Medzilabor-
ciach pripomenuli významný podiel 
Alexandra Andrejeviča Ljubimo-
vova (12. 9. 1898 − 8. 12. 1976) pri 
rozvoji základného a vyššieho škol-
stva v regióne, ako aj jeho výnimoč-

nú angažovanosť v oblasti kultúr-
no-osvetového života. „Ako učiteľ 
a hudobník sa A. A. Ljubimov za-
slúžil o vznik úspešných hudobných 
kolektívov, bol autorom učebných 
textov, podporoval mládež v štúdiu 
a tvorivosti a  zanietene napomáhal 
rozvoju miestneho vidieka. Dodnes 
uchovávajú pamätníci na  svojho 
učiteľa spomienky  o tom, ako vy-
učoval svojich žiakov aj na pastvis-
kách, pripravoval ich na vysoko-

školské štúdiá, dedinčanov zaúčal 
včelárstvu a sadovníctvu. V ich 
pamäti ostáva „donský kozák“ pria-
teľom, ktorý  povzniesol duchovnú 
bohatosť chudobného ľudu a pomá-
hal zachovať jeho zvyky i tradície,“ 
uviedla Jana Fedičová z Vihorlat-
ského múzea v Humennom. Zák-
ladná umelecká škola v Medzilabor-
ciach, ktorú v čase svojho pôsobenia 
ako   hudobnú školu A. Ljubimov 
založil, nesie dnes jeho meno.  

 Program spomienkových osláv 
prebiehal 7. septembra slávnost-
nou akadémiou v skanzene Vihor-
latského múzea. Dňa 8. septembra 
sa v zasadačke Mestského úradu 
v Medzilaborciach uskutočnil od-
borný seminár a po ňom  spomien-
kový program - slávnostná akadé-
mia v kinosále. Podujatie finančne 
podporili Fond na podporu kultúry 
národnostných menšín a mestá Hu-
menné a Medzilaborce.

Dominika z Humenného urobí ďalší dôležitý krok

Dvojdňové spomienkové podujatie Pocta Alexandrovi Ljubimovovi bolo venované 120. výročiu narodenia významného 
ruského pedagóga, hudobníka a osvetového pracovníka, ktorý od roku 1925 pôsobil v regióne horného Zemplína 

a rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o rozvoj školstva a umeleckej činnosti  na východnom Slovensku. 
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Na poskytnutie prvej pomoci netreba certifikát, chce to len cvik

Na budovu nastriekal portrét pripomínajúci pápeža

Pri Humennom opravili železničné priecestie 

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

„Na Slovensku minulý rok na 
cestách zahynulo 250 ľudí, 1127 
ich bolo ťažko a 5757 ľahko zra-
nených,“ upozornila programová 
koordinátorka SČK Silvia Kostel-
ná. Na poskytnutie prvej pomoci 
pritom certifikát nie je potrebný. 
Podľa rád SČK treba pomôcť pri 
nehodách vtedy, ak človek ne-
ohrozuje seba alebo niekoho iné-
ho. Je nutné mať zapnuté výstraž-
né svetlá, oblečenú reflexnú vestu 
a umiestniť v dostatočnej vzdiale-
nosti výstražný trojuholník. „Vo-
lajte tiesňovú linku 112. Poskytni-
te všetky dostupné informácie o 
nehode alebo požiadajte o pomoc 
pri poskytovaní prvej pomoci, kým 
prídu záchranári. Ak ste na mieste 
sami, zavolajte o pomoc, kontak-
tujte tiesňovú linku, telefón dajte 
na hlasný odposluch,“ informujú 
profesionáli. Záchranári prídu na 
miesto nehody najskôr do desať 

až 30 minút. Ak je to nutné, po-
stihnutého treba položiť na pevnú 
podložku a stláčať mu hrudník 30-
krát a následne dvakrát vdýchnuť 
do úst. Toto treba opakovať až do 
príchodu záchrannej služby. Uni-
verzálnou prvou pomocou pri veľ-
kom krvácaní je tlak v rane prstami 
alebo dlaňou ruky. Na ranu treba 
tlačiť bez prestania. Malú ranu 
stačí ošetriť tlakovým obväzom. 
„Ak obväz preteká, použite ďalšiu 
vrstvu obväzov. Pri veľkých ranách 
neprestávajte tlačiť na ranu. Ak 
môžete, postihnutého dopravte do 
nemocnice. Popáleniny okamžite 
ochlaďte alebo oplachujte veľkým 
množstvom studenej vody. Po 
ochladení prikryte nepriľnavým 
obväzom. Pri väčších popáleni-
nách postihnutého čo najskôr do-
pravte do nemocnice,“ inštruujú 
záchranári. Ak to nie je potrebné, s 
postihnutým v bezvedomí netreba 
hýbať. „Ak dýcha, volajte tiesňovú 
linku a sledujte stav dýchania a ve-

domia. Ak nedýcha, alebo presta-
ne dýchať a leží na bruchu, otočte 
ho opatrne na chrbát a okamžite 
začnite s resuscitáciou. Tá spočí-
va v 30 stlačeniach hrudníka asi 
do hĺbky päť až šesť centimetrov, 
striedajte s dvoma vdychmi do 
úst postihnutého. Ak je dostupný 
automatický externý defibrilátor 
(AED), použite aj ten,“ vysvetľu-
jú profesionáli. S resuscitáciou 
treba pokračovať až do príchodu 
záchranárov. V rámci prevencie 
automobilových nehôd záchranári 
prízvukujú, že šoférovať nemožno 
pod vplyvom alkoholu, omamných 
látok alebo liekov. Úlohu zohráva 
pri nehodách aj únava. V automo-
bile treba mať bezpečnostnú sadu, 
autolekárničku, zapnuté bezpeč-
nostné pásy. Je potrebné tiež skon-
trolovať technický stav auta, počas 
dlhých jázd dodržiavať pravidelné 
prestávky na oddych a zabezpečiť 
si pitný režim. Dodržiavať pravidlá 
cestnej premávky. Počas šoférova-

nia nikdy nepoužívať telefón. Na 
cestách je potrebné uvedomovať si 
možné riziká. Od roku 2000, keď 
Medzinárodná federácia spoloč-
ností Červeného kríža a Červené-
ho polmesiaca (IFRCCS) zaviedla 
Svetový deň prvej pomoci, si ho 
každý rok pripomína viac ako 100 
národných organizácií. Zámerom 
je informovať verejnosť, že správne 
poskytnutá prvá pomoc môže kaž-
dý deň v najrôznejších kritických 
situáciách prispieť k záchrane ľud-
ského života.

mpo, Snina  

Stať sa tak malo v dobe od 7. do 8. sep-
tembra 2018. Maľba je v rozmeroch 1 
x 1 meter a nápis s textom: „Socha 
bude, váš názor ma nezaujíma“ o roz-
meroch 0,5 x 2 metre. „Na základe 
tejto skutočnosti poverený príslušník 

Obvodného oddelenia Policajného 
zboru  v Snine začal trestné stíhanie 
pre prečin poškodzovanie cudzej veci. 
Majiteľovi budovy páchateľ svojím  
konaním spôsobil škodu vo výške naj-
menej 300 eur,“ informovala prešov-
ská krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

mpo, Humenné  

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) 
dňa 13. a 14. septembra realizovali 
výlukové práce v úseku Udavské – 
Humenné a Kamenica nad Cirochou 

– Humenné. V rámci tejto výluky v 
uvedených medzistaničných úsekoch 
opravili priecestie. 
Priecestie leží na súbehu dvoch jedno-
koľajných tratí (Udavské – Humenné, 
Kamenica nad Cirochou – Humenné). 

Práce pozostávali z odstránenia prie-
cestnej konštrukcie, doplnenia a doťa-
hovania upevňovadiel a montáže prie-
cestnej konštrukcie. Práce vykonali 
ŽSR vlastnými personálnymi kapaci-
tami. Obchádzka viedla po mestských 

komunikáciách označených platným 
dopravným značením. Vzhľadom na 
to, že ide o jednokoľajné trate, cestu-
júci boli prepravovaní náhradnou au-
tobusovou dopravou, ktorú zabezpečil 
dopravca ZSSK. 

Na jednej zo stien obchodného domu na Hviezdoslavovej 
ulici v Snine doposiaľ neznámy páchateľ sprejom nastriekal 

portrét pripomínajúci pápeža.

Výluka v úseku Udavské – Humenné a Kamenica nad Cirochou trvala dva dni.

Naučiť sa poskytovať prvú pomoc a v prípade núdze vedieť zachrániť ľudský život môže každý bez rozdielu veku, vzdelania či pohlavia. Upozorňuje 
na to Slovenský Červený kríž (SČK) pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci. Ten pripadol na druhú septembrovú sobotu 8. septembra.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI

Neznámy páchateľ  sprejom nastriekal  v Snine portrét pripomínajúci 
bývalého pápeža. | FOTO POLÍCIA
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Retro cyklo deň v Sabinove sa nieslo v duchu troch výročí. Nechýbala nostalgia

Jozef Talarovič, -MJK-; Sabinov, Snina  

To najmenej známe je 120. výročie 
vzniku najstaršieho organizovaného 
cyklistického klubu na Slovensku, 
ktorý vznikol práve v Sabinove. Ďal-
ším jubileom, ktoré si organizátori 
pripomenuli, je storočnica vzniku 
Československej republiky a tretím 
dôvodom na pripomenutie si udalosti, 
bol vznik štvrtého cyklistického prá-

poru v Sabinove. 
Celé pásmo bolo nastavené tak, aby 
priblížilo divákom aj účastníkom 
chronologický vývoj bicyklov a cyklis-
tiky hovoreným slovom aj originálmi, 
od staručkých „velocipédov“ až po 
moderné e-bike-y (elektrické).

Dejiny cyklistiky sú spojené s východ-
ným Slovenskom už v roku 1892, kedy 
traja dôstojníci podnikli jazdu z Košíc 

do Prešova, 
a šesť rokov 
na to vznikol 
c y k l i s t i c k ý 
klub v Sabi-
nove. Ich pre-
zentáciou boli 
v tom istom 
roku preteky 
na trati Sabi-
nov – Miškolc 
na trati v dĺž-
ke 155 kilo-
metrov.
K ľ ú č o v ý m 
m o m e n t o m 
pre rozvoj 
cyklistiky v 

regióne bol 
vznik „Cyk-
l i s t i c k é h o 
práporu 4“, 
kde vojen-
čilo mnoho 
Východnia-
rov. Metódy 
výcviku boli 
ostré, velite-
lia posadili 
vojaka na 
bicykel a ten 
ho musel 
skrotiť. Ne-
obišlo sa to 
bez násled-
kov, početné 
zranenia boli 
na dennom 
poriadku.  

Súčasťou Re-
tro cyklo dňa 
boli aj infor-
mačné tabule venované všetkým trom 
výročiam. Početná divácka kulisa, vy-
stavovatelia a aktívni cyklisti z celého 
Slovenska si na námestí užili tento 
príjemný slnečný deň plný nostalgie 
starých dobrých čias a zoznámili sa s 
budúcnosťou cyklistiky.

Podujatie vyvrcholilo spanilou jazdou 
všetkých prítomných cyklistov okolo 
námestia v Sabinove. Za náš región 
sa akcie aktívne zúčastnili zástupcovia 
Detskej organizácie Fénix Snina, MAS 
pod Vihorlatom a Klubu vojenskej 
histórie Hodošík zo Stakčína.

Výnimočné podujatie, ktoré nemá na východnom Slovensku obdobu, zorganizovali začiatkom septembra tohoto roku 
v mestečku Sabinov. Podujatie sa nieslo v duchu hneď troch výročí. 

SPRAVODAJSTVO / INFOSERVIS

Účastníci akcie zo sninského regiónu. | FOTO ARCHÍV TAL

Nostalgická  spomienka,  oblečením  i  bicyklami.  | FOTO 
ARCHÍV TAL

Spanilá jazda okolo námesia v Sabinove. | FOTO ARCHÍV TAL

September je májom jesene.

Septembrový dážď - poliam 
potrava, ale vinohradom otrava.

Od slávnosti Sedembolestnej 
Panny Márie (15. 9., patrónka 

Slovenska) teplota vzduchu 
citeľnejšie poklesne.

Ak je na Matúša (21. 9., apoštol 
a evanjelista) krásne jasno, býva 

budúci rok dobré víno.

V týždni Matúšovom žito sa 
zvykne siať. 

Ale po Matúšovi ber už čiapku 
na uši.

Ak je jasné počasie na Mórica 
(22. 9.), v zime časté vetry 

očakávajme.

Posledné tohtoročné jablko zjedla 
sv. Tekla z Ikonie (23. 9., panna 

a mučenica).

V septembri je v sade ako v máji, 
naviac ako v raji.

(jac) 

PRANOSTIKA

Východ / Západ  S L N K A 
pon (17.09.) 6:05 / 18:43 hod.
ut 6:07 / 18:41 hod.
str 6:08 / 18:38 hod.
štvr 6:10 / 18:36 hod.
pia  6:11 / 18:34 hod.
sob 6:13 / 18:32 hod.
ned 6:14 / 18:30 hod.
pon (24.09.) 6:15 / 18:28 hod.
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Vysoké Tatry: Aj napriek premenlivému počasiu hodnotia Tatranci leto pozitívne

Vojnové udalosti pripomína v Medzilaborciach viacero pamätných miest

tasr, Vysoké Tatry 

„Rozdiely nachádzame v jednot-
livých letných mesiacoch. Júl bol 
totiž vo všetkých troch samosprá-
vach – Poprad, Vysoké Tatry a 
Štrba, čo sa týka počtov ubytova-
ných návštevníkov, slabší ako ten 
predošlý. Vlani bol počet ubytova-
ných návštevníkov v rámci našej 
OOCR viac ako 43-tisíc, tento rok 
to bolo o približne 3000 menej, 
čo znamená pokles o približne 
sedem percent,“ konkretizovala 
Littvová. Najviac sa na tom pod-
ľa nej podpísali viacdenné dažde 
v treťom júlovom týždni, ktoré 
spôsobili v Tatrách dokonca zá-
plavy. Po nich boli pre výrazné 
poškodenia turistických chodní-
kov uzavreté viaceré tatranské 
doliny, ako napríklad studeno-
vodská, Javorová či Bielovodská. 
„Výrazne odlišná bola situácia v 

auguste, keď sme zaznamenali 
približne 64-tisíc ubytovaných 
návštevníkov, čo bolo oproti vla-
ňajšku s počtom cez 60 700 osôb 
o približne päť percent viac. Naj-
väčší vplyv na to malo priaznivé 
počasie, ktoré umožňovalo uby-
tovaným návštevníkom vysoko-
horskú turistiku počas celého me-
siaca,“ doplnila riaditeľka a kon-
štatovala, že pri porovnaní oboch 
letných prázdninových mesiacov 
bol august nielen najúspešnejším 
mesiacom tohto roka, čo sa týka 
počtu ubytovaných návštevníkov, 
ale bol až o viac ako 30 percent 
silnejší ako júl. Vysokú augustovú 
návštevnosť v regióne potvrdzujú 
aj údaje získané z pravidelného 
sčítavania návštevníkov pracov-
níkmi Štátnych lesov Tatranského 
národného parku (ŠL TANAP). 
Siedmeho augusta bola denná 
návštevnosť slovenských veľhôr 

na úrovni viac ako 24-tisíc ľudí, 
čo je blízko rekordu návštevnosti 
od vzniku samostatnej SR v roku 
1993. Zaujímavosťou tohtoročné-
ho sčítavania turistov bol podľa 
Littvovej fakt, že po dlhých rokoch 
sa najnavštevovanejšou lokalitou 
nestal Hrebienok, porazilo ho Po-
pradské pleso. V letných mesia-
coch výrazne prevažovali sloven-
skí hostia, ktorí tvorili viac ako 60 
percent klientely, za nimi nasle-
dujú Česi s 15 percentami, Poliaci 
s piatimi percentami a zhruba tri 
percentá Maďarov. Pozitívne ná-
rasty zaznamenali Tatranci aj u tu-
ristov z Nemecka, Veľkej Británie 
a Izraela. „Od počtov ubytovaných 
hostí v regióne sa odvíja aj celkový 
počet návštevníkov, teda vrátane 
jednodenných. Dohromady Vy-
soké Tatry navštívilo 624.000 tu-
ristov, vlani ich bolo len nepatrne 
menej, približne o 0,2 percenta,“ 

dodala Littvová. Napriek tomu, 
že sa nepodarilo do začiatku leta 
schváliť nový návštevný poriadok 
TANAP-u, nemala táto skutočnosť 
podľa nej žiaden dosah na náv-
števnosť Vysokých Tatier. Veľmi 
pozitívne bolo však turistami pri-
jaté obnovenie tabúľ na náučnom 
chodníku ŠL TANAP zo Štrbské-
ho Plesa na Popradské pleso. Do 
Vysokých Tatier prilákali turistov 
aj kultúrne či športové podujatia, 
ktoré sa podľa Littvovej každoroč-
ne tešia veľkej obľube a dopĺňajú 
ponuku atrakcií v regióne. „Sta-
bilné počasie v jesennom období 
už tradične láka do nášho regiónu 
nielen milovníkov pešej turistiky, 
ale aj veľký počet účastníkov tzv. 
kongresového turizmu či športo-
vých podujatí. Veríme preto, že 
jeseň bude plná zážitkov tak, ako 
to bolo počas leta,“ uzatvára Litt-
vová.

tasr, Medzilaborce 

Ako pre TASR priblížil Martin 
Drobňák z Klubu vojenskej histórie 
Beskydy, mesto bolo počas prvej 
svetovej vojny dočasne obsadené 
ruskými vojskami. Zároveň tadiaľto 
prechádzala dôležitá železničná trať 
do pevnosti Przemysl. „Ranení vo-
jaci z Haliča sa tak transportmi cez 
túto železničnú stanicu vracali späť 
do vnútrozemia,“ vysvetlil. V mes-
te sa nachádza niekoľko vojnových 
cintorínov, na ktorých sú pochova-
ní vojaci rakúsko-uhorskej, ruskej 
a čiastočne aj nemeckej armády. 
„Je to relatívne rarita. V samotnom 
meste je päť vojnových cintorínov, 
v mestskej časti Vydraň ďalšie dva,“ 
spomenul s tým, že v čase vojny ich 
pomerne dôsledne vybudovala špe-
ciálna jednotka rakúsko-uhorskej 

armády a ich architektúra sa za-
chovala až dodnes. Súčasťou dvoch 
takýchto pietnych miest v meste 
sú aj pamätníky. Jeden sa nachá-
dza v blízkosti železničnej stanice 
na cintoríne, ktorý je známy ako 
Pamätník delo. „Súvisí to s tým, 
ako ten pamätník vyzeral. Je to ka-
menná stavba vysoká približne tri 
metre a na jej vrchole sa nachádzala 
replika kanóna. Do dnešných dní 
sa, žiaľ, tento kanón nezachoval. 
Veríme, že v prípade obnovy tohto 
vojnového cintorína by sa pristúpilo 
aj k reštaurovaniu a obnove tohto 
zaujímavého pamätníka,“ pozna-
menal Drobňák. Druhý rovnako 
kamenný pamätník možno vidieť 
na vojnovom cintoríne za mestským 
úradom. „Zaujímavosťou je, že aj 
k jednej, aj k druhej lokalite existu-
je niekoľko historických fotografií, 

ktoré dokladajú, ako tie pamätníky 
v čase vybudovania vyzerali,“ dopl-
nil. Okrem nich sa v meste nachá-
dza ešte jeden pamätník venovaný 
tzv. Českej družine, čo bola vojen-
ská jednotka, ktorá bola súčasťou 
ruskej armády. Boli v nej Česi a Slo-
váci, ktorí sa dobrovoľne prihlásili 
do služby. „Dvaja takíto vojaci pri 
Medzilaborciach v roku 1915 za-
hynuli a v medzivojnovom období 
im bol postavený pamätník, ktorý 
zároveň pripomína účasť tejto Čes-
kej družiny v bojoch pri Medzila-
borciach,“ vysvetlil Drobňák. Na-
chádza sa pri hlavnej ceste medzi 
železničnou stanicou a Múzeom 
moderného umenia Andyho War-
hola. Súčasťou pamätných miest je 
aj tabuľa na budove železničnej sta-
nice. Pripomína vlakové nešťastie, 
ktoré sa v meste stalo v čase prvej 

svetovej vojny, keď došlo k zrážke 
cisternového a lazaretného vlaku. 
„Jej výsledkom bolo množstvo obetí 
- rakúsko-uhorských vojakov, ktorí 
zahynuli v následne vypuknutom 
požiari,“ priblížil Drobňák s tým, že 
o tejto tragédii majú veľmi málo in-
formácií. „V novinách bolo na tieto 
udalosti uvalené informačné em-
bargo. Zatiaľ sa nám nepodarilo do-
hľadať vyšetrovaciu správu z tohto 
incidentu. V každom prípade vieme, 
že tam zahynulo niekoľko desiatok 
až stoviek vojakov. Mali by byť po-
chovaní buď na vojnovom cintoríne 
v Medzilaborciach, časť obetí aj vo 
Vydrani,“ poznamenal. Aktuálne 
na objasnení tejto tragédie, ktorá je 
podľa jeho slov pravdepodobne naj-
väčším vlakovým nešťastím na úze-
mí dnešného Slovenska vôbec, spo-
lupracujú s kolegami z Maďarska.

Aj napriek premenlivému počasiu hodnotia Tatranci hlavnú letnú turistickú sezónu pozitívne. Potvrdila to riaditeľka Oblastnej organizácie (OOCR) 
Región Vysoké Tatry Veronika Littvová s tým, že návštevnosť v mesiacoch júl a august zostala oproti vlaňajšku približne na rovnakej úrovni.

Intenzívnu bojovú činnosť, ktorá v Medzilaborciach a okolí prebiehala počas prvej svetovej vojny, konkrétne v rokoch 1914 a 1915, pripomína v meste viacero pamätných miest.
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tasr, Slovensko

Vyplýva to z výskumu spoločnos-
ti Nielsen Admosphere, ktorý sa 
uskutočnil na vzorke päťsto slo-
venských respondentov z aktívnej 
internetovej populácie staršej ako 
15 rokov. O výsledkoch informova-
la spoločnosť Nielsen Admosphere 
Slovakia. Podľa prieskumu malo 
letnú dovolenku tento rok 43 per-
cent Slovákov. Najviac si ju dopriali 

ženy, opýtaní vo veku 35 – 44 ro-
kov a tí zo západného Slovenska. 
Pre väčšinu (75 percent) opýta-
ných prebehla dovolenka podľa ich 
predstáv. Pätina Slovákov uviedla, 
že sa im dovolenka síce vydarila, 
ale mohla byť aj lepšia (21 percent). 
Trom percentám opýtaných sa 
dovolenka nevydarila. Najčastej-
ším spomínaným dôvodom nespl-
nených očakávaní bolo, že počas 
dovolenky minuli viac peňazí, ako 

pôvodne plánovali. 
Polovica Slovákov (51 
percent) trávila do-
volenku v niektorej 
z európskych krajín. 
Na Slovensku zostalo 
34 percent opýtaných. 
Iba osem percent 
Slovákov navštívilo 
Česko a deväť percent 
opýtaných cestovalo 
na iný kontinent.

mpo, Košice

Košickí policajti vyšetrujú prípad, 
v ktorom sa neznámy muž vydával 
za „doktora MUDr. Vargu“. Pred 
dvoma týždňami doposiaľ neznámy 
páchateľ zatelefonoval na pevnú te-
lefónnu linku 83-ročnej dôchodky-
ni z Košíc a oznámil jej, že jej syn 
spôsobil dopravnú nehodu, je zra-
nený, nevie komunikovať, je pod 
narkotikami, má prehryznutý jazyk. 
Ďalej uviedol, že pri dopravnej ne-
hode zranil aj iné osoby z druhého 
vozidla a spôsobil im aj materiálnu 
škodu. Pod zámienkou odškodne-
nia osádky druhého vozidla poža-
doval od dôchodkyne zaslanie pe-
ňazí na účet podľa jeho inštrukcií. 
„K žiadnej dopravnej nehode však 
nedošlo, pričom páchateľ takto zá-
merne oklamal, podviedol a vylákal 
od dôchodkyne takmer 5-tisíc eur. 
Vyšetrovateľ PZ začal v danej veci 
trestné stíhanie pre zločin podvo-
du. Polícia po páchateľovi pátra,“ 
vysvetlila košická krajská policajná 
hovorkyňa Jana Mésarová. 
Dôchodcovia patria k ohrozenej 
skupine ľudí najmä svojou dô-
verčivosťou a dobrosrdečnosťou, 
a v mnohých prípadoch aj svojou 
neschopnosťou účinne sa brániť. Aj 
z tohto dôvodu Policajný zbor 

spolu s Generálnou prokuratú-
rou Slovenskej republiky inicioval 
zmenu Trestného zákona vo vzťa-
hu k trestnému činu podvodu, aby 
bola táto skupina osôb (starších 
ako 60 r.) zaradená do prísnejšej 
trestnej sadzby trestu odňatia slo-
body, a to pre prípad, že sa stane 
obeťou tohto trestného činu. Táto 
iniciatíva úspešne prešla aj naším 
zákonodarným zborom a od 1. 1. 
2017 platí, že ak je obeťou trest-
ného činu podvodu takáto osoba, 
páchateľom už hrozí trest odňatia 
slobody v rozsahu najmenej od 3 
do 10 rokov. Do tohto dátumu to 
bolo maximálne 5 rokov. Seniori 
sa vo väčšine prípadov stávajú obe-
ťami násilnej a majetkovej trestnej 
činnosti. Z násilnej trestnej činnos-
ti ide najmä o prípady úmyselné-
ho ublíženia na zdraví, lúpežného 
prepadnutia osôb a nebezpečného 
vyhrážania. Často sa však stávajú 
obeťami rôznych podvodov, kto-
rých cieľom je dostať sa k ich úspo-
rám.       
„Náročnosť objasňovania týchto 
prípadov ovplyvňujú neraz slabšie 
pamäťové vlastností poškodených, 
najmä v súvislosti s popisom pá-
chateľov, a rovnako tak ich ozná-
menia s väčším časovým odstu-
pom. Pri objasňovaní týchto prípa-

dov Policajný zbor uvíta, ak by ta-
kéto osoby kontaktovali políciu už 
pri prvých náznakoch, že ich chce 
niekto uviesť do omylu a pripraviť 
ich o financie. A to aj vtedy, ak by 
sa podvodné konanie nepreukáza-
lo,“ spresnila policajná hovorkyňa. 
Podvody na senioroch, patriace 
do ekonomickej trestnej činnosti, 
boli v súvislosti so seniormi počas 
8 mesiacov tohto roku v Košickom 
kraji zaznamenané v 25 prípadoch. 
Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú 
ostražitosť, obozretnosť 
a opatrnosť najmä voči 
osobám, ktoré nepoznajú, 
nakoľko môže ísť o pod-
vodníkov, ktorí si ich vo-
pred vytipovali za účelom 
získania ich finančných 
úspor alebo cenností. Polí-
cia v Košickom kraji reali-
zuje opatrenia na ochranu 
seniorov pred trestnou čin-
nosťou páchanou na nich 
v spolupráci s mestskými 
časťami, obcami, farnos-
ťami a subjektami, ktoré 
sa o seniorov starajú alebo 
ich združujú (kluby dô-
chodcov, denné stacionáre, 
charita, prepravné služby 
pre chorých a seniorov) 
a vykonáva preventívne 

aktivity formou prednášok, besied 
a osvety. V tejto súvislosti boli vy-
dané plagáty a do informovania 
verejnosti boli zapojené aj médiá. 
Na úseku prevencie je pre seniorov 
realizovaný celoslovenský projekt 
„Bezpečná jeseň života“, v ktorom 
sú seniorom priblížené témy „Ako 
si zabezpečiť svoj majetok“, „Ako sa 
vyhnúť podvodom“, „Ako sa chrá-
niť pred zlodejmi na ulici“, „Ako 
predchádzať riziku prepadnutia“, 
„Ako sa správať v cestnej doprave“.

Viac ako dve pätiny Slovákov si tento rok doprialo letnú dovolenku

Vydával sa za lekára, podviedol a pripravil starenku o takmer 5-tisíc eur

Viac ako dve pätiny Slovákov si tento rok doprialo letnú dovolenku, väčšina bola spokojná. Najčastejšie 
cestovali do niektorej z európskych krajín, často trávili dovolenku na Slovensku.

Dôchodcovia patria k ohrozenej skupine ľudí najmä svojou dôverčivosťou a dobrosrdečnosťou. Doplatila na to 83-ročná dôchodkyňa, ktorú podviedol 
neznámy páchateľ, ktorý sa vydával za doktora.

Polovica  Slovákov  -  51  percent  trávila  dovo-
lenku  v  niektorej  z  európskych  krajín.  | ILUS-
TRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Neznámy muž sa vydával za doktora. Sta-
renke  tvrdil,  že  jej  syn mal  dopravnú ne-
hodu, je zranený a nevie komunikovať. Od 
dôchodkyne vylákal takmer 5-tisíc eur. 
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Jana Fedičová, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Panelová fotografická výstava 
Amerikánsky dom na Zemplíne 
predstavuje prostredníctvom pre-
zentovanej architektúry z obdobia 
prvej tretiny dvadsiateho storo-
čia individuálny staviteľský smer 
obytných domov na východnom 
Slovensku, známy ako fenomén 
amerikánskych domov. Výstava 
je verejnosti prístupná na nádvorí 
renesančného kaštieľa Vihorlatské-
ho múzea v Humennom do 31. ok-
tóbra 2018. Jednotlivé fotografické 
zábery zachytávajú uchované prvky 
ľudového staviteľstva, v ktorých sa 

zrkadlí vplyv nových materiálov, 
technológií a umeleckých smerov 
po návrate prvej vlny zámorskej 
emigrácie zemplínskeho obyvateľ-
stva. Na roľníckych usadlostiach 
Amerikánov sa tak objavujú nové 
farebné a tvarové secesné kombi-
nácie s exotickými štylizovanými 
motívmi art deca. Zachované ame-
rikánske domy ako architektonický 
fenomén sa dnes zároveň  stávajú 
bohatým historickým pramenným 
materiálom o živote Amerikánov 
na Zemplíne. Putovnú výstavu 
pripravilo Zemplínske múzeum 
v Michalovciach v spolupráci s 
Východoslovenským združením 

VALAL v Petrikovciach, Krajským 
pamiatkovým úradom v Košiciach, 
Múzeom a Kultúrnym centrom 
južného Zemplína v Trebišove a 
Vihorlatským múzeom v Humen-

nom pri príležitosti 100. výročia 
vzniku Československa. Výstavu z 
verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia. 

V Humennom si môžete pozrieť  výstavu Amerikánsky dom na Zemplíne
Zachytené dejiny východniarov zapísané do kamenných priečelí domov okolo nás.

ts, Prešov

Prešovský samosprávny kraj po-
môže v novom školskom roku 
2018/2019 s financovaním učeb-
ných pomôcok stredných škôl, 
ktoré má vo svojej zriaďovateľ-
skej pôsobnosti. Každej škole po-
ukáže jedno percento z norma-
tívneho financovania. Dohroma-

dy tak prerozdelí 660-tisíc eur. 
„Sú to cielene určené prostried-
ky z normatívneho financovania. 
Chceme v tomto trende aj vďaka 
racionalizácii siete stredných 
škôl v kraji pokračovať naďalej. 
Verím, že v budúcom roku opäť 
dokážeme uvoľniť z rozpočtu 
ďalšie percento,“ vysvetlil vedúci 
odboru školstva PSK Ján Fur-

man s tým, že opatrenie sa mohlo 
zrealizovať vďaka rozpočtovému 
opatreniu krajskej samosprá-
vy. Finančné prostriedky môžu 
školy použiť na učebné pomôc-
ky, rôzne publikácie, softvérové 
vybavenie, didaktickú techniku, 
vybavenie kabinetov, telocviční, 
odborných učební atď. O tom, 
čo konkrétne škola potrebuje, 

rozhodnú predmetové komisie. 
Financie však musia školy vy-
čerpať do konca kalendárneho 
roka. PSK má vo svojej zriaďova-
teľskej pôsobnosti 76 stredných 
škôl. V novom školskom roku by 
malo do nich nastúpiť približne 
24 690 študentov, z toho viac 
ako 5 680 žiakov prvého ročníka.

Daša Jeleňová, Prešov

Poľsko-slovenská spolupráca bude 
mať novú platformu. Bude ním Fó-
rum Poľsko-Slovensko, ktoré bude 
po prvýkrát organizované v budú-
com roku poľskými partnermi. Ide 
o iniciatívu Podkarpatského voj-
vodstva a nadácie Inštitútu pre vý-
chodné štúdie, ktorú podporil aj 
Prešovský samosprávny kraj. Zá-
mer bol predstavený za účasti mé-
dií 6. septembra počas záverečného 
dňa medzinárodného hospodár-
skeho fóra v Krynici. Spoločné vy-
hlásenie podpísali zástupcovia re-

giónov z oboch strán hraníc s pod-
porou predstaviteľov národných 
parlamentov a nadácií. Prešovský 
samosprávny kraj reprezentoval 
predseda PSK Milan Majerský.
Zúčastnené strany deklarovali zá-
ujem organizovať Fórum Poľsko – 
Slovensko ako podujatia na posil-
ňovanie vzájomných vzťahov v hos-
podárskej, spoločenskej, kultúrnej 
a politickej rovine. Pôjde o novú 
platformu pre výmenu názorov 
a miesto stretnutí lídrov z rôznych 
sektorov hospodárstva, predsta-
viteľov samospráv, politikov, zá-
stupcov sveta vedy, mimovládnych 

organizácií a médií. Prvé Fórum 
by malo byť zorganizované v roku 
2019 v Podkarpatskom vojvodstve 
v Jasionke v spolupráci s Nadáciou 
inštitútu východných štúdií. Pôj-
de o cyklické podujatie, ktoré sa 
bude konať každý rok na rôznych 
miestach v Poľskej a v Slovenskej 
republike. Zámer podpísalo jede-
násť signatárov. Z poľskej strany 
za oba partnerské regióny PSK 
maršálek Podkarpatského vojvod-
stva Wladyslaw Ortyl a maršálek 
Malopoľského vojvodstva Jacek 
Krupa, maršálek Snemu Poľskej 
republiky Marek Kuchcinski, 

poslanec Snemu Poľskej republiky 
Jerzy Polaczek a za Nadáciu inšti-
tútu východných štúdií Zygmunt 
Berdychowski. Zo slovenských 
predstaviteľov iniciatívu podporili 
poslanec NR SR Martin Fedor, ge-
nerálny konzul SR Krakove Tomáš 
Kašaj. Samosprávne kraje okrem 
predsedu PSK Milana Majerského 
zastupovala aj predsedníčka Žilin-
ského samosprávneho kraja Erika 
Jurinová. Ďalšími signatármi boli 
honorárny konzul SR Adam Góral 
a za Nadáciu pre slovensko-poľskú 
spoluprácu Pavol Mačala.

Prešovský samosprávny kraj prispeje každej škole na učebné pomôcky

Vznikla nová iniciatíva slovensko-poľskej spolupráce

PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 76 stredných škôl. Prerozdelí 660-tisíc eur.

Prvé Fórum Poľsko – Slovensko už na budúci rok v Podkarpatskom regióne.
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tasr, Snina/Medzilaborce

Štefan Milovčík sa v roku 1980 stal 
poslancom Mestského národné-
ho výboru v Snine, od 22. februára 
1990 jeho predsedom a od decembra 
1990 s jednou prestávkou až dopo-
siaľ primátorom. „Je to teda ťažkých, 
ale predovšetkým krásnych takmer 25 
rokov. Za ten čas to bolo viac ako 260 
zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
takmer rovnaký počet mestských rád 
a stovky hodín nervov i potu z pre-

konaných problémov a ťažkostí, ale 
aj veľká radosť z mnohých úspechov. 
Som naozaj šťastný, že som mohol 
Snine, v ktorej si vážim každého 
obyvateľa a každú piaď zeme, slúžiť 
takmer štvrťstoročie,“ povedal doslu-
hujúci primátor. Ako pre TASR uvied-
la hovorkyňa radnice Eva Mihaliková, 
kandidačné listiny na post primátora 
mesta Snina odovzdalo deväť kandi-
dátov, z toho sú tri ženy. Poslancami 
sa chce stať spolu 84 občanov. V mest-
skom zastupiteľstve ich bude sedieť 18 

a zastupovať budú dva volebné obvo-
dy. Kandidatúru na post primátora 
ohlásili Štefan Janko, Daniela Galan-
dová a Dušan Hačko. Medzi ďalšími 
záujemcami o primátorskú stoličku 
majú byť podľa informácií TASR Jo-
zef Bujnovský, Marcela Pohlová, Jo-
zef Savka, Martin Šebák, Mária Todá-
ková, Michal Vohár. Mená oficiálnych 
kandidátov budú zverejnené až po ich 
zaregistrovaní mestskou volebnou ko-
misiou. V susedných Medzilaborciach 
majú o primátorskú stoličku záujem 

traja muži a jedna žena. TASR o tom 
informovala zapisovateľka tamojšej 
mestskej volebnej komisie Vladimíra 
Begeniová. Ako nezávislý chce do no-
vembrových volieb ísť Jozef Capcara. 
Kandidátkou strany Most-Híd je Má-
ria Gajdošová. Ivana Soleja podporia 
strany SaS, Strana zelených, OĽaNO, 
Šanca a Progresívne Slovensko. Do-
sluhujúci primátor Vladislav Višňov-
ský je kandidátom strany Smer-SD. 
O 13 poslaneckých stoličiek má v Me-
dzilaborciach záujem 44 ľudí.

tasr, Prešov

Päť okresov predbehlo krajskú 
úroveň v podiele detí na celkovom 
počte obyvateľstva, ale aj tak sa 
podľa Zuzany Kozoňovej z pre-
šovského pracoviska Štatistického 
úradu SR index starnutia zvýšil, na 
100 detí pripadalo 75 starcov. Cel-
kovo mal Prešovský kraj 823 826 
obyvateľov, pričom vyše 565-tisíc 
obyvateľov bolo v produktívnom 
veku (15 – 64-roční). Súčasne žilo v 
kraji takmer 111-tisíc ľudí v popro-
duktívnom veku (65 a viac rokov). 

Medziročne sa detská zložka zvýšila 
o 637 osôb a poproduktívna zložka 
o 3945 osôb. Súčasne sa znížil počet 
obyvateľov v produktívnom veku 
o 3066 osôb. „Celokrajskú úroveň 
podielu detí (17,9 %) prekročilo 
päť okresov kraja, a to Kežmarok 
(23,7 %), Sabinov (21,9 %), Sta-
rá Ľubovňa (20,1 %), Vranov nad 
Topľou (19,2 %) a Levoča (18,2 %). 
Celonárodnú úroveň tohto ukazo-
vateľa 15,6 % podiel detí z obyva-
teľov prekročilo osem z celkovo 13 
okresov Prešovského kraja,“ uviedla 
Kozoňová. Najnižší podiel obyvate-

ľov v detskej zložke vykazoval okres 
Snina (13,4 %). Medzi okresy s naj-
vyšším podielom osôb v produk-
tívnom veku patrili okresy Snina 
(71,4 %), Svidník (71 %) a Humenné 
(70,9 %). V rámci poproduktívne-
ho veku bol zaznamenaný najvyšší 
podiel obyvateľstva v okrese Me-
dzilaborce (18,7 %), naopak najnižší 
v okrese Kežmarok (9,9 %). Štruk-
túra obyvateľstva Prešovského 
kraja podľa základných vekových 
skupín potvrdzuje proces starnutia 
obyvateľstva, aj keď v miernejšom 
tempe ako v celej Slovenskej repub-

like. Index starnutia, čo je pomer 
generácie prarodičov a generácie 
detí sa v Prešovskom kraji medzi-
ročne zvýšil zo 72,7 na 75,1, čo zna-
mená, že v roku 2017 na 100 detí 
do 14 rokov pripadlo 75 dôchodcov 
– teda osôb vo veku 65 a viac rokov. 
Oproti roku 2007 je to o 20 osôb 
v poproduktívnom veku viac. „Naj-
nižšie hodnoty indexu starnutia 
mali okresy Kežmarok (41,6) a Sa-
binov (53,1) a najvyššie hodnoty in-
dexu starnutia dosiahli okresy Me-
dzilaborce (134,7), Humenné (114) 
a Snina (112,5),“ dodala Kozoňová.

V Snine budú mať novú hlavu mesta, v Medzilaborciach ňou chcú byť  štyria ľudia

Prešovský kraj je zložením obyvateľstva najmladším krajom Slovenska

Novú hlavu mesta si v novembrových voľbách zvolia občania Sniny. Súčasný primátor Štefan Milovčík sa rozhodol, že kandidovať 
na túto pozíciu nebude. V susedných Medzilaborciach prejavili záujem o primátorskú stoličku štyria ľudia, medzi nimi jedna žena.

Prešovský kraj mal v roku 2017 v rámci Slovenskej republiky najvyšší podiel detskej zložky, čím patrí k najmladším krajom v SR, čo sa týka zloženia obyvateľstva.

ah, Humenné  

Organizátorky humenských lite-
rárnych večerov, Zuzana Švecová a 
Alexandra Harvanová, v sobotu 8. 
septembra znova pripravili pre číta-
niachtivých ľudí príjemné podujatie. 
Po úspechu úplne prvého čitateľské-
ho maratónu, ktorý sa uskutočnil 
ešte v marci, sa rozhodli, že v tradícii 
musia pokračovať už na jeseň. Podu-
jatie, ktoré má ambíciu sa opakovať 
v polročných intervaloch, sa ten-

toraz konalo v rámci projektu Dni 
európskeho kultúrneho dedičstva. 
Jeho cieľom bolo prepojiť netradičný 
priestor jogového štúdia s čitateľ-
skou komunitou. V priebehu dňa, od 
9.00 hod. do 21.00 hod., prichádzali 
Humenčania s vlastnými i požičaný-
mi knihami a na rôznych tuli vakoch, 
vankúšoch, kreslách či jednoducho 
na zemi hodiny nerušene čítali. Vy-
tvorila sa tak priam elektrizujúca at-
mosféra, v ktorej bolo cítiť tiché myš-
lienky víriace v ovzduší. Na podporu 

tejto ušľachtilej činnosti pripravili 
organizátorky pre účastníkov ma-
ratónu malé občerstvenie v podobe 
kávy, čaju a niečoho sladkého i slané-
ho pod zub. Program dňa bol ozvlášt-
nený o podvečernú besedu s mladou 
Humenčankou Júliou Oreskou. Mo-
derátorka Zuzana Švecová sa s ňou 
pred 35-členným publikom rozprá-
vala o jej literárnych začiatkoch, o 
štúdiu scenáristiky na VŠMU v Brati-
slave, o cene pre mladých autorov do 
26 rokov udeľovanej v rámci podu-

jatia Medziriadky, či o minuloročnej 
prémii v prestížnej súťaži Poviedka 
2017. Záver čitateľského maratónu 
potom patril kvízu a literárnym ak-
tivitám, za čo boli víťazi odmenení 
knižnými cenami. „Jesenný maratón 
hodnotíme veľmi pozitívne. V mno-
hom prevyšil naše očakávania, veď 
napokon sa ho zúčastnilo až 71 ľudí. 
O 17 viac ako naposledy. A dokopy 
sa na ňom prečítalo neuveriteľných 
1973 strán,“ spokojne konštatovali 
Zuzana s Alexandrou.

Čitateľská komunita v Humennom žije
Prines si knihu a čítaj! To bolo heslo jesenného čitateľského maratónu, ktorý po úspechu svojho jarného brata opäť podnietil Humenčanov,  

aby strávili deň v spoločnosti literatúry. Počas druhej septembrovej soboty ich do jogového štúdia Adriany Špitálikovej prišlo až neuveriteľných 71.
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Myšlienka týždňa...
"TO 

NAJŠĽACHETNEJŠIE, 
ČO MÔŽE ČLOVEK 

UROBIŤ, JE POKORNE 
PRIJAŤ DAR 
A POTOM ÍSŤ 

MEDZI OSTATNÝCH 
A DÁVAŤ."

(DAVID LIVINGSTONE; 1813-1873 - 
ŠKÓTSKY MISIONÁR, LEKÁR, CESTOVATEĽ, 

BOJOVNÍK PROTI OTROCTVU)

MsKS – DOM KULTÚRY
RODNÝ KRAJ

Autorská výstava – VASIĽ SVAL-
JAVČIK – vyznávač Zakarpatskej 

školy, tvorca dynamického obsahu ukra-
jinskej účasti na križovatke európskych 
umeleckých ciest. Obrazové tradície či 
figurálna tvorba.  – potrvá do 28. sep-

tembra vo výstavnej sieni DK.
ZBOHOM

Tragikomédia vojny smejúca sa cez slzy 
(Vranovčan). – 30. septembra o 17.00 

hod. v divadelnej sále DK.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ

MÚZEUM
PREMENA DO KRÁSY 

Panelová výstava o motýľoch (150 uká-
žok z viac ako 3 500 motýlích druhov) 

žijúcich na Slovensku. Ich tajuplný svet, 
metamorfóza od vajíčka po najkrajšiu 

podobu hmyzu – motýľa. Prírodovedná 
expozícia VM a Východoslovenského 

múzea v Košiciach. Potrvá do 30. 
septembra. 

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových 

fotografií prináša zábery od najstarších 
dochovaných vyobrazení štvorkrídlo-
vého objektu renesančného kaštieľa a 
priľahlého parku na rytine z obdobia 

druhej polovice XVII. storočia po dne-
šok. Súčasťou vystavovaných fotografií 

sú aj doposiaľ nezverejnené snímky 
pochádzajúce z rodinného albumu 

potomkov Andrássyovcov žijúcich v 
Kanade. 

KINO FAJN
PÁTRANIE

(SEARCHING)
thriller (USA), slovenské titulky – 17. 

septembra o 19.30 hod.
Keď Davidovi zmizne jeho jediná dcéra 
Margot, polícia spustí pátranie. Po 37 
hodinách však nemá jedinú stopu, a 

tak sa David rozhodne pozrieť niekam, 
kde zatiaľ nikto nehľadal - do dcérinho 
notebooku. Pomocou jej počítača a roz-
hovorov s jej priateľmi David odhaľuje 
dcérine tajomstvá a zisťuje, že Margot 
nebola zďaleka tou dokonalou dcérou, 

za ktorú ju považoval...
NEBEZPEČNÁ LÁSKAVOSŤ

(RAMEN TEH)
thriller (USA), slovenské titulky – 18. 

septembra o 19.30 hod.
Všetko sa začína obyčajnou láskavos-

ťou... Emily požiada svoju najlepšiu 
priateľku Stephanie, aby vyzdvihla jej 

syna zo škôlky. Lenže Emily si po neho 
už nepríde. Nedvíha telefón a neodpo-
vedá ani na sms-ky. Stephanie sa preto 

spojí s manželom Emily, Seanom, a 
spolu rozbehnú veľkú pátraciu akciu. S 
pribúdajúcimi informáciami postupne 

prichádzajú na to, že Emily bola v sku-
točnosti niekým úplne iným a jej pravú 

tvár vôbec nepoznali. 
VLASY (HAIR)

muzikál (USA/GER), české titulky – 19. 
septembra o 19.30 hod.

ASFK... Jeden z najvýznamnejších 
muzikálov druhej polovice 20. storočia 
(1979) vznikol pod taktovkou Miloša 
Formana. Je politickým dielom kri-
tizujúcim spoločnosť, odsudzujúcim 

vojnu vo Vietname. Zároveň je to film 
vyzývajúci hippies, postaviť sa proti 

konzervatizmu. Sleduje príbeh Clauda 
Bukowskeho, ktorý opúšťa rodinný ranč 
v Oklahome a odchádza do New Yorku, 
kde spoznáva mladého rebela Bergera a 

jeho skupinu kamarátov.
PO ČOM MUŽI TÚŽIA

komédia (CZE), originálna verzia – 20. 
a 23. septembra o 19.30 hod.; 22. 9. 

o 17.30 hod.
Charizmatický cynik Karel Král (J. 

Langmajer), trochu šovinista a sarkas-
tický sympaťák, na ktorého ženy letia, 

je šéfredaktorom časopisu Playboy. 
Jedného dňa jeho nezáväzný spôsob 

života utŕži hneď niekoľko rán. Dostane 
výpoveď kvôli poklesu predajnosti 

časopisu, bývalá manželka a dcéra (A.  
Hoffmannová a S. Sandeva) ho opäť 

naštvú, neznáma žena mu nabúra auto 
a na jeho miesto je dosadená krásna, 

mladá šéfredaktorka Leona (T. Pauho-
fová). Karel vyrieši problémy po chlap-
sky – spoločne s najlepším kamarátom 

Čestmírom (M. Hádek) sa opije a v 
dobrodružnej noci si praje, aby sa stal 
ženou, pretože „ženy to majú v živote 

omnoho jednoduchšie a on je za to kvôli 
nim na dne“.

SRDCOVÍ REBELI
(DIESES BESCHEUERTE HERZ)

komédia, dráma (GER), český dabing – 
21. a 22. septembra o 19.30 hod.

Nezodpovedný flákač Lenny dostane na 
zodpovednosť 15-ročného chlapca Da-
vida s vážne chorým srdcom. Dávidova 
prognóza hovorí, že svojich šestnástich 
narodenín sa už zrejme nedožije. Lenny 

pojme starostlivosť úplne po svojom, 
bez akýchkoľvek pravidiel. Ak má Da-
vid umrieť mladý, nemá zmysel robiť 
domáce úlohy. Ale striptíz aspoň raz v 

živote vidieť musí!
HOTEL TRANSYLVÁVIA 3:  

STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA
(SUMMER VACATION)

animovaná komédia, rodinný (USA), 
slovenský dabing – 22. a 23. septembra 

o 15.30 hod.
V najnovšom pokračovaní série Hotel 
Transylvánia sa Drakula, Mavis, Jonny 
a zvyšok partie vydávajú na dovolen-
kovú plavbu na výletnej lodi. Všetko 
nasvedčuje tomu, že si od zvyčajných 
problémov na chvíľu oddýchnu, až do 
momentu, kedy sa Drakula nezamiluje 
do šarmantnej kapitánky lode, Eriky. 
Hlava upírskej rodiny však netuší, že 

jeho nová láska je v skutočnosti potom-
kom legendárneho lovca upírov…

POD JEDNÝM STROMOM
(UNDER THE TREE)

komédia, dráma (ISLAND), české titul-
ky – 23. septembra o 17.30 hod.

Na záhrade pokojného predmestia stojí 
vysoký košatý strom. Strom vrhá veľký 

a studený tieň na druhú záhradu. Pri 
každej záhrade je dom a v nich bývajú 

ľudia. Susedia, ktorí bývajú v tieni 
stromu, sa ale nechcú zmieriť s tým, že 
sa nemôžu poriadne slniť na vzácnom 

letnom slnku. Boli by radi, aby sa 
strom aspoň prerezal. „Na ten strom 
nikto ani nesiahne,“ znie ale pevné a 

jasné stanovisko z druhej strany plota. 
Dohadovanie sa premení na hádky, 

nevhodné poznámky na osobné obvine-
nia a nadávky, na rad prídu prepichnuté 
pneumatiky, potom sa jedným susedom 
stratí mačka a druhým skoro na to pes. 
Hovorí sa tiež, že jeden zo susedov bol 

videný s motorovou pílou…

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

17. 09. OLYMPIA
18. 09. EUGÉNIA
19. 09. KONŠTANTÍN,
 KONŠTANTÍNA
 - Deň vzniku Slovenskej 

národnej rady (pamätný deň)
20. 09.  ĽUBOSLAV, ĽUBOSLAVA
21. 09.  MATÚŠ
 (Svetový deň Alzheimerovej 

choroby / Svetový deň 
vďačnosti / Medzinárodný deň 
mieru)

22. 09.  MÓRIC
 (Svetový deň bez áut)
23. 09. ZDENKA, ZDENA
 (Medzinárodný deň proti 

sexuálnemu zneužívaniu 
a obchodu so ženami a deťmi)

24. 09. ĽUBOŠ, ĽUBOR
 (Medzinárodný deň 

agrobiodiverzity)
 

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
17. 09. OTHELLO / ÁMOS
18. 09.  SMOKIE / DOROTKA
19. 09.  CORINA / INDY
20. 09.  MINA / RENO
21. 09.  ŠTOPLÍK / LEO
22. 09.  BRENDA / AJŠA
23. 09.  XÉNIA / MARYLIN
24. 09.  GEOFFREY / ARČI
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KÚPALISKO V HUMENNOM
(17. - 23. 09. 2018)

vnútorný 25-metrový 
BAZÉN 

ut 08.15 – 09.00 hod.
 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, štvr 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 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
/0

11
8

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.

17. 09.   LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
18. 09.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67
19. 09.  DR. MAX - KAUFLAND, 
 Štefánikova ul. 50
20. 09.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
21. 09.  SCHNEIDER - OC TRIADA,
 Štefánikova ul. 16
22. 09.   FIALKA, 
 Nemocničná ul. 41/A
23. 09.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
24. 09.   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 (do-
chádzkový bonus od 50 
do 175 € + príplatky + 
odmeny).  Informácie 
na tel. č. 0948 901 201, 
0904 901 632.

HE-R/0132

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

HE-R/0123

P R E D A J

 � Predám KONZUMNÉ 
ZEMIAKY – červené a žl-
té. Tel. 0918 279 885

HE-R/0138

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

HE-R/0001

P R E N Á J O M

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

HE-R/0081

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
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V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM  NEDOSTAL NÁŠ 
TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽDŇA 
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON) V HUMENNOM.

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417
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S odretými ušami vstúpili humenskí hokejisti na prvoligový ľad
-MJK-; Humenné, Martin; FOTO MJK

ST. NIKOLAUS 1. HOKEJOVÁ LIGA 1.kolo

MHK HUMENNÉ – HK ´95 
POVAŽSKÁ BYSTRICA
3:2 PP (0:0, 1:1. 1:1 – 1:0)

Góly: 27. Juraj Kamenický (1:0 – 
Fedorko, Babynets), 42. (PH1) Vla-
dislav Solomonchak (2:1 – Jokeľ, 
Bylina), 63. (PH1) Vladislav Solo-
monchak (3:2 – Jokeľ) – 34. Patrik 
Ligas (1:1 – Dolinajec), 57. Lukáš 
Bednár (2:2 – Leško, Trška). 
R: M. Mihaľov – J. Riš, O. Homola. 
D: 605.
Strely: 51-22. Zákroky brankára: 
20-48. Presilovky: 2/4 – 0/1. Osla-
benia: 1/1 – 2/4.
Vylúčenia: 9. M. Kolmoš (2 min.) – 
7. M. Leško (2), 13. J. Niník (2), 41. 
M. Leško (2), 62. P. Ligas (2).
MHK: Matúš Nagy – Adrián Mač-
kovič, Martin Krempaský, Filip 

Vaško, Sergii Babynets, Ivan Fedor-
ko – Branislav Pavúk, Mikhail Ev-
stigneev, Vladislav Solomonchak, 
Gleb Bylina, Oliver Jokeľ – Chris-
tián Michalčin, Marko Komloš, Ro-
man Žitný, Filip Vrábeľ – Ľubomír 
Buraľ, Denis Markuš, Jakub Lesňák, 
Štefan Majerník, Juraj Kamenický. 
Tréner: Milan Staš.
HK 95: Erik Kompas – J. Niník, 
M. Dolinajec, P. Ligas, J. Cíger – E. 
Bednár, L. Ďurkech, R. Mokrohaj-
ský, J. Zlocha, A. Špankovič – P. 
Augustín, D. Trška, M. Koleda, M. 
Leško, L. Bednár – F. Husár, V. Kut-
sevych, M. Turan, Ľ. Miro – D. Ro-
dionov. Tréner: Miroslav Nemček.

2.kolo
HK MARTIN  

– MHK HUMENNÉ 
4:3 (3:1, 1:0, 0:2)

Góly: 17. (PH1) I. Brezniak (1:1 
– Poliaček, Pacalaj), 18. (PH1) M. 
Rudzan (2:1 – Themár, Markovič), 
20. F. Poliaček (3:1 – Brezniak, Ju-

rášek), 26. (PH1) F. Poliaček (4:1 
– Brezniak, Burzík) – 13. Roman 
Žitný (0:1 – Komloš, Vrábeľ), 47. 
Roman Žitný (4:2 – Pavúk, Evstig-
neev), 54. (OS1) Filip Vaško (4:3 – 
Fedorko).
R: M. Krist – O. Durmis, L. Ševčík. 
D: 1 612.
Strely: 58-20. Zákroky brankára: 
17-34. Presilovky: 3/7 – 0/3. Osla-
benia: 3/3 – 4/7. Vylúčenia: 6-10.
HK: L. Gavalier – J. Tabaček, M. 
L. Lavička, J. Markovič, J. Lan-
ghammer, M. Rudzan – M. Pacalaj, 
J. Burzík, F. Poliaček, A. Jurášek, I. 
Brezniak – T. Rusina, M. Dvořák, L. 
Zeliska, M. Dírer, T. Pokrivčák – A. 
Themár, I. Brveník, A. Paulíny, M. 
Barto, M. Rechtorík. Tréner: Róbert 
Spišák.
MHK: Matúš Nagy – Adrián Mač-
kovič, Martin Krempaský, Filip 
Vaško, Sergii Babynets, Ivan Fedor-
ko – Branislav Pavúk, Mikhail Ev-
stigneev, Vladislav Solomonchak, 
Gleb Bylina, Oliver Jokeľ – Ľubo-

mír Buraľ, Marko Komloš, Roman 
Žitný, Martin Krajňák, Filip Vrábeľ 
– Šimon Stríž, Denis Markuš, Jakub 
Lesňák, Štefan Majerník, Juraj Ka-
menický. Tréner: Milan Staš.

Martin 3 3 0 0 0 13:6 9
Michalovce 2 2 0 0 0 9:0 6
Skalica 2 1 1 0 0 13:4 5
Spiš. N. Ves 2 1 1 0 0 7:3 5
HC Bratislava 2 1 0 1 0 6:5 4
Prešov 2 1 0 0 1 11:6 3
Dubnica n/V 2 1 0 0 1 9:8 3
Humenné 2 0 1 0 1 6:6 2
P. Bystrica 2 0 0 2 0 5:7 2
Trnava 2 0 0 0 2 8:14 0
Topoľčany 2 0 0 0 2 1:8 0
N. Zámky B 2 0 0 0 2 2:18 0
HK Orange 20 1 0 0 0 1 2:7 0

•	 3. kolo (19. september 
o 17.30 hod.): MHK Humen-
né vs. HK Dukla Ingema Mi-
chalovce.
•	 4. kolo (21. september 
o 18.00 hod.): HK Gladiators 
Trnava vs. MHK Humenné.
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Sninská šermiarska dvojica sa tradične predviedla na anglických planšoch
(dk), -MJK-; Telford, Snina

Prvým turnajom v tejto šer-
miarskej sezóne bol 2. septem-
bra seniorský kordový turnaj 

„Shropshire open“ v anglic-
kom Telforde. Tu sa popri an-
glických pretekároch predsta-
vili aj dvaja sninskí šermiari 
– Tomáš Kazík a Ján Gerboc.

T. Kazíkovi sa v prvom základ-
nom kole  podarilo vybojovať 
dve výhry, v druhom kole už tri 
víťazstva, s ktorými postupoval 
do vyraďovacej fázy na 15. mies-

te. Tu porazil Jamesa (15:10), 
Watkinsa (7:6), McIntreho 
(11:7), až v boji o finále podľahol 
Mansonovi  rozdielom 11:15 so 
ziskom bronzovej medaily. 

 
Gerboc si 
v prvom 
základnom 
kole vybo-
joval päť 
víťazstiev, 
v druhom 
dve a na-
sadený bol 
ako siedmy 
do eliminá-
cie. Porazil 
C o l l i n s a 
rozdielom 
15:8, ale 
n á s l e d n e 
nestačil na  
McIntreho, 
k t o r é m u 
p o d ľ a -
hol 13:15, 
a skončil 
tak celkovo 
na 11. mies-
te. Víťazom 
turnaja sa 
stal Mason 
Luke z An-
glicka.

Tomáš Kazík (vľavo) s bronzovým umiestnením z Telfordu. | FOTO: ARCHÍV TK
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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
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FORTUNA LIGA – 8. kolo

•	 Sereď - ZEMPLÍN MICHA-
LOVCE 2:1 * Slovan Bratislava 
– Dunajská Streda 3:2 / Trnava 
– Žilina 1:2 / Podbrezová – Nit-
ra 3:2 / Zlaté Moravce Vráble 
– Ružomberok 1:1 / Senica – 
Trenčín 0:2.

Slovan Bratislava  8 6 2 0 19:8 20
Dunaj. Streda 8 4 3 1 21:12 15
Trenčín 7 4 2 1 18:13 14
Ružomberok 8 3 4 1 14:7 13
Podbrezová 8 4 1 3 11:11 13
Žilina 8 4 1 3 10:10 13
Sereď 8 3 1 4 9:16 10
Trnava 8 2 2 4 5:5 8
Zl. Moravce/Vráble 8 2 1 5 9:15 7
Nitra 7 1 3 3 11:11 6
Senica 8 1 3 4 5:15 6
Michalovce 8 1 1 6 6:15 4

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 9. kolo

PLAVNICA - FK HUMENNÉ 
2:4 (0:1)

Góly: 54. vlastný (N. Laković), 
87. K. Tináth – 61. a 65. V. 
Voroňák, 30. P. Radovanović, 
71. M. Balog. 
Žlté karty: bez kariet. R: J. 
Mišenčík – J. Sučka, I. Leško-
vá. D: 200.
FK Družstevník: L. Balužin-
ský – M. Verešpej, Pe. Bondra 
(7. R. Vislocký), Š. Štupák, 
M. Perháč, M. Dlugoš (73. D. 
Sova), J. Tináth, K. Tináth, J. 
Reľovský (64. E. Rabatin), J. 
Kuľanda, D. Valek (64. P. Rin-
doš). Tréner: Juraj Mihalčín.
FK: D. Vohar – C. Vasiľ, N. La-
ković, V. Voroňák (86. D. Mat-
ta),  M. Zlacký, S. Andrić, Pe. 
Kokočák (18. P. Radovanović), 
F. Sitarčík, L. Krajník (80. D. 
Krajník), M. Dolutovský, M. 
Balog (86. M. Zlacký). Tréner: 
Puniša Memedović.

SVIDNÍK - MFK SNINA 
2:3 (0:1)

Góly: 71. R. Ľalík, 83. M. Lo-
siev – 27. J. Lukáč, 56. K. Sehe-
diy, 85. F. Svistun.

•	 Stropkov – Spišská Nová 
Ves 1:3 / Prešov B – Bardejov-
ská Nová Ves 2:1 / Krompachy 

– Maria Huta 4:0 / Šarišské 
Michaľany – FC Košice 1:2 / 
Veľké Revištia – Giraltovce 0:1 
/ Vranov n/T. mal voľno.

FC Košice 9 8 0 1 24:4 24
Vranov 8 7 0 1 19:5 21
Šariš. Michaľany 9 6 0 3 18:8 18
Snina 9 5 1 3 19:14 16
Humenné 8 5 1 2 12:12 16
Krompachy 9 4 1 4 11:7 13
Spiš. Nová Ves 8 4 0 4 10:15 12
Stropkov 8 3 2 3 13:12 11
V. Revištia 8 3 2 3 9:9 11
Prešov B 8 3 1 4 11:16 10
Svidník 9 2 1 6 10:15 7
Maria Huta 9 2 1 6 8:21 7
Giraltovce 8 2 0 6 3:12 6
Bardejov. N. Ves 8 1 2 5 10:18 5
Plavnica 8 1 2 5 13:22 5

IV. LIGA SEVER – 9. kolo

•	 Medzilaborce – Sabinov 4:1 
/ Ptičie – Zámutov 2:1 * Soľ – 
Stará Ľubovňa 2:0 / Kračúnov-
ce – Spišské Podhradie 0:1 / 
Záhradné – Gerlachov 2:0 / Ľu-
botice – Poprad B 0:3 / Raslavi-
ce – Svit 0:2 / Fintice – Nižný 
Hrušov 2:6.

Spiš. Podhradie 9 8 0 1 25:7 24
Záhradné 9 8 0 1 20:9 24
Soľ 9 6 0 3 19:12 18
Ľubotice 9 5 2 2 17:11 17
Poprad B 8 5 1 2 18:6 16

Kračúnovce 9 4 3 2 15:8 15
St. Ľubovňa 9 5 0 4 15:11 15
Raslavice 9 4 2 3 19:14 14
Gerlachov 8 4 1 3 17:8 13

Svit 9 4 1 4 14:20 13
Ptičie 9 3 1 5 10:15 10
Medzilaborce 9 3 0 6 20:19 9
N. Hrušov 9 2 1 6 12:23 7
Fintice 9 2 0 7 9:30 6
Sabinov 9 1 0 8 6:32 3
Zámutov 9 0 2 7 10:21 2

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 7. kolo

•	 Sačurov – Belá nad Cirochou 
0:3 / Pakostov – Bystré 3:0 / 
Brekov – Borov 2:0 / Jasenov 
– Rudlov 4:0 / Vyšný Žipov – 
Stakčín 0:0 / Ulič – Kamenica 
nad Cirochou 2:5 / Hencovce – 
Sečovská Polianka 4:2.

Jasenov 7 5 1 1 15:5 16
Hencovce 7 5 1 1 16:7 16
Kamenica n/C. 7 4 2 1 15:6 14
Brekov 7 4 2 1 10:5 14
V. Žipov 7 3 3 1 9:6 12
Bystré 7 4 0 3 12:14 12
Pakostov 7 3 1 3 11:7 10
Borov 7 3 0 4 14:13 9
Belá n/C. 7 2 2 3 9:11 8
Sačurov 7 2 2 3 10:13 8
Rudlov 7 2 2 3 8:15 8
Seč. Polianka 7 1 1 5 12:15 4 
Stakčín 7 0 3 4 4:10 3
Ulič 7 1 0 6 8:26 3

I.TRIEDA ObFZ HE – 7. kolo

•	 Lukačovce – Vyšná Sitni-

ca 2:0 / Lackovce – Ubľa 3:1 
/ Krásny Brod – Radvaň nad 
Laborcom 4:2 / Koškovce – Ha-
bura 6:2 / Dlhé nad Cirochou 
– Nižné Ladičkovce 3:1 / Zem-
plínske Hámre – Ohradzany 3:1 
/ Nižná Sitnica – Lieskovec 2:0.

Lackovce 7 7 0 0 37:5 21
Ubľa 7 4 1 2 19:8 13
Koškovce 7 4 1 2 20:13 13
Dlhé n/C. 7 4 1 2 13:11 13
Krásny Brod 7 3 3 1 13:8 12
Lieskovec 7 3 1 3 9:11 10
Ohradzany 7 3 1 3 14:17 10
Lukačovce 7 3 1 3 10:14 10
Habura 7 3 1 3 13:31 10
V. Sitnica 7 2 1 4 9:13 7
Radvaň n/L. 7 2 1 4 5:10 7
Zemplín. Hámre 7 2 0 5 11:18 6
N. Ladičkovce 7 1 1 5 12:18 4
N. Sitnica 7 1 1 5 6:14 4

II.TRIEDA ObFZ HE – 6. kolo

•	 Zbudské Dlhé – Kochanovce 
2:9 / Ňagov – Rokytov pri Hu-
mennom 0:4 / Hrubov – Hrabo-
vec nad Laborcom 2:1 / Turcov-
ce – Oľka 3:1.

Rokytov HE 6 3 3 0 10:4 12
Ňagov 6 4 0 2 15:13 12
Hrubov 6 4 0 2 12:11 12
Kochanovce 6 3 1 2 18:9 10
Turcovce 6 2 1 3 11:11 7
Oľka 6 2 1 3 10:12 7
Hrabovec n/L. 6 1 1 4 15:14 4
Zbudské Dlhé 6 1 1 4 7:24 4

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS

DAJTE CHLAPCOV NA BASKET
1.BASKET KLUB HUMENNÉ

v spolupráci so ZŠ Jána Švermu

otvára

BASKETBALOVÚ PRÍPRAVKU
pre chlapcov narodených v roku 2009 a 2010

utorok a štvrtok od 15.45 hod.

v telocvični ZŠ J. Švermu v Humennom

Informácie:   0917 296 213 (Jozef Babjak)

jf.babjak@gmail.com



PONDELOK
17. SEPTEMBRA 2018HUMENSKÝ EXPRES16 | ŠPORT

Jesenný kemp plavcov v tradičnom prostredí pred novou sezónou
(jpnc), -MJK-; Kaluža, FOTO ARCHÍV PKCH

Štrnásť chlapcov a rovnaký 
počet dievčat Plaveckého klu-
bu Chemes Humenné absolvo-
valo v termíne 6. – 9. septem-
bra sústredenie na rozbeh do 
jesennej plaveckej sezóny.
Na Zemplínskej šírave v priesto-
roch hotela Granit plavci tréno-
vali v skupinách podľa výkon-
nosti. Najstarší, pod taktovkou 

trénerov Mariána Tomahogha 
a Jozefa Luksaja plávali tri-krát 
denne v 25-metrovom bazéne. 
Mladší, ktorých mali na staros-
ti Ján  Pencák, Evka Rabajdová 
a Dušan Levický, absolvovali 
vodu dvakrát za deň. 
Súčasťou denného programu 
boli aj športové hry a vychádz-
ky okolo vody šíravy. Večer sa 
vzdelávalo - inštruktážne videá, 
kvízy a na záverečnom večierku 
sa všetci zabavili na diskotéke.


