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Firma Nexis Fibers, a. s., opäť  neplatí  
svoje účty. Chystá sa do bankrotu?

Nexisu narástli dlhy v Chemese za obdobie od začiatku reštrukturalizácie na 3 438 683,68  €  
a v Priemyselnom parku CHEMES, s. r. o., Humenné na čiastku 478 141,41 €. 

Pri Humennom sa zrazil 
kamión a dve osobné autá

Počty žiakov na stredných 
školách sa budú redukovať

  Viac na str. 3   Viac na str. 3

Všetky firmy v rámci priemyselného 
parku majú zaplatené svoje účty za rok 
2017, iba firma Nexis nie. 
Napriek sľubom o vyrovnaní svojich 
dlhov niektorými členmi vedenia 
firmy Nexis Fibers k tomu nedošlo 
a momentálne za rok 2018 firma Nexis 
Fibers, a. s., dlhuje spoločnosti CHE-
MES, a. s., Humenné 2 407 374,08 
eur. 
Samozrejme, dôverne poznáme obo-
hratú pesničku, že sú príliš „VYSOKÉ 
CENY“, a pritom tieto ceny akceptujú 

všetky firmy v rámci priemyselného 
parku bez problémov. Vždy sa snažíme 
hľadať riešenie pre najnižšie možné 
ceny a naším úsilím je ich riešiť. 
Ako iste viete, už niekoľko rokov mesto 
Humenné odmieta schváliť projekt 
nového kotla, kde ceny pre obyvateľov 
mesta Humenné by boli nižšie o 15 % 
a pre priemyselný park o 20 %. 

Vážení spoluobčania, položme si otáz-
ku:„ Kto alebo čo je Nexis?“ 
Samotná pani Vaľová sa o Nexise 

nechválne vyjadrovala v médiách. Aj 
v televíznom vystúpení označila fir-
mu Nexis a jej predstaviteľov za veľmi 
problematických. Odrazu, keď prišla 
reštrukturalizácia, kde Nexis ostal fir-
me Chemes dlžný 5,1 mil. eur, vtedy 
začala firmu Nexis a jeho takzvaného 
nového 100 % akcionára pána Bezloju 
veľmi obhajovať. 
Pre záchranu Nexisu, udržanie 400 
pracovných miest a aby Nexis mohol 
ďalej fungovať, CHEMES, a. s., Hu-
menné ponúkol 11,5 mil. eur pre veri-

teľov, čo by prinieslo rýchlejšie spla-
tenie záväzkov o 2 roky. Čudujme sa, 
pani Vaľová vyhlásila, že menej je viac 
a postavila sa v prospech zahraničné-
ho veľkopodnikateľa, ktorý navrhol 
5-ročné splácanie dlhov, ale nie 
z vlastných peňazí, ale z peňazí, 
ktoré  možno si Nexis v budúc-
nosti zarobí. Poznámka: Zaují-
mavosťou je, že človek s rovna-
kým menom Ivo Bezloja je evi-
dovaný v ČR ako agent bývalej 
štátnej bezpečnosti. Na mieste je 
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preto otázka: Koho tak vehementne 
obhajuje pani Vaľová? Pán Bezloja je 
len konateľom spoločnosti Nexis Fi-
bers Investments a ďalej sa strácame 
v spleti firiem a nevieme zistiť, kto je 
skutočný vlastník. 
Ako vznikol nový Nexis? 
Podľa informácií zo švajčiarskych mé-
dií firma spojená s menom Bezloja ho 
kúpila za 300.000 švajčiarskych fran-
kov, a to nezabúdajme, že Nexis vlastní 
jednu veľkú fabriku v Lotyšsku. 
Poznámka: Za 300.000 švajčiar-
skych frankov kúpite vo Švajčiar-
sku luxusné autá v základnom 
prevedení. 
O 2,5 mesiaca na to ale p. Bezloja v slo-
venských médiách uviedol, že čo si to 
dovoľuje Chemes ponúknuť 11,5  mil. 
eur (pričom p. Bezloja zaplatil 
300.000 švajčiarskych frankov), 
keď hodnota Nexisu je niekde okolo 
100 miliónov  eur. Na základe po-
daného trestného oznámenia švajčiar-
ska prokuratúra v súčasnosti prešet-
ruje podozrenie z podvodu pri predaji 
akcií Nexisu. Ako je možné, že niekto 

kúpi dve fabriky Nexisu, a to po prvé 
v Humennom a po druhé v Lotyšsku 
za 300.000 švajčiarskych frankov, 
a o dva mesiace na to tvrdiť, že majú 
hodnotu 100 mil. eur. 

Kto sa čoho dopustil? 

Vráťme sa ešte k samotnej 
reštrukturalizácii. 
V marci 2017 nabehli policajti z Ná-
rodnej kriminálnej agentúry (NAKA) 
v sprievode  prokuratúry SR a švajčiar-
skej prokuratúry s neobvykle veľkým 
počtom ľudí a oznámením správcovi 
PPCH tesne pred príchodom elitnej 
jednotky do firmy Nexis za účelom 
zaistenia a prešetrenia dokumentácie 
firmy. (V ten istý deň zasadal veriteľ-
ský výbor v Bratislave a bez problémov 
schválil reštrukturalizačný plán Nexi-
su.) Mali o tom vedomosti? Oznámil 
im to reštrukturalizačný správca? 
Čudujme sa svetu, o takej veľkej akcii 
nepriniesli žiadne médiá ani zmienku, 
ale na strane druhej o mesiac nato väč-
šina slovenských médií ostro sledovala 
reštrukturalizáciu firmy Nexis a niek-
torí  vehementne obhajovali p. Bezloju. 

Chemes napriek 
snahám nedo-
stal primeraný 
priestor v mé-
diách a tlačové 
vyhlásenia Che-
mesu boli cen-
zurované. 
Kto sú skutoč-
ní majitelia? 
„Zázračné ban-
ky“ zahlasovali za tŕnistú a neistú ces-
tu a nejasného vlastníka. Dnes 1,5 roka 
po štarte reštrukturalizácie Nexisu 
vznikli nové dlhy, a to len v Chemese 
za rok 2017 a 2018 niekoľko miliónov 
eur. Z verejne dostupných zdrojov 
vyplýva, že Sociálnej poisťovni dl-
žia sumu vo výške 445 366,21 € a 
Všeobecnej zdravotnej poisťovni 
– 78 746,41 €. Ako dokáže Nexis 
zvládnuť tieto dlhy? 
 
Čo sa stalo? 
- Splnili biele kone svoju úlohu? 
- Kam sa podeli peniaze? 

Pred reštrukturalizáciou ostal Nexis 
firme CHEMES, a. s., Humenné dlžný 

5,1 mil. eur. Odvtedy ale dlh narástol 
o ďalšie milióny. Na mieste je pre to 
otázka: Hrozí firme Nexis bankrot? 
Bolo by to prinajmenšom zvláštne, 
pretože z doteraz podaných návrhov 
na súdy okrem jedného prípadu mali 
všetko schválené. 

S nemým úžasom sledujeme, čoho 
všetkého sú ľudia schopní v tomto 
štáte. 

O ďalšom vývoji vás budeme infor-
movať.  

Vedenie spoločnosti Chemes, a. s., 
Humenné

porkačovanie zo strany 1 

Firma Nexis Fibers, a. s., opäť  neplatí svoje účty. Chystá sa do bankrotu?

Humenné: V meste dokončujú niekoľko investičných akcií

tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Prvú investičnú akciu realizuje 
v hodnote necelých 43.500 eur 
spoločnosť Klampo z Hažína nad 
Cirochou. „Obyvatelia Hrnčiarskej 
ulice dostanú nový chodník zo 
zámkovej dlažby v celkovej dĺžke 
140 metrov, budú mať zrekonštru-
ované vstupy na číslach jedna až 
deväť a takisto aj nový nástupný 
priestor na autobusovej zastávke,“ 
priblížila Dochánová. Ako ďalej 
uviedla, na rozdiel od pôvodných 
plánov sa trochu posunie dokon-
čenie rekonštrukcie cesty a chod-
níkov na štvrtej a piatej vetve Gaš-
tanovej ulice, ktorú za 148 280 eur 

realizuje košická spoločnosť Euro-
via. Dôvodom predĺženia termínu 
je podľa jej slov uloženie chráničov 
optických káblov v chodníkoch po 
oboch stranách rekonštruovaných 
častí tejto ulice. Obnova by mala 
byť hotová v priebehu tohto týžd-
ňa. Spojovací chodník za bytovým 
domom na Laboreckej ulici č. 4 
v celkovej dĺžke 75 metrov by mali 
podľa Dochánovej dokončiť do 7. 
decembra. Realizuje ho michalov-
ská spoločnosť Dudistav v rozpoč-
tovom náklade 19 000 eur. „Na 
Základnej škole SNP sa začalo s 
výmenou okien, ktorú realizuje 
spoločnosť Monolit SK z Pakostova 
za 51 566 eur. Celkovo sa do 21. de-

cembra vymení 33 pôvodných dre-
vených okien za nové šesťkomo-
rové okná s trojsklenou výplňou,“ 
priblížila Dochánová. Podľa jej 

ďalších slov robotníci v súčasnos-
ti pracujú aj na dokončení ďalších 
investičných akcií. Ide najmä o re-
konštrukciu chodníkov v meste.

V Humennom v súčasnosti dokončujú niekoľko investičných akcií. Oprava chodníka a priestranstva na Hrnčiarskej ulici má 
byť  hotová v týchto dňoch. Rekonštrukciu Gaštanovej ulice zdržalo uloženie chráničov optických káblov.  

Informovala o tom Michaela Dochánová z tlačového referátu radnice.
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Počty žiakov na stredných školách sa budú redukovať

Pri Humennom sa zrazil kamión a dve osobné autá 

ts, Prešovský kraj   

Počty žiakov, ktoré prijmú 
v budúcom roku stredné školy, 
by mali reálnejšie zohľadňovať 
demografický vývoj i potreby 
trhu práce. Vyplýva to z novej 
legislatívy, ktorou minister-
stvo školstva oklieštilo právo-
moci krajských zastupiteľstiev 
a určilo počty žiakov prvých 
ročníkov pre všetky školy 
na území kraja. V zmysle zá-
kona o odbornom vzdelávaní, 
nastavenie plánov výkonov 
stredných škôl (teda počty žia-
kov v prvých ročníkoch) od 1. 
septembra t. r. už nepodlieha 
rozhodovaniu prostredníc-
tvom všeobecne záväzného 
nariadenia, ktoré prijíma za-
stupiteľstvo samosprávneho 
kraja, ale je vydávané pred-
sedom samosprávneho kraja. 
„Táto právomoc bola krajským 
poslancom odňatá, no platí, že 

kraje určujú pre každú školu 
vo svojej územnej pôsobnosti 
najvyšší počet žiakov prvého 
ročníka v dennej forme v čle-
není na jednotlivé študijné 
odbory alebo na jednotlivé 
učebné odbory pre prijímacie 
konanie na nasledujúci škol-
ský rok,“ vysvetľuje k zme-
nám vedúci Odboru školstva, 
mládeže a telesnej výchovy 
PSK Ján Furman. Ako uviedol, 
rozhodnutiu kraja predchádzal 
kompletný plánovací proces 
v rámci odborných organizač-
ných útvarov samosprávneho 
kraja a odporúčanie krajskej 
školskej rady v súlade so zá-
väznými kritériami. „Kritériá 
pre určovanie stredných škôl 
v územnej pôsobnosti kraja 
určuje ministerstvo školstva. 
Kraj však musí zohľadňovať 
najmä potreby trhu práce, 
požiadavky zamestnávateľov, 
štatistiky nezamestnaných 

absolventov, využitie kapacity 
škôl, ale aj demografický vývoj, 
ktorý má v ostatných rokoch 
v kraji klesajúci trend,“ uviedol 
šéf odboru školstva PSK.

Prešovský samosprávny kraj 
má pre všetky školy vo svojej 
územnej pôsobnosti podľa vy-
hlášky ministerstva školstva 
v školskom roku 2019 – 2020 
na prerozdelenie 6 316 miest. 
Požiadavky stredných škôl sú 
ale podstatne vyššie, ako dovo-
ľuje vyhláška. „Školy ponúkajú 
o 2 753 miest viac, ako je sku-
točná potreba, a tak to bolo aj 
v minulosti. To predznamená-
va, že tento stav bol dlhodobo 
nadsadený a neudržateľný. 
Opatrenia, ktoré sa teraz pri-
jímajú v súvislosti s optima-
lizáciou siete stredných škôl 
a legislatívnymi zmenami, 
sú predovšetkým zreálnením 
skutočných potrieb praxe 

a snahou reflektovať vývoj trhu 
práce,“ povedal Ján Furman 
a dodal, že je vysoko pravde-
podobné, že niektoré stredné 
školy neotvoria všetky odbo-
ry, ktoré si naplánovali. Podľa 
jeho slov pri určovaní počtu 
žiakov v nasledujúcom škol-
skom roku kraj vychádzal aj 
z Regionálnej stratégie výcho-
vy a vzdelávania v stredných 
školách, ktorá bola schválená 
Zastupiteľstvom PSK 22. ok-
tóbra. V zriaďovateľskej pô-
sobnosti Prešovského samo-
správneho kraja je aktuálne 
75 stredných škôl. Kraj pritom 
rozhoduje o počtoch žiakov aj 
na súkromných či cirkevných 
školách, ktorých je v kraji 
34. Konkrétne počty žiakov 
pre jednotlivé školy a odbory 
v školskom roku 2019/2020 
budú zverejnené na webovom 
sídle kraja v zmysle zákona 
do 30. novembra.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Ako TASR informoval operač-
ný dôstojník Krajského riadi-
teľstva Hasičského a záchran-
ného zboru (HaZZ) v Prešove, 
dopravná nehoda kamióna 
a dvoch osobných áut sa stala 
na križovatke, ktorá sa nachá-
dza na výjazde z Humenného 
v smere na Brekov. Na mieste 
boli podľa jeho ďalších slov 
dve zranené osoby. Prešovský 
krajský policajný hovorca Da-
niel Džobanik pre TASR uvie-
dol, že k nehode došlo krátko 
po 7.00 h. Osobné auto Suzu-
ki SX4 viedla 54-ročná žena 
z Tovarného vo Vranovskom 
okrese, nákladné vozidlo 
s návesom 26-ročný Humen-

čan a automobil Renault Mé-
gane zas 24-ročný muž z Bre-
kova. Podľa jeho ďalších slov 
vodička Suzuki SX4 jazdila po 
ceste druhej triedy v smere na 
Humenné. „Pri vchádzaní na 
hlavnú cestu nerešpektovala 
dopravné značenie ‚daj pred-
nosť v jazde‘ a s vozidlom voš-
la do jazdnej dráhy nákladné-
mu autu,“ priblížil Džobanik 
s tým, že to išlo v pravom 
jazdnom pruhu po hlavnej 
ceste v smere z Humenného 
na obec Brekov, v dôsledku 
čoho došlo k zrážke týchto vo-
zidiel. Pokračoval, že náklad-
né auto po tejto kolízii zmeni-
lo smer jazdy, pričom prešlo 
do protismernej časti cesty, 
kde sa ľavou prednou stra-

nou zrazilo s pravou prednou 
stranou protiidúceho vozidla 
Renault Mégane. „Na mieste 
dopravnej nehody boli vodiči 
podrobení dychovej skúške 
s negatívnym výsledkom,“ 
spomenul Džobanik. Celkovú 

škodu, ktorá vznikla pri ne-
hode na všetkých troch vo-
zidlách, vyčíslili na približne 
12 500 eur. „Vodiči osobných 
áut utrpeli pri dopravnej ne-
hode zranenia s dobou lieče-
nia do siedmich dní,“ uzavrel.

Pri vchádzaní na hlavnú cestu vodička nerešpektovala dopravné značenie Daj prednosť v jazde  
a s vozidlom vošla do jazdnej dráhy nákladnému autu.

Školy chcú o takmer 2 800 miest viac, než dovoľuje zákon.
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Tragická nehoda pri Snine. Zomrel 27-ročný Gabriel

Pozor pri vyplácaní záloh

Muža od Humenného odsúdili za znehodnotenie archeologického dedičstva

Hraničné priechody s Ukrajinou blokovali osobné autá

mpo, Snina, FOTO: POLICIA

Vážna dopravná nehoda s tragickým 
koncom sa stala len pár minút po 
polnoci zo štvrtka na piatok na ces-
te I/74 medzi Sninou a Stakčínom. 
Išlo o osobné vozidlo Škoda Fabia, 
ktorého vodičom bol 19-ročný Daniel 
zo Stakčína. Vo vozidle boli okrem 
vodiča aj ďalší štyria mladí ľudia, 
a to 27-ročný Gabriel zo Sniny, kto-
rý zraneniam na mieste podľahol, 
17-ročný Filip, 20-ročný Samuel 

a 23-ročná Ivana, všetci zo Stakčína. 
Štvorica mladých ľudí utrpela ťažké 
zranenia. „Dychová skúška u Daniela 
bola negatívna. Vyšetrovateľ Okres-
ného riaditeľstva Policajného zboru 
v Humennom v prípade začal trestné 
stíhanie vo veci trestného činu usmr-
tenia a trestného činu ublíženia na 
zdraví. Okolnosti dopravnej nehody, 
ako aj miera zavinenia sú predme-
tom prebiehajúceho vyšetrovania,“ 
vysvetlila prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

mpo, Snina  

29-ročnému mužovi z Ruského Po-
toka poverený príslušník Obvod-
ného oddelenia Policajného zboru 
v Snine vzniesol obvinenie za pre-
čin podvodu, obvinenému hrozí 

trest odňatia slobody na dva roky. 
Muž sa v roku 2016 v Snine ústne 
dohodol s pani Betkou na výmene 
dvoch okien na jej rodinnom dome. 
Na základe tejto ústnej dohody od 
nej prevzal zálohu vo výške  300 
eur. Neskôr sa ešte dohodli na ďal-

ších stavebných prácach, na ktoré 
prevzal od nej zálohu vo výške 750 
eur. Koncom roka muž požadoval 
ešte ďalšie finančné prostriedky vo 
výške 1000 eur, čo mu Betka opäť 
v dobrej viere dala. „Doposiaľ ale 
žiadne stavebné práce neboli vyko-

nané a zálohové platby taktiež ne-
boli vrátené objednávateľke. Pani 
Betke tak vznikla celková škoda 
2 050 eur. Obvinený muž je stíha-
ný na slobode,“ vysvetlila prešov-
ská krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

tasr, Humenné  

Muža z okresu Humenné našli krimi-
nalisti v Zámockom parku v Hlohov-
ci, ako prehľadáva trávnaté plochy. 
Pri sebe nemal žiadne rozhodnutie, 
ktoré je potrebné na uvedenú činnosť. 
Hovorkyňa Krajského súdu v Trnave 
Jana Kondákorová pre TASR uvied-
la, že trestný rozkaz je právoplatný, 

obvinený P. M. aj prokurátor sa 
vzdali práva na podanie odporu proti 
trestnému rozkazu. Podľa informácií 
Matúša Sládka z Krajského pamiat-
kového úradu Trnava je park v Hlo-
hovci od roku 1963 národnou kultúr-
nou pamiatkou a v zmysle pamiat-
kového zákona aj archeologickým 
náleziskom. „Uskutočnili sa tam už 
archeologické výskumy, keďže pred-

chodcom súčasného kaštieľa bolo 
veľkomoravské hradisko,“ povedal 
Sládok pre TASR. Práve na tomto 
mieste našli kriminalisti počas kon-
troly areálu muža s detekčnou výba-
vou. „Vybral si utorok 20. novembra, 
keď bol daždivý deň, asi predpokla-
dal, že v parku nebudú ľudia,“ dodal 
s tým, že muž bol vybavený kvalit-
ným detekčným zariadením, aké ne-

majú ani profesionálni archeológo-
via. Sládok uviedol, že v poslednom 
období sa darí vďaka osvete, media-
lizácii a všímavosti verejnosti čoraz 
viac odhaľovať ľudí, ktorí sa snažia 
nezákonným spôsobom získať pred-
mety, ktoré sú súčasťou kultúrneho 
dedičstva. „Chceme vyzvať ľudí, aby 
sa také zistenia nebáli nahlásiť,“ po-
vedal Sládok.

mpo, Vyšné Nemecké 

Štrajkujúci ukrajinskí vodiči 
osobných motorových vozidiel 
s evidenčnými číslami registro-
vanými v členských krajinách 
EÚ zablokovali v pondelok dopo-
ludnia minulý týždeň ukrajinskú 
stranu hraničného priechodu 

Malyj Bereznyj – Ubľa. Na obed 
už zablokovali aj osobnú dopra-
vu smerom na vstupe z Ukrajiny 
na Slovensko už aj na hraničnom 
priechode Užhorod – Vyšné Ne-
mecké. Dôvodom protestnej akcie 
bolo podľa informácií z ukrajin-
skej strany snaha o dosiahnutie 
zmeny ukrajinskej colnej legisla-

tívy týkajúcej sa vozidiel evidova-
ných mimo Ukrajiny. Colný úrad 
situáciu na hraničnom priechode 
neustále sledoval a bol v kontakte 
s ukrajinskou stranou. 
Nákladnej dopravy sa blokácia 
netýkala. Rovnako ani autobuso-
vej dopravy, ktorá bola v čase blo-
kády mimoriadne presmerovaná 

na vybavenie cez jazdné pruhy 
pre nákladnú dopravu. Peší ces-
tujúci mali možnosť využiť hra-
ničné priechody Ubľa a Veľké Sle-
mence bez obmedzenia. Blokáda 
hraničných priechodov Užhorod 
– Vyšné Nemecké aj Malyj Berez-
nyj – Ubľa skončila v stredu 28. 
novembra popoludní. 

Ďalší štyria mladí ľudia utrpeli ťažké zranenia.

Pre poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva vymeral Okresný súd v Trnave v superrýchlom konaní 
47-ročnému detektoristovi od Humenného podmienečný trest odňatia slobody na jeden rok s rovnako dlhou skúšobnou dobou.

Cestné hraničné priechody Malyj Bereznyj – Ubľa a Užhorod – Vyšné Nemecké v osobnej doprave blokovali niekoľko dní na 
ukrajinskej strane štrajkujúci vodiči osobných motorových vozidiel s evidenčnými číslami registrovanými v členských krajinách EÚ.
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Čo v decembri nespravíš, 
v januári už nedohoníš.

Svätá Barbora (4. 12.) ťahá sane 
do dvora.

Aké počasie na Barboru, také 
býva až do Vianoc.

Na sv. Mikuláša (6. 12., biskup) 
je už zima celá naša.

Keď v deň Mikuláša sneží, 
očakávajme požehnaný rok.

Keď je na sv. Mikuláša počasie 
pekné, v januári je pole biele.
Svätý Ambróz (7. 12., biskup) 

zimu urýchľuje. 
V advente, keď vietor fúka a 

stromy sa nakláňajú k sebe, bude 
hojnosť ovocia.

PRANOSTIKA

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. 12.  DON BOSCO,
 Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
04. 12.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28
05. 12.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
06. 12.  LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
07. 12.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67
08. 12.  BENU - OC Tesco,
	 Družstevná	ul.	39
09. 12.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
10. 12.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

(jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (03.12.) 7:00 / 15:39 hod.
ut 7:01 / 15:39 hod.
st 7:02 / 15:39 hod.
štvr 7:03 / 15:38 hod.
pia  7:04 / 15:38 hod.
sob 7:05 / 15:38 hod.
ned 7:07 / 15:38 hod.
pon (10.12.) 7:08 / 15:38 hod.

P R Á C A
 � Prijmeme zručných OPE-

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

HE-R/0132

 � Ak ste komunikatívni, 
flexibilní, máte stredoškolské 
vzdelanie  a sami chcete roz-
hodovať o výške svojho príj-
mu... zavolajte na tel. č. 0911 
931 205.

HE-R/0144

 � Práca v DREVOVÝRO-
BE – každý druhý deň, mzda 
530 eur (v čistom). Zároveň 
prijmeme vedúceho do dre-
vovýroby. Info na tel. č. 0905 
256 038.

HE-R/0141

P R E D A J
 � Predám BUKOVÉ OD-

REZKY. Tel. 0908 102 786. 
HE-R/0001

 � Predám staršiu zachovalú 
GAUČOVÚ SÚPRAVU tma-
vej tehlovej farby (3-miestna 
sedačka rozkladacia na spa-
nie + 2 kreslá). Cena 30 €, 
odvoz vlastný od kupujúce-
ho. Tel. 0911 256 749 (volať 
iba v čase 19. - 22. hod.; sms 
bez obmedzenia).

HE-R/0142

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM
(3. – 9. 12. 2018)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut, str 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 12.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 ut - sob 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
ut - sob 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

H
E

-R
/0145

MUŽSKÝ SPEVÁCKY SÚBOR RUSINIJA – ΡУСИНИЯ
Založený v roku 2010 v Humennom, reprezentuje tradičnú 
ľudovú kultúru Rusínov Slovenska, žijúcich na pôvodnom 

území Podkarpatskej Rusi. Silnou motiváciou zakladateľov 
– Ladislava Fediča a Juraja Lancoša bolo zachovanie 

a pestovanie spoločného spievania ľudových rusínskych 
a všetkých slovanských piesní výlučne v mužskom zložení 

súboru, a to pôsobivým kultivovaným viachlasným spevom. 
Okrem A Cappella spevu, toto spevácke teleso je sprevádzané 

tradičnou ľudovou muzikou zloženou z akordeónov, flauty, 
mandolíny, huslí, kontrabasu a pochodovaného bubna.

Neodmysliteľnou súčasťou súboru je zberateľská činnosť 
tradičných ľudových piesní a ich následné spracovanie so 
zachovaním čistoty pôvodného textu. Takto sa členovia 

súboru stávajú nositeľmi tradícií a môžu dedičstvo svojich 
predkov nielen uchovávať, ale aj aktívne šíriť medzi širokou 

verejnosťou doma i v zahraničí. Mužský spevácky súbor úzko 
spolupracuje s orchestrom Základnej umeleckej školy na 

Mierovej ulici v Humennom a so sólo sopranistkou Máriou 
Havriľákovou.

 
(Všetci členovia súboru – spevácka i hudobná zložka, 

neprofesionálni umelci pod odborným vedením Srđana 
Stojiljkovića, účinkujú bez nároku na finančnú odmenu.)
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Policajti chcú využívať  odevné kamery

Násilie na ženách sa často odohráva za zatvorenými dverami domácností

mpo, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ   

Po veľmi dôkladnej príprave 
vyhlásilo ministerstvo vnútra 
v uplynulých dňoch verejné 
obstarávanie na dodávku ka-
merových systémov určených 
pre monitoring policajných 
zložiek, ochranu budov a ve-
rejných priestorov. Predme-
tom zákazky v predpokladanej 
hodnote 99,5 mil. eur, o ko-
nečnej cene ktorej sa rozhodne 
na elektronickom trhovisku, 
je dodávka kamier, záznamo-
vej techniky, rôzneho typu 
podporných zariadení, kabe-
láže vrátane licencií a servisu. 
Ministerstvo vnútra plánu-
je uzavrieť rámcovú dohodu 
s viacerými uchádzačmi, pri-
čom záujemcovia môžu svoje 
ponuky posielať do 9. januára 
2019. Keďže MV SR sa chce 
uchádzať o prefinancovanie 
tejto investície zo štrukturál-
nych fondov, pripravujeme aj 
štúdiu uskutočniteľnosti im-
plementácie projektu. Súťažné 
podklady prešli opakovanou 

ex-ante kon-
trolou úradu 
pre verejné 
obstarávanie 
s cieľom pre-
dísť akejkoľvek 
diskriminácii 
u c h á d z a č o v 
a prieťahom v 
o b s t a r á v a n í . 
Kamery musia 
spĺňať nároč-
né podmienky, 
nielen na tech-
nické prevede-
nie, ale aj na 
prenos videí 
a ich centrál-
ne ukladanie. 
Záznamové za-
riadenia budú 
slúžiť predo-
všetkým na 
monitorovanie 
a záznam služobných činností 
policajtov v kontakte s verej-
nosťou – najmä využívania 
policajných oprávnení počas 
služobných zákrokov.  Budú 
však dôležité tiež pre ochranu 

policajtov, keďže bývajú kriti-
zovaní nielen pre formu zákro-
kov, ale napríklad aj pre nečin-
nosť. Navyše skúsenosti polície 
potvrdzujú, že keď sú si ľudia 
pri zákrokoch polície vedomí, 

že aj ich snímajú kamery, sprá-
vajú sa oveľa kultivovanejšie 
ako v prípadoch, keď sa zásahy 
nezaznamenávajú.  

ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Pri príležitosti Medzinárodné-
ho dňa boja proti násiliu pá-
chanom na ženách, ktorým je 
každoročne 25. november, po-
licajní preventisti v Košickom 
kraji počas celého uplynulého 
týždňa v školách, ale i priamo 
na ulici či obchodných centrách 
verejnosti pripomínali, že aj na 
Slovensku sú ženy – obete ná-
silia, ktoré sa často odohráva za 
zatvorenými dverami domova. 
Táto problematika je aktuálna 
počas celého roka, obzvlášť však 
v uvedený deň, ktorý je Medzi-

národným dňom eliminácie ná-
silia na ženách. Preventisti sa 
tejto téme venovali nielen slo-
vom, ale zamerali sa aj na dis-
tribúciu informačného letáku. 
Prirodzene, hlavnou myšlien-
kou celej preventívnej akcie je 
dostávať do popredia základnú 
úlohu Policajného zboru „Pomá-
hať a chrániť“, preto nechýbali 
ani rady, ako násilie rozpoznať 
a aké môže mať formy, či odpo-
rúčania, aby sa osoby, na kto-
rých je násilie páchané, okamžite 
a s dôverou obrátili na Policajný 
zbor. Trestný zákon chráni ži-
vot, zdravie, slobodu i ľudskú 

dôstojnosť či iné práva a hodno-
ty spoločnosti. Ak sú ohrozené 
alebo porušené, treba okamžite 
zasiahnuť. V týchto prípadoch 
je polícia zo zákona oprávnená 
násilníka vykázať zo spoločného 
obydlia a zakázať mu vstup do 
obydlia na 10 dní. Násilie má 
mnoho podôb a môže sa diať 
na ulici alebo doma za zatvore-
nými dverami v podobe týrania 
blízkej osoby a zverenej osoby, 
ublíženia na zdraví, znásilnenia, 
nebezpečného vyhrážania, ne-
bezpečného prenasledovania či 
obmedzovania osobnej slobody. 
Každý z nás je povinný chrániť 

ženy, deti, osoby vyššieho veku, 
zdravotne postihnuté osoby, ale 
neraz i mužov pred násilím ag-
resora. Ak o takomto správaní 
viete, kontaktujte políciu na bez-
platnom telefónnom čísle 158 
alebo to oznámte anonymne na 
prokuratúre, súde alebo prísluš-
nom úrade sociálnych služieb. 
Násilie nikdy neprestane samo. 
Je potrebné prelomiť mlčanie 
a situáciu riešiť. Nikto nemá prá-
vo za žiadnych okolností správať 
sa k inému človeku násilne.

Budú slúžiť predovšetkým na monitorovanie a záznam služobných činností policajtov v kontakte s verejnosťou,  
ale aj pre ochranu policajtov, keďže bývajú kritizovaní nielen pre formu zákrokov, ale napríklad aj pre nečinnosť.
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mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Ku skutku došlo v mesiaci októ-
ber 2018. Dominika sa na sociál-
nej sieti skontaktovala s mužom 
menom Ivan /zo Sniny/ a po-
čas vzájomnej komunikácie mu 
sľubovala okrem iného aj trvalý 
vzťah. Mladá žena sa zároveň 

Ivanovi sťažovala na svoju zlú 
finančnú situáciu, že je slobod-
ná matka, ktorá sa stará o svoju 
maloletú dcéru. Pod zámienkou 
rôznych potrieb od Ivana žiadala 
peniaze, ten jej v snahe pomôcť 
peniaze zaslal.  Dohodnutému 
stretnutiu sa mladá žena vyhý-
bala, peniaze nevracala ani po 

výzvach od oklamaného 
muža. Ivanovi vznikla 
škoda 400 eur. „Obvinená 
žena je stíhaná na slobode, 
ak sa  jej vina preukáže, 
hrozí jej dvojročné väze-
nie,“ informovala prešov-
ská krajská policajná ho-
vorkyňa Jana Ligdayová.

tasr, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

A práve tie sú spolu s iskerníkom 
veľkým, ktorý sa tu v porovnaní 
s ďalšími lokalitami vyskytuje 
ojedinele, predmetom ochrany 
na rozlohe približne 1,36 hek-
tára. „Naposledy bol iskerník 
pozorovaný v roku 2004, aj to 
v nie veľmi hojnom počte,“ vy-
svetlila pre TASR Anna Macko-
vá zo Správy Chránenej krajin-
nej oblasti Východné Karpaty 
(CHKO VK) s tým, že išlo o ma-
ximálne štyri kvitnúce jedince. 
Práve manažment lokality by 
mohol dopomôcť k obnove bio-
topov. Podľa Mackovej tá závisí 
od toho, v akej výške je spodná 
voda a či je vo vyhovujúcom sta-
ve aj pH pôdy. „Uvidíme, ako sa 
nám druhy, ktoré tu evidujeme, 
budú objavovať,“ poznamena-
la. V rámci tohtoročného ma-
nažmentu, ktorý Správa realizo-
vala v spolupráci s Pozemkovým 
spoločenstvom vlastníkov lesa v 
Čertižnom, okrem iného kosili 

trávne a lúčne spoločenstvá. „Z 
krovín boli odstraňované hlavne 
vŕby, v pláne je ešte vyfrézova-
nie pňov, aby sa tu mohlo ko-
siť,“ spomenula. V minulosti boli 
v tejto lokalite viditeľnejšie ra-
šeliniská i prechodné trasoviská 
spoločenstva ostríc. „Biotopy sú 
v dosť zanedbanom stave práve 
z dôvodu, že tu absentoval ma-
nažment,“ poznamenala Macko-
vá. Naposledy ho tam pred tým 
tohtoročným realizovali v roku 
2006, a to v podobe kosenia, 
o šesť rokov neskôr vykonávali 
pracovníci CHKO VK odstraňo-
vanie krovitých vŕb v menšom 
rozsahu. „V roku 2005 išlo o 
rekonštrukciu oplotenia,“ spo-
menula. Dodnes sa však z neho 
nezachovalo takmer nič. Plánujú 
ho však obnoviť. Čertižnianske 
lúky boli v roku 1979 vyhlásené 
za štátnu prírodnú rezerváciu 
s piatym stupňom ochrany. Ne-
skôr bol znížený na štvrtý práve 
z dôvodu, aby tu bol možný vý-
kon manažmentových opatrení. 

Sú zaradené medzi regionálne 
významné mokrade Slovenska. 
V lokalite možno vidieť vŕbu päť-
tyčinkovú, popolavú, ušatú, ale 
aj jelšu lepkavú. „Zo vzácnejších 
rastlín sa tu nachádza približne 
deväť druhov rastlín z červeného 
zoznamu - vstavačovec fuchsov, 
májový, krúštik močiarny, vachta 
trojlistá, všivec lesný, ostrica žltá, 
valeriána celistvolistá a, samo-
zrejme, iskerník veľký,“ vymeno-

vala Macková s tým, že súhrn via-
cerých biotických aj abiotických 
faktorov vytvára podmienky na 
výskyt jedinečných druhov, ktoré 
sa v takom zložení inde nenáj-
du. Pozorovali tu tiež 17 druhov 
machov a 140 druhov cievnatých 
rastlín. Negatívom je podľa jej 
ďalších slov orličník obyčajný a 
zlatobyľ kanadská, ktoré sa na 
ploche rezervácie začali expan-
zívne šíriť.

mpo, Humenné

Doposiaľ nezistený páchateľ v au-
guste tohto roku na sociálnej sieti 
vylákal pod zámienkou predaja 

hardvéru na ťažbu kryptomien od 
34-ročného Jána sumu 2 300 eur. 
Ján po vzájomnej dohode uhradil 
túto sumu prostredníctvom inter-
netbankingu zo svojho bankové-

ho účtu na účet „predajcu“. „Do-
hoda znela, že predajca po prijatí 
finančných prostriedkov zašle 
predmetný hardvér, čo sa ale do-
posiaľ nestalo. Zákon pri tomto 

trestnom čine pre páchateľa sta-
novuje trestnú sadzbu odňatia 
slobody až na dva roky“ informo-
vala prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

Mužovi zo Sniny sľubovala trvalý vzťah, ale najprv žiadala peniaze

Manažment Čertižnianskych lúk má prispieť  k obnove biotopov  

Podvodník obral Jána o 2 300 eur

25-ročná Dominika zo Sačurova bola obvinená z prečinu podvodu. Prípadom sa zaoberá polícia v Snine.

Manažmentové opatrenia realizované na jeseň tohto roka v prírodnej rezervácii Čertižnianske lúky v okrese Medzilaborce majú prispieť 
k regenerácii biotopov s výskytom iskerníka veľkého. Ten indikuje prítomnosť rašelinných biotopov, tiež podmáčaných a slatinných lúk.

Vo veci prečinu podvodu vedie trestné stíhanie poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom.

KRIMI / SPRAVODAJSTVO 
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Riaditeľ Kancelárie ANS Miroslav 
Valaštík uviedol, že to, čo asociá-
cia nemocníc víta, je návrh Výboru 
Národnej rady (NR) SR pre zdra-
votníctvo na zvýšenie odvodov za 
poistencov štátu na štyri percentá. 
„Znamenalo by to zvýšenie finanč-
ných prostriedkov v rezorte o pri-
bližne 350 miliónov eur. Zároveň 
to potvrdzuje náš predpoklad, že 
rozpočet pre zdravotníctvo na rok 
2019 je nedostatočný a nestačí 
na pokrytie všetkých zákonných 
nárokov, ako napríklad zvýšenie 
platov pre všetkých zdravotníc-
kych pracovníkov či sociálneho 
balíčka,“ vysvetlil Valaštík s tým, 
že ak by finančných prostriedkov 
v budúcom roku nebol dostatok, 
„reálne by mohlo byť ohrozené 
poskytovanie zdravotnej starost-
livosti a sociálny zmier“ v rezorte. 
Prezidentka SVLS/AVLS Monika 
Palušková mieni, že akékoľvek 
zníženie vymeriavacieho základu 
za poistencov štátu pod štyri per-
centá „reálne ohrozuje poskyto-

vanie zdravotnej starostlivosti na 
Slovensku“. Tvrdí, že asociácia v 
pozitívnom tlaku na zmenu ná-
vrhu rozpočtu pre zdravotníctvo 
na rok 2019 nepoľaví. Palušková 
taktiež dodala, že štát by nedofi-
nancovaním zdravotníctva všetky 
tri zdravotné poisťovne vystavil 
riziku, že nedokážu zabezpečiť pri-
meranú zdravotnú starostlivosť. 
Na nevhodné nastavenie rozpočtu 
rezortu zdravotníctva upozornilo 
aj LOZ. „Zníženie poistného za 
poistencov štátu o takmer 
štvrtinu (249 miliónov eur) 
reálne ohrozuje zabezpeče-
nie a dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti z verejného 
zdravotného poistenia,“ 
uviedol predseda LOZ Pe-
ter Visolajský. Združenie 
sa obáva, že vzhľadom na 
plánovaný rozpočet bude 
nevyhnutné aj v roku 2019, 
aby štát dodatočne dofinan-
coval rezort zdravotníctva. 
Svedčí o tom podľa neho 
aj stanovisko Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne. Bre-

meno financovania zdravotníctva 
štát v neprimeranej miere prená-
ša na pracujúcich obyvateľov aj 
podľa oboch súkromných zdravot-
ných poisťovní na Slovensku. Mi-
nisterstvo zdravotníctva tvrdí, že 
budúci rok má byť v zdravotníctve 
historicky najviac peňazí. Celkové 
príjmy sa predpokladajú vo výške 
5,04 miliardy eur s medziročným 
rastom 234,8 milióna eur. Podľa 
ministra financií Petra Kažimíra 
(Smer-SD) ide o významný nárast 

celkových výdavkov, ktoré majú 
smerovať k zlepšeniu zdravotnej 
starostlivosti a chcú pokračovať aj 
v zefektívnení celkového systému. 
Návrh rozpočtu prináša aj nový 
spôsob platby za poistencov štátu. 
Po novom štát určil pevnú sumu, 
koľko na budúci rok za štátnych 
poistencov zaplatí, má ísť o 960 
miliónov eur. Napriek tomu, že 
celkové zdroje v sektore medziroč-
ne rastú, štát na budúci rok zaplatí 
za svojich poistencov menej.

mpo, Stakčín, FOTO: POLÍCIA 

Ku krádeži došlo v dobe od 22. do 
26. novembra na ceste za obcou 
Stakčín v smere na obec Príslop. 
Doposiaľ neznámy páchateľ tu od-
cudzil 10 ks dopravných značiek, 
ktoré boli umiestnené v oboch 
smeroch cesty na gumových pod-
stavcoch. V smere z obce Príslop na 
obec Stakčín boli odcudzené znač-
ky najvyššia povolená rýchlosť 70, 
práca na ceste, najvyššia povolená 
rýchlosť 50, zákaz predchádzania, 
najvyššia povolená rýchlosť 30, 

zúžená vozovka a koniec všetkých 
zákazov. V opačnom smere, t. j. 
z obce Stakčín na obec Príslop, to 
boli značky najvyššia povolená 
rýchlosť 50, zákaz predchádzania 
a koniec všetkým obmedzeniam. 
Spôsobená škoda bola vyčíslená na 
najmenej 540 eur. „Humenský vy-
šetrovateľ začal trestné stíhanie pre 
prečin poškodzovanie a ohrozova-
nie prevádzky všeobecne prospeš-
ného zariadenia a prečin krádeže,“ 
informoval prešovský krajský poli-
cajný hovorca Daniel Džobanik.

Lekári ani nemocnice nie sú spokojní s budúcoročným rozpočtom pre zdravotníctvo

Humenskí policajti vyšetrujú krádež 10 dopravných značiek

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), Aliancia všeobecných lekárov Slovenska a Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (AVLS/SVLS) 
a Lekárske odborové združenie (LOZ) tvrdia, že v rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2019 nie je dostatok financií, ktoré by pokrývali 

náklady vyplývajúce zo zákona. To by podľa organizácií mohlo mať negatívny dosah na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Humenskí kriminalisti vyšetrujú krádež desiatich dopravných značiek z cesty pri vodnej nádrži Starina.  
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tasr, Prešov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Prešovský samosprávny kraj 
(PSK) chce do roku 2021 od-
strániť väčšinu havarijných 
úsekov ciest. Vláda mu počas 
nasledujúcich troch rokov 
poskytne na tento účel bez-
úročnú finančnú výpomoc. 
Samospráva ju bude splácať 
desiatimi pravidelnými splát-
kami v rokoch 2021 až 2030. 
Informovala o tom Lea Hei-
lová z oddelenia komunikácie 
a medzinárodných vzťahov 
Úradu PSK. Kraj bude rekon-
štruovať cesty II. a III. triedy. 
V správe má spolu 2436 ki-
lometrov (km) cestných ko-
munikácií. „Tieto peniaze by 
mali byť prednostne použité 
na odstránenie havarijných 
úsekov ciest, ktorých dnes 
máme v Prešovskom kra-
ji celkovo 111 km. Z financií 
budeme rekonštruovať aj 
niektoré úseky z 590 km ciest 
v nevyhovujúcom stave. Kraj 
takto získava možnosť vý-

hodne čerpať financie, ktoré 
nám už odobrila vláda. Ide 
však o úver, ktorého prijatie 
musí schváliť aj Zastupiteľ-
stvo PSK,“ priblížil predseda 
PSK Milan Majerský. Štát sa 
takto snaží vytvoriť výhodné 
podmienky na rekonštrukciu 
cestnej infraštruktúry v kra-
ji. Výsledkom poskytnutia 
tejto návratnej finančnej vý-
pomoci bude okrem iného aj 
zvýšenie bezpečnosti cestnej 
premávky. „Pre kraj je ob-
lasť dopravnej infraštruktúry 
kľúčová téma,“ dodal Majer-
ský. Prideleniu pôžičky pred-
chádzali rokovania s minis-
terstvom financií i stretnutie 
so samotným ministrom. 
„Župa predpokladá, že sa 
bod o prijatí úveru zaradí už 
do programu decembrovej 
schôdze krajského parla-
mentu,“ vysvetlila Heilová. 
Podľa jej ďalších slov Sprá-
va a údržba ciest (SÚC) PSK 
zrekonštruovala v tomto roku 
64 km ciest, do konca roka to 

bude celkovo viac ako 93 km. 
„V rámci programu INTER-
REG V-A bolo do konca mája 
2018 zrekonštruovaných a 
zmodernizovaných viac ako 
29 km ciest II. a III. triedy v 
celkovej hodnote 7,3 milióna 
eur,“ pripomenula. Podľa jej 
ďalších slov napriek kombi-
nácii využitia týchto zdrojov 
PSK a zdrojov z operačných 
programov EÚ, nie sú v sú-
časnosti tieto finančné pro-
striedky postačujúce na za-

bezpečenie cyklickej obnovy 
pozemných komunikácií. Fi-
nančná výpomoc od štátu by 
mohla situáciu zlepšiť. „Na 
zozname ciest v zlom staveb-
no-technickom stave je na-
príklad cesta II/537 od Štrb-
ského Plesa po Poprad, kde 
je v nevyhovujúcom stave až 
17,8 km, ale aj cesta III/3862 
v Radvani nad Laborcom, 
kde je v havarijnom stave 8 
km ciest (oblasť Humenné),“ 
uzavrela Heilová.

ts, Slovensko 

Mnohé fyzické osoby pod-
nikatelia, ktorým od júla 
vznikla povinnosť elektronic-
kej komunikácie s finančnou 
správou, ešte nemuseli podá-
vať finančnej správe žiadne 
dokumenty. To sa už za nie-
koľko týždňov zmení. Blíži sa 
termín na podanie daňového 
priznania k dani z motoro-
vých vozidiel, následne aj k 
dani z príjmu. Preto finančná 
správa opätovne upozorňuje, 

aby si fyzické osoby podnika-
telia nenechávali registráciu 
na portáli finančnej správy 
na poslednú chvíľu. Aktuál-
ne je na elektronickú komu-
nikáciu s finančnou správou 
zaregistrovaných už 572 992 
subjektov. Koncom roka 2017 
ich bolo približne 370 000. 
Len tento rok sa teda počet 
elektronicky komunikujúcich 
daňovníkov zvýšil o viac ako 
200 000 subjektov. Finančná 
správa podnikla viaceré kro-
ky na to, aby uľahčila elektro-

nickú komunikáciu fyzickým 
osobám - podnikateľom. Or-
ganizuje už druhú sériu ško-
lení k elektronickej komuni-
kácii, pripravila informačný 
leták o základných informá-
ciách, rovnako ako leták so 
vzorom podávania dokumen-
tov cez portál finančnej sprá-
vy, spravila redizajn portálu 
a zlúčila proces registrácie a 
autorizácie do jedného kroku 
pre tie fyzické osoby - pod-
nikateľov, ktoré konajú vo 
svojom mene. Tým výrazne 

uľahčila proces registrácie 
a autorizácie na portáli fi-
nančnej správy. Elektronická 
komunikácia prináša výhody 
jej používateľom. Daňovník 
môže podať dokumenty kedy-
koľvek počas dňa, nie je limi-
tovaný úradnými hodinami 
daňových a colných úradov, 
získa jednoduchý prehľad o 
odoslaných dokumentoch, 
ušetrí aj finančné prostriedky 
za poštovné, tlač dokumen-
tov či dopravu na úrady.

Prešovský kraj chce do roku 2021 odstrániť  väčšinu havarijných úsekov ciest

Podanie daňových priznaní sa blíži

Na zozname ciest v zlom stavebno-technickom stave je napríklad aj cesta III/3862 v Radvani nad Laborcom v okrese 
Humenné, kde je v havarijnom stave 8 km ciest.

Fyzické osoby podnikatelia, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť elektronickej komunikácie, by už viac nemali odkladať 
registráciu a autorizáciu na portáli finančnej správy. Blížia sa termíny na podanie daňových priznaní k dani z motorových 

vozidiel (január 2019) a k dani z príjmov (marec 2019). Na papierové podanie už nebude možné prihliadať.
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OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417
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jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk
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V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
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VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD
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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.
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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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www.facebook.com/humenskyexpres

Nájdete nás aj 
na facebooku:

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

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽDŇA 
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON) V HUMENNOM.
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03. 12.  OLDRICH
 (Sviatok sv. Františka 

Xaverského - patróna diela 
šírenia viery (misionárov) 
/	 Medzinárodný	 deň	
osôb so zdravotným 
postihnutím - OSN)

04. 12. BARBORA, BARBARA
 (Sviatok sv. Barbory 

- patrónky baníkov 
a delostrelcov)

05. 12. OTO, OTAKAR
	 (Svetový	deň	pôdy	

/ Medzinárodný 
deň	dobrovoľníkov	
v ekonomickom 
a sociálnom rozvoji)

06. 12. MIKULÁŠ, NIKOLAS
 (Sviatok sv. Mikuláša - 

patróna detí)
07. 12. AMBRÓZ, AMBRÓZIA
	 (Medzinárodný	 deň	

civilnej leteckej prepravy 
- ICAO)

08. 12. MARÍNA
09. 12. IZABELA
 - 2. adventná nedeľa
 (Medzinárodný	deň	boja	

proti korupcii)
10. 12. RADÚZ

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
03. 12.  CLARK / ANETA
04. 12.  BABETA / DUSTIN
05. 12.  PICCOLO / KVIETOK
06. 12.  KARINA / DANNY
07. 12.  PUFÍK / CHARLES
08. 12.  SANTANA / GERO
09. 12.  ADONIS / HVIEZDA
10. 12.  NIKITA / AMADEUS

INZERCIA/ INFOSERVIS

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie: 
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Šéfredaktor: Milan Potocký - tel. 0918 
756 264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:  
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia, 

infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod. 
Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia 
anonymné príspevky neuverejňuje. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. * Tlačí: PETIT PRESS, a.s., o. z. Košice. Distribúcia: vlastná. 
SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ. Distribuované zdarma v meste Humenné. Registrované Ministerstvom kultúry SR – EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.© VIHORLAT PRESS, s. r. o.



PONDELOK
3. DECEMBRA 2018HUMENSKÝ EXPRES12 | ŠPORT

-MJK-, Humenné; FOTO MJK 

1.BK HUMENNÉ 
– BK MŠK KEŽMAROK

79:60  
(14:12, 23:14, 23:18, 19:16)

1.BK: S. Kincel, Mi. Bab-
jak,	V.	Tkáč,	M.	Pirkovský,	

Pe. Lošák (D. Kulik, D. 
Gavaľa,	Ľ.	Boršč).	Tréner:	

Marek	Burič.

BK MŠK: A. Buday, R. 
Hudák, B. Dinda, T. Har-

abín, B. Tybor, M. Kalafut, 
J.	Koreň,	M.	Tomáš,	L.	

Kašela, V. Kiska. Tréner: B. 
Tybor.

S ľahkosťou pod deravými košmi rozhádzali 
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Humenčania kamzíkov spod Tatier 
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Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom 
náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca 
podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré 
musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred 
požiarmi a civilnej ochrany. 

Spoločnosť KEEPER, s.r.o. v Humennom vám už 12 rokov ponúka služby autoškoly a školiaceho strediska. V roku 
2018 sme rozšírili našu činnosť, aby sme sa ponukou prispôsobili neustále sa vyvíjajúcim legislatívnym požiadavkám 
a uľahčili vám nielen orientáciu v povinnostiach, ale aj ich plnenie.

Ušetrite si čas pri hľadaní služieb autorizovaného 
bezpečnostného technika, technika požiarnej 

ochrany a technika civilnej ochrany.

„V dobe, keď je čas drahocenný, je potrebné mať partnera, 
ktorému záleží na vašich potrebách. 
Nehľadajte, prinášame riešenia k vám.“ 

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

Školenia, prehliadky, kontroly, revízie, rekvalifikácia - Keeper ponúka komplexnú ponuku služieb na jednom 
mieste. Individuálny prístup prispôsobený vašim potrebám zaručí vašu spokojnosť a vy tak budete spĺňať všetky 
povinnosti a mať pri tom čas na to, na čom vám naozaj záleží.

Ďalšie informácie získate na www.keeper.sk alebo prostredníctvom kontaktov 
 – e-mail: info@keeper.sk * tel.: 0910 979 417.

Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

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

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽDŇA 
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON) V HUMENNOM.
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1.TENISOVÝ KLUB HUMENNÉ
www.tenishe.com  1tche@centrum.sk 

o r g a n i z u j e 
NÁBOR DETÍ

narodených v rokoch 2010, 2011, 2012
do TENISOVEJ PRÍPRAVKY

v	dňoch:	pondelok – piatok
od 16.30 hod. v tenisovom areáli 

(antukové kurty) 
na Chemlonskej ul. v Humennom.

Informácie – tel. 0905 608 539
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-MJK-; Humenné; FOTO MJK (HE - Skalica) 

ST. NICOLAUS 1. HOKEJOVÁ LIGA - 22. kolo

MHK HUMENNÉ – HK SKALICA
3:4 PP (1:1, 1:2, 1:0 – 0:1)

Góly: 8. V. Solomonchak (1:1), 28. D. 
Markuš (2:2),  41. G. Bylina (3:3) – 1. 
D.	Jaša	 (0:1),	21	(PH1)	D.	Okoličány	
(1:2),	33.	(PH1)	M.	Hujsa	(2:3),	64.	Ľ.	
Škápik (3:4).
R: M. Korba – M. Ordzovenský. V. 
Wolf. D: 543.

23. kolo
MHK HUMENNÉ – HK 95 
POVAŽSKÁ BYSTRICA

3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Góly: 5. (PH1) S. Babynets (1:0), 16. 
V.	 Solomonchak	 (2:0),	 44.	 M.	 Baláž	
(3:1) - 40. D. Rodionov (2:1).
R:	M.	Žák	–	O.	Homola,	M.	Novotný.	
D: 550.

Michalovce 24 19 2 1 2 133:44 62
Martin 24 16 2 2 4 114:55 54
Topoľčany	 24	 14	 4	 1	 5	 96:55	 51
Skalica 24 12 6 1 5 116:63 49
Dubnica n/V 24 14 1 2 7 102:64 46
HC Bratislava 24 12 1 5 6 88:63 43
Humenné 24 10 1 4 9 104:78 36
P. Bystrica 23 7 3 3 10 73:70 30
Spiš. N. Ves 24 8 3 3 10 69:72 30
Trnava 24 6 0 1 17 64:94 19
Prešov 24 3 1 0 20 51:121 11
N. Zámky B 24 0 0 0 24 19:244 0
HK Orange 20 11 4 0 1 6 32:38 13

Polovičná radosť  humenského ľadového ostria na domácej pôde
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(TASR), Bratislava; FOTO ARCHÍV MJK 

Finále Slovenského pohá-
ra vo volejbale mužov a žien 
2018/2019 sa uskutoční 16. 
– 17. februára na, fanúšikom 
známej, palubovke  Mestskej 
športovej haly v Humennom. 
Na Zemplíne sa o cennú trofej 
bude bojovať druhýkrát v his-
tórii, v roku 2014 triumfovali 
na domácej palubovke volej-
balisti ŠK Chemes Humenné a 
volejbalistky Doprastavu Bra-
tislava.

„V rámci príprav finále Sloven-
ského pohára sa Slovenská vo-
lejbalová federácia rozhodla, že 
prevezme organizáciu turnaja 
pod svoje krídla. Dejisko sme vy-
berali z viacerých alternatív, v hre 
boli bratislavská HANT Aréna, 
Levice, Nitra, či Poprad, ale na-
koniec padla voľba na Humenné, 
kde sme našli ideálne podmienky 
vo vyhovujúcom termíne. Humen-
né patrilo donedávna k baštám 
slovenského volejbalu a aktuálne 
rezonuje v meste téma návratu 
mesta na volejbalovú mapu. Ve-
ríme, že natoľko významné pod-
ujatie, ako je Slovenský pohár, 
pomôže v Humennom naštartovať 
volejbalových nadšencov a priaz-
nivcov, aby sa táto myšlienka čo 
najrýchlejšie stala realitou. Finá-
lový turnaj Slovenského pohára 
sa uskutoční v rámci 100. výročia 
osláv volejbalu na Slovensku, a 
preto chceme pripraviť toto pod-
ujatie na vysokej úrovni,“ pove-
dal pre web Slovenskej volejba-
lovej federácie (SVF) prezident 
Martin	Kraščenič.

V	 Slovenskom	 pohári	 mužov	 aj	
žien	2018/2019	sa	predstaví	osem	
družstiev,	 najlepších	 z	 extraligo-
vých tabuliek k 23. decembru. 
Tímy budú zaradené do „teniso-
vého pavúka“ nasledovne: 1. tím 
na	1.	priečku,	2.	tím	na	8.	priečku,	
3.	 tím	 na	 5.	 priečku	 a	 4.	 tím	 na	
4.	priečku.	Tímy	na	5.	-	8.	mieste	
extraligovej	tabuľky	obsadia	voľ-
né	pozície	(2.,	3.,	6.	a	7.	priečku)	
podľa	žrebu.	Štvrťfinále	(1.	kolo)	
mužov	 sa	 namiesto	 pôvodného	
termínu	9.	 januára	uskutoční	16.	
januára	 z	 dôvodu,	 že	 reprezen-
tácia	 mužov	 odohrá	 9.	 januára	

posledný	 kvalifikačný	 zápas	
majstrovstiev Európy na Islande. 
Štvrťfinále	sa	hrá	na	jeden	zápas,	
výhodu domáceho prostredia má 
družstvo,	ktoré	je	k	23.	decembru	
nižšie	 umiestnené	 v	 extraligovej	
tabuľke.
Odlišnosti	 v	 mužskej	 a	 ženskej	
pohárovej	 súťaži	 sú	 v	 semifiná-
lovej	 fáze.	 Semifinále	 mužov	
(16. februára 2018) rovnako ako 
štvrťfinále	 na	 jeden	 zápas	 bude	
súčasťou	 záverečného	 turnaja	
Final	Four,	finále	odohrajú	o	deň	

neskôr	 17.	 februára.	 Semifinále	
žien	sa	na	rozdiel	od	pohára	mu-
žov	bude	hrať	mimo	záverečného	
turnaja a na odvetu - prvé zápasy 
sú na programe 23. januára, od-
vety 6. februára. Finále odohrajú 
17.	 februára	 už	 v	 rámci	 spoloč-
ného vyvrcholenia národných 
pohárových	 súťaží.	 „V Humen-
nom nájdeme nielen kvalitné 
podmienky, ale aj divácku kulisu 
a dobré zázemie ľudí, ktorí rozu-
mejú volejbalu. Sme radi, že nám 
po rokovaniach vyšli v ústrety a 

presunuli iné podujatie na nový 
termín. Hracie časy sobotňajších 
semifinálových zápasov mužov, 
i nedeľňajších finálových duelov 
žien a mužov spresníme neskôr,“ 
uviedol	 súťažný	 riaditeľ	 SVF	
Ľubo	Stražay.	

Víťaz	Slovenského	pohára	zinka-
suje	2	500	eur,	zdolaný	finalista	1	
500	eur	a	zdolaní	semifinalisti	po	
500 eur. Obhajcovia prvenstiev 
sú VK Prievidza a Strabag VC 
Bratislava.

Nad humenskou palubovkou sa opäť  rozprestrie vysoká volejbalová sieť... o Slovenský pohár 2019


