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Novozvolený primátor:  
Šport patrí medzi moje priority 

Nový primátor Humenného Miloš Meričko sa rozhodol reagovať na rôzne klebety a reči, ktoré súvisia so športom a šíria sa v meste 
Humenné. Na sociálnej sieti ubezpečil trénerov, športovcov a fanúšikov, že podpora športu v Humennom bude jeho prioritou.

Umenie a agrikultúra  
vo Vihorlatskom múzeu  
v Humennom

Humenské vianočné trhy boli 
opäť plné milých prekvapení

  Viac na str. 3   Viac na str. 2

mpo, tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Už krátko po komunálnych voľ-
bách sa začali v meste Humenné 
šíriť reči, že bude ohrozená činnosť 
viacerých športových klubov. No-
vozvolený primátor Miloš Meričko 
na svojom facebookovom profile 
uviedol, že sa tieto fámy snažia 
šíriť rôzni profesionálni manipu-
látori. Meričko ubezpečuje športo-
vú verejnosť, že šport patrí medzi 
jeho priority. „To som deklaroval v 

predvolebnej kampani, ale aj svo-
jimi postojmi pri podpore športu 
ako poslanec pri hlasovaní - naprí-
klad aj štedrým financovaním súk-
romného hokejového klubu,“ uvie-
dol Meričko a pokračoval, „zaráža 
ma, aké klebety vraj teraz po meste 
šíria osvedčení manipulátori, ktorí 
po strate dôvery ľudí sa otriasli a 
svoje škaredé charaktery opäť na-
budili do boja.“ Novozvolený pri-
mátor ďalej uviedol, že už absolvo-
val prvé stretnutia so zástupcami 

hokeja a futbalu. „Stretol som sa 
s predstaviteľmi hokeja aj futbalu 
v našom meste, kde som ich ubez-
pečil o tom, že mesto pod mojím 
vedením bude podporovať šport na 
základe transparentného a čistého 
financovania. Týka sa to hlavne 
podpory mládeže, ale aj dospelých. 
Stretol som sa aj s pánom Šmidom 
z hokejového klubu, kde som ho 
ubezpečil, že je v mojom záujme, 
aby hokej v našom meste pokra-
čoval, a dokonca som ho požiadal, 

aby zostal pri tom tak ako doteraz. 
On ma ubezpečil, že je aj v jeho 
záujme, aby hokej v Humennom 
pokračoval, a tiež ma ubezpečil, že 
pokračovať chcú aj tréneri a hráči. 
A že všetci majú všetko vyplatené. 
Preto vás všetkých, fanúšikov, ro-
dičov, hráčov a trénerov, prosím, 
aby ste pokračovali vo svojej čin-
nosti a nenechali sa vyprovokovať 
profesionálnymi manipulátormi, 
ktorí celý život nič iné nerobili,“ 
uzavrel Meričko.
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Meričko vyhral 
suverénne 
Volebná účasť v meste Humen-
né dosiahla takmer 47 percent. 
Z 27 578 oprávnených voličov pri-
šlo k volebným urnám 12 934 voli-
čov. Miloš Meričko (OĽaNO, KHD, 
SaS, Strana občianskej ľavice, 
Strana práce, Progresívne Sloven-

sko, Spolu - občianska demokra-
cia)získal presne 6 912 hlasov. Do-
sluhujúca primátorka Jana Vaľová 
4 391. Meričko berie výhru s veľ-
kou pokorou a rešpektom. „Pretože 
to nie je jednoduché byť primá-
torom a byť zodpovedný za ľudí. 
Pre mňa je asi taká kľúčová vec 
zmeniť atmosféru v našom meste, 
aby bola voľnejšia, aby sa tu naozaj 
ľudia nerozdeľovali na tých našich 
a tých ostatných. Chcel by som, 

aby sa opäť podarilo vytvoriť v Hu-
mennom atmosféru pokoja, spolu-
práce,“ uviedol pre TASR. Pevne 
verí, že všetci novozvolení poslanci 
budú ťahať za jeden koniec povra-
zu spolu s primátorom „a že sa nám 
podarí v tom meste urobiť pre ľudí 
mnoho dobrých vecí“. Podľa vlast-
ných slov očakával, že predvoleb-
ná kampaň nebude veľmi pekná. 
„Obzvlášť z jednej strany, žiaľ, to 
sa aj splnilo,“ podotkol s tým, že 

ako kandidát si bol vedomý toho, 
že vstupuje do arény, „kde sa neja-
ké údery dostávajú“. „Ale to, že do 
toho bola zatiahnutá moja rodina, 
deti a tak ďalej, to myslím, že už 
prekročilo všetky medze, ale, chvá-
la Bohu, je to za nami a treba uro-
biť nejakú hrubú čiaru a naozaj, ak 
chceme zmeniť atmosféru v našom 
meste, tak budeme musieť aj my 
byť trošku tolerantnejší,“ uviedol 
po voľbách Meričko.

porkačovanie zo strany 1 

Novozvolený primátor: Šport patrí medzi moje priority 

Umenie a agrikultúra vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 

Humenné: Žiaci zo Základnej školy na Laboreckej ulici vyhrali defibrilátor  

Jana Fedičová, Humenné    

Tvorba Petra Králika charakteri-
zuje autora ako predstaviteľa ag-
roartu odkazujúceho na výtvarný 
smer landartu, umeleckého smeru 
vychádzajúceho z krajinného ume-
nia. Jednotlivé diela sú autorovým 
výtvarným pohľadom na priro-
dzené vegetačné procesy, ľudské 
zásahy v agrárnej krajine a spoje-
nia prírody a výtvarnej kreativity. 
V štýle agroartu spája dva svety − 
umenie a agrikultúru a ich prieni-
kom nastoľuje tému súžitia človeka 
a prírody. Je to inovatívny spôsob, 
ako odovzdať posolstvo o tom, aké 
je a aké by mohlo byť súžitie člo-

veka a prírody. Prvky umenia sa 
tak v autorovej výpovedi snúbia 
s  ekologickými, spoločenskými 
i filozofickými apelmi na krehkosť 
a význam agrikultúry pre ľudstvo. 
Autor absolvoval Školu úžitkové-
ho výtvarníctva v Košiciach, ne-
skôr Fakultu umení Technickej 
univerzity v Košiciach v odbore 
Ateliér slobodnej kreativity 3D. 
V súčasnosti pôsobí Peter Králik 
ako riaditeľ Základnej umeleckej 
školy v Strážskom a pedagóg vý-
tvarného odboru. Je zakladateľom 
kultúrneho centra Subteren v Mi-
chalovciach a spoluzakladateľom 
skupiny Strana železných, ktorá je 
autorovou výrazovou platformou 

reflektujúcou umelecký pohľad na 
zásahy do prírodnej krajiny, v rám-
ci takzvaných agroprocesov. Výsta-
va aktuálnej výtvarnej výpovede 
v historických kaštieľskych priesto-
roch je symbolickým spojením me-
tamorfózy umenia, architektúry, 
agrárnej krajiny, ako aj budovania 
zodpovedného vzťahu ku krajine 
ako životnému priestoru. Zaujme 
aj vás, nakoľko mení prírodu chlieb 
náš každodenný. Hľadajte na grafi-
kách, maľbách, fotografiách a troj-
rozmerných objektoch výtvarníka 
Petra Králika. Jeho umenie prináša 
stoickú dôstojnosť, láskavý humor, 
magickú poetiku i nástojčivú výzvu. 
Výstava v galerijných priestoroch 

Vihorlatského múzea v Humen-
nom potrvá od 12. decembra do 27. 
januára 2019. 

tasr, Humenné    

Do súťaže sa zapojil tím šiestich 
štvrtákov. S vypracovaním aktivít 
začali v septembri. „Mali sme robiť 
projekty súvisiace s Falckom,“ vy-
svetlil pre TASR člen tímu Samuel 
s tým, že vytvorili jeho maskota, 
tiež hymnu či príbeh Maca Paca 
súvisiaci s prvou pomocou. „Pani 
učiteľka vymyslela rovesnícke 
učenie,“ spomenul. Znamená to, 

že svojim spolužiakom predviedli 
aktivity týkajúce sa záchrany živo-
ta. Deti síce záchranárov priamo 
v akcii nevideli, považujú ich podľa 
vlastných slov za „dobrých ľudí, 
ktorí vedia pomôcť“. Ako pre TASR 
uviedol inštruktor z Falck Acade-
my Ivan Danko, do súťaže sa zapo-
jilo viac ako 300 škôl na Slovensku. 
Hlavnú cenu, defibrilátor, vyhralo 
50 z nich. Pre žiakov zo ZŠ Labo-
recká si v stredu pripravili viacero 

stanovíšť. „Na jednom z nich sa 
budeme venovať prvej pomoci, to 
znamená oživovaniu, hravou for-
mou s plyšovými mackami. Jed-
noduchou formou vysvetlíme, ako 
sa vracia život ľuďom. Na druhom, 
ako postupovať pri človeku, ktorý 
je síce v bezvedomí, ale dýcha, čiže, 
aby sme ho zastabilizovali. No a na 
ďalšom stanovišti kolega vysvetlí, 
ako sa správať pri dopravnej neho-
de, ako predchádzať úrazom, ako 

sa správať pri športoch,“ priblížil. 
Defibrilátor odovzdajú zástupcom 
školy po ukončení aktivít. Danko 
spomenul, že na jednom stanovišti 
deťom vysvetlia, ako sa tento prí-
stroj používa a že je to jednoduché. 
„Stačí počúvať a riadiť sa inštruk-
ciami. Je pravda, že možno prváči-
kovia nepoznajú všetky tie výrazy, 
a presne toto vysvetlíme,“ doplnil. 
Projekt podporila Nadácia Allianz 
a Nezisková organizácia Falck.

Záverečným výstavným projektom Vihorlatského múzea v Humennom v tomto kalendárnom roku je prierezová výstava 
výtvarníka Petra Králika z Michaloviec. Súbor vystavovaných diel predstavuje maľbu, fotografie a trojrozmerné objekty 

prezentujúce umelecký pohľad na pôsobenie človeka v rámci premien agrárnej krajiny.

Žiaci zo Základnej školy (ZŠ) na Laboreckej ulici v Humennom vyhrali v druhom ročníku súťaže Záchrana som ja automatický 
externý defibrilátor a zážitkový kurz prvej pomoci priamo na pôde školy pre deti prvého stupňa a ich pedagógov.

V tvorbe Petra Králika sa snúbia prvky ume-
nia s ekologickými, spoločenskými i filozo-
fickými apelmi na krehkosť a význam agri-
kultúry pre ľudstvo.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné

Sviatok sv. Ondreja v ŠZŠ

Humenské vianočné trhy boli opäť plné milých prekvapení

Mgr. Anna Hajníková, Humennéj   

V rámci hodín informatiky žiaci 
na webe vyhľadávali informácie 
o sv. Ondrejovi a zvykoch viažu-
cich sa k jeho menu, na hodinách 
slovenského jazyka si objasnili 

nové pojmy. Potom sa jednotlivé 
triedy pod vedením triednych uči-
teľov vystriedali na stanovištiach, 
kde si mohli prakticky vyskúšať, 
ako sa leje olovo a čo sa z neho 
dá vyveštiť. Dievčatá varili pirohy 
s lístočkami či veštili z polienok 

dreva a chlapci veštili zo štyroch 
hrnčekov. Veľa zábavy si žiaci užili 
pri „trasení plotov“, ale aj pri hľa-
daní ukrytých lístočkov s ondrej-
skými pranostikami. Prechádzku 
minulosťou organizátorky akcie 
zavŕšili vyhodnotením a odmene-

ním najaktívnejších žiakov a tried. 
Keby sa v závere vyučovacieho dňa 
niekto žiakov opýtal, čo sa tradične 
robievalo na Ondreja, na odpoveď 
by dlho nečakal, a to aj vďaka ne-
všedne prežitému dopoludniu.  

V meste Humenné už takmer na každom kroku cítiť príchod Vianoc. V závere uplynulého týždňa sa v meste konali v poradí 
už 23.Humenské vianočné trhy. Vo štvrtok a v piatok bolo kupujúcim Humenčanom a návštevníkom v centre mesta 

k dispozícii vyše 100 stánkov s rôznym sortimentom. Nechýbal aj bohatý kultúrny program, plný ľudových piesní a tradícií.

Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Mnohé z nich už zanikli,  
zabudlo sa na ne. Žiaci a učitelia ŠZŠ na Třebíčskej ulici oživili tradície spojené so sviatkom sv. Ondreja.

Nechýbali aj tradičné remeslá. Remesel-
níci ponúkali rôzne dekoratívne predmety 
z dreva, z včelieho vosku a medu, tkané 
koberce, vianočné vence a ikebany, ale aj 
perníky. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Už tradične oproti mestskému kultúrnemu 
stredisku boli umiestnené stánky s občer-
stvením. Tu si mohli Humenčania pochut-
nať aj na rôznych gurmánskych špeciali-
tách.   | FOTO: MILAN POTOCKÝ

23. ročník Vianočných trhov trval dva dni. Na Námestí slobody bolo návštevníkom a kupujú-
cim k dispozícii vyše 100 stánkov s rôznym sortimentom.   | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Súčasťou vianočných trhov bol aj kultúrny program, ktorý sa začal na Mikuláša vystúpením 
speváckych skupín Hačure a Bosoročky. .  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

V chladnom počasí sa mohli návštevníci zohriať pri poháriku medovinky, vareného vínka, via-
nočného punču alebo čaju.   | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenčania mohli ochutnať aj pravé valašské frgály. Sú to tradičné koláče, ktoré pečú gaz-
dinky na Morave už viac ako 200 rokov.   | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Humenskí policajti vyšetrujú zločin sprenevery

Ukradnuté luxusné auto policajti vypátrali na dvore rodinného domu

Poveternostné podmienky sú zradné. Dbajte na bezpečnosť !

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Zákon pri týchto trestných 
činoch stanovuje trestnú sa-
dzbu odňatia slobody až na 
desať rokov. Polícia infor-
movala, že osoba oprávnená 
konať za obec Košarovce sa 
dopustila konania poškodzu-
júceho túto obec. Išlo o fal-
šovanie faktúr, predraženie 

stavby cestnej komunikácie, 
predraženie výstavby verej-
ného osvetlenia, krádež tvár-
nic cca 1 200 kusov, predra-
žená čierna stavba oplotenia 
na cintoríne, skolaudovanie  
bytovej jednotky napriek 
tomu, že samotná stavba ne-
bola dokončená a nebola zre-
alizovaná v požadovanej kva-
lite. Osoba oprávnená konať 

za obec Košarovce prehrala 
súdny spor, pričom svojvoľ-
ne vyplatila odškodné. Táto 
osoba údajne umožnila jed-
nému podnikateľovi počas 
troch rokov využívať priesto-
ry obce (90 m2), pričom plat-
by za elektrinu, vodu a ani za 
odpad neboli zo strany pod-
nikateľa uhradené. „Páchateľ 
teda vykonával svoju právo-

moc spôsobom odporujúcim 
zákonu a zverené finančné 
prostriedky použil na iný ako 
určený účel a spôsobil tak na 
cudzom majetku značnú ško-
du vo výške najmenej 72-ti-
síc eur,“ spresnila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

mpo, Trebišov, FOTO: POLICIA  

Policajti z Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru 
Trebišov vypátrali ukradnu-
té vozidlo BMW X6 v jed-
nej z obcí v Trebišovskom 
okrese. Vozidlo, po ktorom 
bolo vyhlásené medzinárod-
né pátranie, bolo nájdené 
a zaistené vo dvore jedného 
z rodinných domov v sobo-
tu 24. novembra v nočných 

hodinách. Krádež auta bola 
nahlásená v Nemecku. „Kri-
minalisti vozidlo zaistili 
k ďalším procesným úkonom 
pre podozrenie zo zločinu 
legalizácie príjmu z trestnej 
činnosti. Podľa operatív-
nych zistení cieľovou kra-
jinou mala byť Ukrajina,“ 
informovala košická krajská 
policajná hovorkyňa Lenka 
Ivanová. 

mpo, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Dážď, popadané lístie na 
cestách, ku ktorému sa kaž-
dým dňom môže pridať pa-
dajúci mrznúci dážď či sneh, 
môžu na cestách narobiť 
riadnu „šarapatu“. Je pre-
to nevyhnutné prispôsobiť 
svoju jazdu stavu a povahe 
vozovky, ale i poveternost-
ným podmienkam. Zbytoč-
ne nehazardujte a neriskujte 
na cestách predbiehaním, 
znížte rýchlosť svojho vo-
zidla a zvýšte vzdialenosť 
medzi vozidlami. „Rýchla 
jazda, preceňovanie svojich 

schopností a zručností, ale 
i alkohol vedú k zbytočným 
stratám nielen na majetku, 
ale v horšom prípade aj na 
životoch,“ upozornila kraj-
ská policajná hovorkyňa 
Lenka Ivanová. Preto polícia 
pripomína všetkým účast-
níkom cestnej premávky, že 
každý môže zodpovedným 
prístupom a dodržiavaním 
pravidiel cestnej premávky 
prispieť k väčšej bezpečnosti 
na cestách. Vodiči by si mali 
uvedomiť, že auto sa v sekun-
de môže zmeniť na nebezpeč-
nú zbraň, preto frajerina nie 
je na mieste.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom začal trestné stíhanie vo veci 
zločinu sprenevery a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. 

Nadišiel čas, keď je potrebné uvedomiť si, že už nie je možné jazdiť tak ako v letnom období. 
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P R Á C A

 � Ak ste komunikatívni, 
flexibilní, máte stredo-
školské vzdelanie  a sami 
chcete rozhodovať o výške 
svojho príjmu... zavolajte 
na tel. č. 0911 931 205.

HE-R/0144

 � 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

 � Práca v DREVOVÝRO-
BE – každý druhý deň, 
mzda 530 eur (v čistom). 
Zároveň prijmeme vedú-
ceho do drevovýroby. In-
fo 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 zacho-
valú GAUČOVÚ SÚPRA-
VU tmavej tehlovej farby 
(3-miestna sedačka roz-
kladacia na spanie + 2 
kreslá). Cena 30 €, odvoz 
vlastný od kupujúceho. 
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

H
E-S/0042

H
E

 /0
1

0
1

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0118

Chcem si   
P R E N A J A Ť

G A R Á Ž   
(aj bez elektriny), 
kdekoľvek v Humennom, 

avšak prioritne na Sídlisku II.

Tel. 0911 913 074

H
E

-R
/0146

H
E

-S/0022

7. 3. 2016Inzercia8
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VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

H
E/0047

Myšlienka týždňa...

„ODPÚŠŤAME 
AŽ TAK,

AKO 
MILUJEME.”

(FRANCOIS DE LA 
ROCHEFOUCAULD; 

1613-1680 – KNIEŽA A VOJVODA, 
FRANCÚZSKY PROZAIK A 

MORALISTA)
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Petíciu za ukončenie prevádzky odkaliska Poša podpísalo vyše 9000 ľudí

Seniori sú voči korupcii a manipulácii najzraniteľnejšou skupinou

tasr, Vranov nad Topľou, FOTO:  TASR – ROMAN HANC   

S petíciou začali okolité obce a ďal-
šie subjekty koncom augusta. „Kaž-
dý týždeň dostávame klasickou poš-
tou podpísané petičné hárky z rôz-
nych obcí regiónu, nielen z Vranov-
ského okresu, ale aj z okresu Mi-
chalovce a Humenné,“ informoval 
TASR starosta obce Nižný Hrušov 
Ján Fenčák, ktorý je zároveň pred-
sedom petičného výboru, s tým, 
že podporu tejto petícii vyjadrila 
aj Jednota dôchodcov Slovenska 
vo Vranovskom okrese. Petičiari 
predpokladali, že sa viac osvedčí 
jej on-line forma. „Tam je odozva 
zatiaľ veľmi slabá,“ skonštatoval 
starosta. Ich cieľom je minimálne 
30.000 podpisov, ktoré by chceli 
vyzbierať do konca decembra. „Ak 
by hrozilo, že by sa povolenie (na 
prevádzku odkaliska, pozn. TASR) 
išlo predlžovať, tak budeme určite 
reagovať skôr,“ zdôraznil Fenčák. 
Spomenul, že ich začal zastupovať 
odborník, ktorý má s touto prob-
lematikou reálne skúsenosti. „A 
dokáže porovnávať veci a ukázať 

možno širokému regiónu, že ak to 
funguje niekde inde - na strednom 
či západnom Slovensku, tak to 
môže fungovať aj na východnom 
Slovensku,“ ozrejmil. Ako vyplýva 
zo stanoviska, ktoré TASR poskytol 
holding Energochemica, pod ktorý 
patria spoločnosti prevádzkujúce 
čistiareň odpadových vôd v Stráž-
skom a odkalisko Poša, v súčasnosti 
sa v rámci neho nelikvidujú žiadne 
nebezpečné odpady a objem os-
tatných likvidovaných odpadov sa 
za posledných 15 rokov podarilo 
znížiť o viac ako 95 percent. Limit-
né hodnoty znečisťujúcich látok 
v odpadových vodách neboli podľa 
neho za posledné roky ani v jednom 
prípade prekročené. „Podľa záveru 
aktuálnej správy Vodohospodárskej 
výstavby, štátneho podniku, ktorý 
zabezpečuje výkon odborného tech-
nicko-bezpečnostného dohľadu, je 
odkalisko Poša bezpečné a prevádz-
kyschopné,“ uvádza sa v stanovisku 
s tým, že v jeho prevádzke plánujú 
kontinuálne pokračovať. Odkalisko 
Poša eviduje ako potvrdenú envi-
ronmentálnu záťaž aj Ministerstvo 

životného prostredia SR. Fenčák 
spomenul, že ľudia verejne pouka-
zujú na problém tejto lokality, ale 
aj na iné environmentálne problé-
my v regióne tým, že napíšu nejaké 
stanovisko na sociálnu sieť, prípad-
ne to odcitujú novinárom. „Žiaľ, to 
je to najmenej, čo sa dá urobiť. Tie 
oficiálne štátne orgány nemajú v ru-
kách nič,“ vysvetlil s tým, že je veľmi 
dôležité, aby každý, kto má v tejto 
súvislosti akúkoľvek negatívnu skú-
senosť, adresoval svoj podnet prís-
lušným kontrolným orgánom. „Je 
to momentálne to, čo nám najviac 
pomôže vytvoriť akýsi tlak na všetky 

štátne orgány, aby sa týmto problé-
mom v našom regióne začali inten-
zívne venovať,“ zdôraznil. Iniciatívu 
v tejto súvislosti prejavili aj poslanci 
Prešovského samosprávneho kraja 
(PSK). Premietla sa do pracovného 
rokovania k urýchlenému ukonče-
niu prevádzky odkaliska Poša, ktoré 
je na pôde vyššieho územného celku 
naplánované na stredu (5. 12.) za 
prítomnosti viacerých príslušných 
orgánov. Poslanec PSK za Vranov-
ský okres Peter Kocák v súvislosti s 
touto problematikou listom oslovil 
aj samotného premiéra.

ts, Slovensko    

Seniori sa najčastejšie stretávali s 
korupčnými situáciami v zdravot-
níctve, a to u všeobecných lekárov, 
na internom a ortopédii. Na druhej 
strane len štvrtina dôchodcov by 
korupciu nahlásila. Ukázal to je-
senný prieskum verejnej mienky, 
ktorý agentúra FOCUS spravila pre 
Transparency International Sloven-
sko. Zraniteľnosť seniorov súvisí s 
ich nedostatočnou informovanos-
ťou a tiež s nižšou schopnosťou od-
lišovať fakty od dezinformácií. Len 
necelá tretina z nich vie o tom, že 
existuje zákon, ktorý ohlasovateľov 

korupcie chráni. Nedávna analýza 
výskumníkov Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave zistila, že me-
diálna gramotnosť seniorov je len 
polovičná oproti západnej Európe. 
Práve v najstaršej vekovej skupine 
je najviac ľudí náchylných podľah-
núť komerčným či informačným 
dezinformáciám. V nedávnej dobe 
to najlepšie ilustroval dokumen-
tárny film režisérky Silvie Dymá-
kovej Šmejdi. Na druhej strane sú 
to práve seniori, ktorí môžu byť 
príkladom verejnej angažovanosti 
mladším. Až tri štvrtiny dôchodcov 
chodia voliť, čo platí len o polovici 
ostatných občanov. O to dôležitejšie 

je však venovať sa ich vzdelávaniu 
a informovaniu. Ochrániť senio-
rov pred korupciou a posilniť ich 
odolnosť voči falošným správam je 
cieľom nového projektu Transpa-
rency pod názvom Dlhujeme im to. 
Počas dvoch rokov plánuje osobne 
vzdelávať 1500 seniorov a nepriamo 
tak zasiahnuť ďalšie desiatky tisíc z 
nich. Cieľom neziskovej organizácie 
je aj nájsť seniorských lídrov, ktorí 
budú šíriť získané zručnosti ďalej.
Na celosvetový sviatok filantropic-
kého darovania #Giving Tuesday 
spúšťa Transparency kampaň na 
získanie finančnej podpory od ve-
rejnosti. Do kampane sa zapojilo 

aj viacero verejne známych osob-
ností, napríklad herečka a speváčka 
Dominika Morávková-Zeleníková, 
stand-upisti Ján Gordulič, Ludwig 
Bagin, Michael Szatmáry, herečka 
Bronislava Kováčiková či fotograf 
Martin Črep. Spisovateľ a preklada-
teľ Michal Hvorecký na margo kam-
pane uviedol: „Aktivity politických 
a ekonomických šmejdov patria k 
najväčším rizikám dnešných senio-
rov. Považujem za zvlášť odporné, 
keď niekto klame a okráda zraniteľ-
ných a slabých. Je mojou povinnos-
ťou postaviť sa za nich teraz, keď ich 
denne ohrozujú podvodníci všetké-
ho druhu.“

Petíciu za ukončenie prevádzky odkaliska Poša vo Vranovskom okrese a jeho následnú sanáciu podpísalo doteraz vyše 
9000 ľudí. Holding Energochemica plánuje v jeho prevádzke kontinuálne pokračovať.

Podľa prieskumu dávajú seniori úplatky až o dve tretiny častejšie ako pracujúci. Za posledné tri roky zaplatil každý šiesty 
dôchodca úplatok vo verejných službách. Oproti pracujúcim ide o viac ako dve tretiny častejšej miery úplatkárstva.
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Prečítajú im noviny, vypočujú 
trápenia, zahrajú sa spoločenské 
hry alebo len budú mlčky nablíz-
ku. Detským a starším pacien-
tom v Nemocnici Svet zdravia 
Michalovce budú chvíle strávené 
v nemocnici spríjemňovať dob-
rovoľníci. Michalovská nemocni-
ca totiž slávnostne odštartovala 
projekt dobrovoľníckych centier 
Krajší deň a stala sa tak ôsmou 
v sieti Svet zdravia, ktorá sa doň 
oficiálne zapojila. Ambasádorom 
Krajšieho dňa v Michalovciach 
sa stal spevák Tomáš Bezdeda. 
„Mnohí pacienti sa môžu cítiť 
v nemocnici opustení. Ak sú deti 
hospitalizované bez rodiča alebo 
ide o seniorov bez príbuzných, 
je dôležité, aby svoj voľný čas po 

ukončení liečebno-diagnostic-
kých procedúr trávili zmysluplne. 
To zlepšuje ich psychickú pohodu 
a napomáha liečebnému procesu. 
Aj preto sme sa pred dvoma rok-
mi rozhodli vytvoriť tento dob-
rovoľnícky projekt, priniesť na 
oddelenia viac pozitívnej energie 
a podporiť tak pohodu a starost-
livosť o pacienta v nemocnici,“ 
hovorí Tatiana Kosťová, autorka 
a garantka projektu Dobrovoľ-
nícke centrá Krajší deň v sieti ne-
mocníc Svet zdravia. Dobrovoľ-
nícky projekt vznikol ešte v roku 
2016, keď sa doň zapojili prvé 
nemocnice siete Svet zdravia, a to 
v Humennom a Banskej Štiavnici. 
Postupne sa pridávali ďalšie a po-
čas dňa otvorených dverí v micha-
lovskej nemocnici, ktorý sa konal 
v sobotu 24. novembra, oficiálne 

projekt spustila aj nemocnica 
novej generácie. „Deti, hoci sú 
často sprevádzané rodičom, zaží-
vajú v nemocnici určitý stres. Na-
chádzajú sa v cudzom prostredí 
a musia podstupovať vyšetrenia, 
ktoré sú pre nich nové, zaťažujú-
ce a nikdy predtým ich nezažili. 
Ich pozornosť preto potrebujeme 
rozptýliť a je nesmierne ľudské 
a krásne, ak dobrovoľníci prichá-
dzajú a pomáhajú dvom najzrani-
teľnejším skupinám,“ vysvetľuje 
primárka pediatrického a novo-
rodeneckého oddelenia MUDr. 
Dana Jurečková. Svoju aktivitu 
dobrovoľníci zameriavajú pri-
márne na pacientov na detskom 
oddelení a oddelení dlhodobo 
chorých. Celý priebeh návštevy je 
prispôsobený predstavám a zdra-
votnému stavu pacientov. Môže 

ísť o tichú prítomnosť, rozhovor, 
vypočutie, prechádzku, čítanie 
knihy či hranie spoločenskej hry. 
Obľúbené sú aj tvorivé dielničky, 
v rámci ktorých dobrovoľníci s 
pacientmi vyrábajú rôzne malič-
kosti, ktorými potom obdarúvajú 
svojich blízkych alebo sa využíva-
jú na skrášlenie nemocničných 
priestorov. Okrem individuálnej 
dobrovoľníckej práce centrá or-
ganizujú aj spoločné akcie pri prí-
ležitosti sviatkov, ako sú Mikuláš, 
Vianoce či Veľká noc. Odporúča-
ný profil dobrovoľníka: vek 17 ro-
kov a viac; dobrý zdravotný stav, 
správna dávka sebareflexie, em-
patie a trpezlivosti, pozitívne na-
ladený, ochotný aspoň jedenkrát 
do týždňa navštíviť pacientov ne-
mocnici na jednu až dve hodiny.

tasr, Prešovský kraj, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

FilmAT Festival je poľským čle-
nom Medzinárodného výboru fil-
mových festivalov cestovného ru-
chu (CIFFT) so sídlom vo Viedni. 
V roku 2018 sa uskutočnil jeho 
13. ročník. Cieľom festivalu je 
prezentovať najnovšie trendy 
v dokumentárnej a televíznej 
tvorbe, ako aj celé spektrum au-
diovizuálnych diel s cestovateľ-
skou tematikou. Podporuje roz-
voj národných a zahraničných 
produkcií a organizuje samostat-
nú poľskú a medzinárodnú filmo-
vú súťaž. Práve v medzinárodnej 
súťaži získal spot o Prešovskom 
kraji s názvom Nechajte sa zviesť 
(Be charmed by Prešov Region) 
ocenenie Special Award. „Veľmi 
nás teší, že sme získali uznanie za 
náš propagačný spot v konkuren-
cii z celého sveta. Spot zachytáva 

turistické atraktivity Prešovské-
ho kraja v rozličných ročných 
obdobiach. Video sa využíva na 
propagáciu kraja doma i v zahra-
ničí a veľký úspech má aj na soci-
álnych sieťach,“ povedal riaditeľ 
KOCR Severovýchod Slovenska 
Martin Janoško. „Spot vznikal 
takmer dva roky. Pod videopro-
dukciu, réžiu, snímky sa podpísal 
tím Jakuba Augustínskeho. Na-
táčanie bolo pomerne náročné, 
pretože vtesnať všetky tie krásy 
a zaujímavosti Prešovského kraja 
do tri a pol minúty je pomerne 
náročné, ale sme radi, že sa nám 
to podarilo a že výsledná snímka 
má veľký úspech nielen na Slo-
vensku, ale aj v zahraničí,“ do-
plnila Barbora Čechová z KOCR 
Severovýchod Slovenska. 

Ústredným motívom spotu je 
let dravca, ktorý diváka preve-

die krajom z rôznych perspektív. 
„Natáčanie bolo veľmi zaují-
mavé, navštívili sme množstvo 
lokalít a každá jedna mala svoje 
čaro. Práve rozmanitosť štyli-
zácie záberov a zachytenie toho 
pravého momentu boli pre nás 
najväčšou výzvou. Z pohľadu re-
žiséra to bolo nesku-
točné obdobie plné 
práce s kreatívnym 
prístupom priamo v 
teréne a následne v 
postprodukcii,“ uvie-
dol k tvorbe spotu 
Jakub Augustinský. 
Video je dynamické, 
strieda rôzne po-
hľady a témy, ktoré 
spoločne ústia do 
záverečného sloganu 
Nechajte sa zviesť. 
V anglickej verzii bol 
využitý voľnejší pre-

klad ‚...Be charmed by Prešov Re-
gion‘. „Je to prierez zaujímavostí 
kraja. Ak by sme chceli zachytiť 
všetko, čo kraj ponúka, materiály 
by sme mali na niekoľkohodino-
vý dokument,“ doplnil Janoško. 
Video bolo verejnosti predstave-
né v závere októbra 2017.

Pacientom v nemocniciach sa venujú aj dobrovoľníci. Zaujímavý projekt odštartoval pred dvomi rokmi v Humennom  

Video o Prešovskom kraji bolo ocenené na medzinárodnom festivale 

Nemocnica Svet zdravia Michalovce odštartovala dobrovoľnícky projekt s názvom Krajší deň. Minulý rok projekt prebiehal aj v nemocnici v Humennom.

Videospot o Prešovskom kraji z dielne Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska získal prestížne ocenenie na poľskom 
filmovom festivale FilmAT. Spot s názvom Nechajte sa zviesť bol ocenený v konkurencii krajín z celého sveta cenou Special Award.

KRIMI / SPRAVODAJSTVO 



PONDELOK
10. DECEMBRA 2018HUMENSKÝ EXPRES8 | SPRAVODAJSTVO

tasr, Čertižné, FOTO: KVH Beskydy 

Jeden z nich je súčasťou toho ci-
vilného, ďalšie štyri sú nad obcou 
v slovensko-poľskom pohraničí. 
Ako TASR informoval predseda 
Klubu vojenskej histórie (KVH) 
Beskydy Martin Drobňák, k ich 
finálnej podobe a rozmiestneniu 
sa pristúpilo až po prvej svetovej 
vojne, a to z dôvodu, že v katastri 
obce evidovali veľmi veľa roztrúse-
ných hrobov. „Starostlivosť o tieto 
pietne miesta bola pomerne nároč-
ná, takže žandárska stanica, ktorá 
zabezpečovala ich údržbu a taktiež 
evidenciu, sa začiatkom 20. rokov 
minulého storočia rozhodla, že pri-
praví plán exhumácií a následného 
vybudovania komplexu cintorínov, 

aby sa ušetrili finančné prostried-
ky a zjednodušila sa starostlivosť 
o tieto hrobové miesta,“ vysvetlil. 
Kataster Čertižného rozčlenili do 
piatich samostatných okruhov 
a v každom z nich sa vybralo jed-
no miesto, kde bola masová šach-
ta alebo zhluk niekoľkých hrobov, 
a tie zvyšné sa na tieto lokality 
prenášali. Robilo sa tak postupne, 
najmä v lete roku 1922. „Existuje 
k tomu pomerne presná eviden-
cia. Keď sme spracovávali histó-
riu týchto vojnových cintorínov, 
mali sme možnosť nahliadnuť do 
exhumačných máp, k dispozícii 
boli náčrty, ale aj exhumačné pro-
tokoly, takže žandárska stanica si 
vtedy spravila svoju prácu veľmi 
precízne,“ skonštatoval Drobňák. 

Na cintorínoch sú pochovaní vojaci 
rakúsko-uhorskej a ruskej armády. 
Nie všetky hroby však boli podľa 
jeho ďalších slov exhumované, 
preto počet tých, ktorí zahynuli, 
je pravdepodobne vyšší ako ten, 
ktorých pochovali. Predseda KVH 
Beskydy spomenul, že ďalšie hroby 
sa nachádzajú aj na území Poľska. 

„To, že sú cintoríny umiestnené na 
značenej turistickej trase, ktorá 
vedie po hranici, ich do budúcna 
predurčuje na to, aby boli aj kul-
túrno-historickou zaujímavosťou 
tohto regiónu,“ uzavrel. Správu 
a údržbu cintorínov má na starosti 
obec, ktorá v tejto súvislosti spolu-
pracuje s miestnymi poľovníkmi.

tasr, Stropkov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

V rámci Dní medu, ktoré sa konali 
od piatka 30. novembra do soboty, 
v Stropkove ocenili najlepšie medy 
v okrese. Okrem toho si návštevníci 
mohli pozrieť prezentáciu včelích 
produktov. Pre samotných včelárov 
si organizátori dvanásteho ročníka 
podujatia, miestna organizácia Slo-
venského zväzu včelárov a mesto 
Stropkov, pripravili i odborné pred-
nášky. „Máme nakreslených 280 
výkresov na tému včelár a včelári 
očami detí. Máme 27 prác zdobenia 
a pečenia medovníkov. Mali sme 
tu tvorivú dielňu. Dnes je odborná 
včelárska konferencia. Pozvali sme 
aj predsedu Slovenského zväzu 
záhradkárov Eduarda Jakubeka, 
ktorý bude prednášať o reze ovoc-
ných stromov, o znáškových pome-
roch na záhradkách. Je dobré, že 
je tu medzi nami, lebo sa môžeme 
porozprávať o tom, či je vôbec po-
trebné používať chemické postreky, 

ktoré nám likvidujú včely,“ uviedol 
pre TASR predseda Slovenského 
zväzu včelárov v Prešovskom kraji 
a v okrese Stropkov Gabriel Foť-
ko. Tento rok bol podľa jeho slov 
jeden z najlepších, čo sa týka medu. 
„Nie v každej oblasti na Slovensku 
bol však med. Sú oblasti, kde bolo 
medu veľmi veľa, ale, žiaľ, máme aj 
oblasti, kde medu na Slovensku ne-
bolo,“ doplnil Foťko. Výrobu úľov 
prezentoval Jaroslav Kirňák zo 
Sniny. Ako povedal, vyrábajú dva 
typy úľov – uteplené a neuteplené. 
„Vyžaduje si to isté znalosti, aby úľ 
v konečnom dôsledku spĺňal krité-
riá, ktoré včelári považujú za pod-
statné pre fungovanie včelstiev,“ 
vysvetlil Kirňák. V súťaži o najlepší 
med v okrese Stropkov prvé miesto 
získala Mária Micenková zo Strop-
kova. Na druhom mieste skončil 
Jozef Džavoronok a na treťom Ján 
Blanár. „Včelár na svojej včelnici 
musí najprv odpozorovať, ako sa 
včely správajú. Môže im iba po-

môcť, nesmie ich stresovať, má im 
ponechať pokoj a vytvoriť také pod-
mienky, aby boli pokojné a znášali 
krásny, zdravý, čerstvý a ľuďom 
prosperujúci med. Tak ako žijú 
včely, by mali žiť aj ľudia. Mali 
by byť pracovití a vedieť sa k sebe 
správať podľa zásad, aké majú vče-
ly,“ prezradila Micenková, ktorá sa 
chovu včiel venuje 45 rokov. Stred-
ná odborná 
škola (SOŠ) 
Pod Báno-
šom v Ban-
skej Bystrici 
je centrom 
vzdelávania 
v odbore vče-
lárstva na 
S l o v e n s k u . 
Podľa slov 
jej riaditeľa 
Pavla Fiľa, 
vychovávajú 
od hobby vče-
lárov až po 

profesionálov. „Každý rok otvára-
me približne dve triedy externého 
dvojročného štúdia, kde študuje 
asi 60 žiakov. Čo sa týka dospelých, 
30 až 40-roční majú o to záujem. 
Štúdium po dvoch rokoch ukončí 
približne 80 percent študentov. Zá-
ujem absolventov základných škôl 
je minimálny,“ dodal Fiľo.

V katastri obce Čertižné sa nachádza až päť cintorínov z prvej svetovej vojny  

Počas Dní medu ocenili najlepšie medy v okrese Stropkov

Počas prvej svetovej vojny prebiehala v okolí obce Čertižné v okrese Medzilaborce bojová činnosť, najmä na prelome rokov 1914 a 1915. 
Jej pozostatkom sú viaceré vojnové cintoríny v chotári.

Výrobu úľov prezentoval Jaroslav Kirňák zo Sniny.
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Zuzana Švecová, Humenné 

Organizátori podujatí stavili 
na aktivity overené a obľúbe-
né v iných mestách, skúšajú 
však priniesť do Humenného 
aj niečo nové a netradičné. 
Divadlo v kaviarni? Bez kla-
sického ozvučenia a pódia? 
Prečo nie. Ak hercom nechý-
ba kreativita a majiteľom 
podniku ochota, dá sa vše-
ličo. Medzi doposiaľ najza-
ujímavejšie podujatia preto 
nepochybne patrilo predsta-
venie Kladzanského ľudové-
ho divadla (v skratke KĽUD). 
Veľmi obľúbené sú vo väčších 
mestách, a ako sa ukázalo, aj 
v tom našom, prednášky fil-
mového kritika a šéfredak-
tora portálu kinema.sk Pet-
ra Konečného. V októbri sa 
detailne venoval najväčším 
filmovým chybám, ktoré si 
bežný divák málokedy všim-
ne. S Kľudom i Konečným 
sa budú môcť Humenčania 
stretnúť opäť aj v decembri.  
Svojich priaznivcov si po-
stupne získava tiež tzv. Kavia-
renský kvíz. O čo ide? Tímy 
v 2 – 6 členných skupinkách 
zapisujú na pripravený for-
mulár odpovede na otázky 
položené kvímajstrom. Je 
fajn mať tím zložený z ľudí, 

ktorým sú blízke rôzne ob-
lasti, keďže v kvíze môžu byť 
témy ako zemepis, história, 
osobnosti, film, hudba či zná-
me značky. Kto vie, odpoveď 
si napíše, kto nevie, počká 
si na lepšie sadnúcu otázku.   
Do pripravovaných aktivít 
vhodne zapadli aj už dva roky 
fungujúce Literárne večery, 
realizované dvoma propagá-
torkami čítania, ktoré každý 
mesiac otvárajú novú knižnú 
tému. Taktiež niekoľko mi-
lovníkov netradičného cesto-
vania sa prišlo so záujemcami 
podeliť o svoje zážitky. Hu-
menčania tak mali možnosť 
preniesť sa do Indonézie, 
Južnej Ameriky i na Antark-
tídu.  

S končiacim sa rokom sta-
vili organizátori podujatí 
v CheckMate na už overené 
aktivity. Po vernisáži výstavy 
humenského rodáka s ru-
sínskymi koreňmi Mariána 
Breka (diela sú verejnosti prí-
stupné do 21.12.) sú priprave-
né ešte tieto podujatia: 14.12. 
o 18:30 hod – Prednáška Pet-
ra Konečného „Najlepšie sve-
tové reklamy“. Pripravených 
je približne 150 reklám, ktoré 
šéfredaktor portálu Kinema.
sk považuje za výnimočné v 

symbióze kreatívy a prevede-
nia. V ponuke budú najoce-
ňovanejšie svetové nápady, 
zakázané koncepty, kompa-
ratívne provokácie, najlep-
šie virálne a gerilové videá 
a, samozrejme, najvtipnejšie 
reklamné kampane. 15.12. 
o 18:00 hod – Literárny ve-
čer s knižnými odporúčania-
mi. Ak chcete dostať tip na 
dobrú knihu, alebo si nechať 
poradiť, ako potešiť nároč-
ného čitateľa, čo kúpiť pod 
stromček deťom alebo čo čí-
tať v rámci žánru krimi, fan-
tasy, sci-fi, horor, romantika, 
neváhajte. 21.12. o 18:00 hod 

– Divadelné predstavenie 
„Cicho, bo skajpujem s dziv-
ku!“. Kladzanské ľudové 
divadlo ponúkne Humen-
čanom komédiu o kosení, 
modernej komunikácii a sta-
rých (večných) problémoch, 
ktoré sú v súčasnom svete 
riešené novými spôsobmi.  
Cieľom Kultúrneho centra 
CheckMate je obohatiť kul-
túrne podujatia organizova-
né v našom meste o aktivity, 
ktoré sa charakterom neho-
dia do veľkých sál, ale vyža-
dujú si skôr komornejšiu at-
mosféru.  

ts, Slovensko 

Ako každý rok pred vianočný-
mi sviatkami, aj tento rok sa 
predstavila ZUŠ na Mierovej 
ulici v Humennom  MIKULÁŠ-
SKYM KONCERTOM pre žia-
kov materských škôl v Humen-
nom a z okolitých obcí. Kon-

cert sa uskutočnil 4. 12. 2018 
o 10.00 hod. v Dome kultúry 
v Humennom. Učitelia a ich 
žiaci priblížili deťom zábavnou 
formou nielen mikulášske tra-
dície, ale im predstavili aj via-
ceré hudobné nástroje. Kon-
cert, ktorý pre materské školy 
organizujeme pravidelne a s 

veľkým úspechom, sa stretol s 
veľmi dobrými ohlasmi nielen 
zo strany učiteliek materských 
škôl, ale najmä detí a ich ro-
dičov. Koncertu sa zúčastnilo 
366 detí so svojimi učiteľka-
mi. Veľké poďakovanie patrí 
tvorcom koncertu: Márii Be-
rešovej – čert FUCILUK, Jane 

Dobrančinovej – anjel DOB-
ROMIL a Mikulášovi, ktorého 
stvárnil Mgr. Marek Belančat. 
Poďakovanie patrí aj ostatným 
účinkujúcim učiteľom a ich 
žiakom.

PaedDr. Igor Hanák, 
poverený riaditeľ školy

Aktivity nového Kultúrneho centra v Humennom

Mikulášsky koncert žiakov ZUŠ na Mierovej ul. 81 v Humennom

Už od polovice septembra majú Humenčania i cezpoľní možnosť využiť pestrú ponuku novo sa formujúceho  
Kultúrneho centra v šachovej kaviarni CheckMate. 
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MsKS – DOM KULTÚRY
ADVENTNÉ NEDELE 2018 

Dedinská folklórna skupina DUPNA. 
– v nedeľu 16. decembra o 15.00 hod. 

na námestí pri Fontáne lásky. * Mužská 
spevácka skupina PAROBČACI. – 

v nedeľu 23. decembra o 15.00 hod. na 
námestí pri Fontáne lásky.

BRAVÚRA
Výstava ručných prác: Helena Vajso-
vá. Nevšedné detské hračky, precízne 

vypracované detaily a pridaná hodnota 
navyše. Potrvá do 30. decembra vo 

výstavnej sieni DK. 
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ  

MÚZEUM
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
CYKLUS PRVÁ – 

PREKLADATEĽKA ZORA 
JESENSKÁ A SPISOVATEĽKA, 

FEMINISTKA HANA 
GREGOROVÁ

dokument (SVK), slovenská verzia – 10. 
a 17. decembra o 19.30 hod.

ASFK... V školách sa učíme o Štúrovi, 
Štefánikovi či Dubčekovi, len máloko-
mu sú však známe mená ako Jesenská, 
Pajdušáková alebo Schwingerová. Áno, 
slovenskú históriu tvorili mnohí muži, 
nesmieme však zabudnúť ani na výni-

močné ženy. Tie, ktoré sa rozhodli vydať 
inou cestou, a aj vďaka tomu menili 

našu krajinu k lepšiemu. V roku 2016 
sme v rámci Medzinárodného festivalu 

filmových klubov Febiofest uviedli 
slávnostne prvé diely z dokumentárnej 

série PRVÁ, ktorá vznikla v koprodukcii 
HITCHHIKER FILMS, SLOVENSKÉ 

FILMOVÉHO ÚSTAVU a RTVS. Tento 
cyklus je sériou dokumentárnych portré-
tov žien, ktoré sa ako „prvé“ presadili v 
rôznych oblastiach života a menili našu 
spoločnosť na dnešný obraz, v ktorom je 
žena vo verejnej scéne samozrejmosťou. 

ZÁHADA SILVER LAKE
(UNDER THE SILVER LAKE)

krimi, thriller (USA), české titulky – 11. 
decembra o 19.00 hod. 

Po znamenitom metahorore Neutečieš 
sa osobitý režisér D. R. Mitchell vydal 

na halucinogénny výlet po Los Angeles: 
jeho meandrujúci neonoir Záhada Silver 

Lake sa točí okolo 13-očného Sama, 
ktorý sa po zmiznutí svojej záhadnej 
susedky Sarah púšťa do surreálneho 
pátrania, aby dekódoval tajomstvá, 

škandály a konšpirácie ukrývajúce sa 
v hlbinách Mesta anjelov. Hypnotický 
a zábavný triler bezmála lynchovského 
razenia poháňa tak ústredná obsedantná 

figúra, ako aj vycibrený soundtrack, 
dejové zvraty a nespočetné popkultúrne 

referencie, z čoho sa napokon skladá 
tajná história L. A. Film, ktorý je záro-

veň subverzívnou hračkou i netradičnou 
poctou ére klasického Hollywoodu.

PRÍPAD KALMUS
dokument (SVK), slovenská verzia – 12. 

decembra o 19.30 hod.
ASFK... Monštrám 20. storočia od-

haľujú rodáci pamätné dosky a busty. 
Aktivista, performer a výtvarník Peter 
Kalmus zasahuje. Láme kosáky, nebojí 

sa komunistických hláv, na fašistov 
útočí blatom, jeho bojiskom je verejný 
priestor. Dokument predstavuje Petra 
Kalmusa v troch líniách: ako občian-
skeho aktivistu, ktorého  zásahy vo 

verejnom priestore ho viackrát doviedli 
až pred súd, pričom aktéri  oslavujúci 
komunistický či fašistický režim takej 
represii u nás nečelia. Druhou líniou 
je jeho časozberná, pedantná a často 

provokatívna výtvarná tvorba a stavba 
pomníkov pre obete režimov, a napokon 
treťou líniou je jeho osobná, kompliko-
vaná povaha, ktorá uniká glorifikácii.

BOHEMIAN RHAPSODY
životopisný, hudobný (USA/GBR), 
slovenské titulky – 13. decembra 

o 19.00 hod.
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie 
ako ich hudba, je jeho príbeh. Bohe-

mian Rhapsody popisuje hudobnú dráhu 
a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru 

Freddieho Mercuryho od založenia 
skupiny Queen až po pamätný koncert 

Live Aid v roku 1985.
SPIDER MAN: PARALELNÉ 

SVETY 

(SM: INTO THE SPIDER-VERSE!)
animácia, akčný (USA), slovenský 

dabing – 14. decembra o 17.30 hod. 3D 
verzia; 15. a 16. 12. o 15.30 hod.

Nosiť modro-červenú masku nikdy 
nebolo nebezpečnejšie. Potom, čo 

tínedžera Milesa Moralesa pohryzie 
rádioaktívny pavúk, musí sa naučiť, 
ako sa stať Spider-Man-om. Pomôže 
mu v tom Peter Parker a ďalší pavúčí 
hrdinovia, ktorých diabolský Kingpin 

preniesol z iných dimenzií. Podarí sa im 
Kingpina zastaviť skôr, než Brooklyn 

zhltne čierna diera?
AQUAMAN

dobrodružný (USA), slovenské titulky – 
14. a 15. decembra o 19.30 hod.

Ďalší superhrdina zo sveta DC Comics 
poodhalí svoj pôvod v akčnom dob-

rodružstve odohrávajúcom sa tentokrát 
v dych vyrážajúcom podmorskom 
svete siedmich morí. Arthur Curry 

(J. Momoa) je z polovice človek a z 
polovice obyvateľ bájnej Atlantídy, 

ktorý na svojej životnej ceste musí čeliť 
pravde o tom, kým v skutočnosti je, 

ale aj tomu či si zaslúži byť hrdinom... 
Aquamanom.

VIANOCE A SPOL.
(SANTA AND CIE)

komédia, rozprávka (FRA), český da-
bing – 15. a 16. decembra o 17.30 hod.

Štedrý večer je už za rohom a nič 
nejde podľa plánu. 92 000 škriatkov 

v Santovej dielni na darčeky z ničoho 
nič ochorie a všetci padajú na zem ako 

podťatí! To je pre Santu veľká rana. Kto 
pre deti z celého sveta pripraví darčeky 

pod stromček? Nemá inú možnosť, 
len so svojimi sobmi a saňami sa musí 

neplánovane vypraviť na Zem, aby 
zohnal účinný liek, ktorým svojich 
pomocníkov vylieči. Po pomerne 

dobrodružnom lete v búrke pristane 
so svojím záprahom v Paríži a sánky 

zaparkuje neďaleko slávneho kabaretu 
Moulin Rouge... 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

10. 12. RADÚZ
 (Deň ľudských práv)
11. 12. HILDA
 (Medzinárodný deň hôr /   
 Medzinárodný deň vysielania  
 pre deti)
12. 12. OTÍLIA
13. 12. LUCIA
14. 12. BRANISLAVA, BRONISLAVA
15. 12. IVICA
16. 12. ALBÍNA
 - 3. adventná nedeľa
 (Medzinárodný deň boja proti  
 korupcii)
17. 12. KORNÉLIA

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
10. 12.   NIKITA / AMADEUS
11. 12.   ARNOLD / NELSON
12. 12.   FAUST / JONATÁN
13. 12.   ROMY / FILIPES
14. 12.   DAMIÁN / KELLY
15. 12.   DAISY / PORTHOS
16. 12.   OLIVIA / MIKI
17. 12.   PAMELA / ARINA

ROBIN HOOD

dobrodružný (USA), slovenské titulky 
–16. decembra o 19.30 hod.

Bol raz jeden zlodej... Ostrieľaný 
bojovník Robin z Loxley (T. Egerton) a 
jeho maurský veliteľ (J. Foxx) sa po dl-
hých rokoch strávených na križiackych 

výpravách vracajú domov. Anglicko 
sa však veľmi zmenilo - všade vládne 
korupcia a strach. Preto im nezostáva 

nič iné, len opäť zobrať do rúk zbrane a 
postaviť sa na odpor. Nové spracovanie 
legendárneho príbehu prináša divákom 
vzrušujúce dobrodružstvo nabité ak-

ciou, dokonale prepracovanými bojový-
mi scénami a samozrejme nadčasovou 

romantikou.
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Myšlienka týždňa...

„DRÁMA ĽUDÍ 
NIE JE V TOM, 
ŽE NEVEDIA 

NÁJSŤ 
ŠŤASTIE, 

ALE ŽE HO 
HĽADAJÚ TAM, 

KDE NIE JE.”
(MARTIN HEALY)

INFOSERVIS

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.

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.
10. 12.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
11. 12.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
12. 12.  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
13. 12.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
14. 12.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
15. 12.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
16. 12.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67
17. 12.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Východ / Západ  S L N K A 
pon (10.12.) 7:08 / 15:38 hod.
ut 7:08 / 15:38 hod.
str 7:09 / 15:38 hod.
štvr 7:10 / 15:38 hod.
pia  7:11 / 15:38 hod.
sob 7:12 / 15:38 hod.
ned 7:13 / 15:38 hod.
pon (17.12.) 7:13 / 15:39 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
(10. – 16.  12. 2018)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut, str 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 10.15 – 13.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 10.15 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 ut 12.00 – 20.00 hod.
str - 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.

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

Ak v decembri leje, január potom 
zaveje.

Svätá Lucia (13. 12., panna  
a mučenica) je kráľovnou zimy.

Sv. Lucia noci uberá,  
ale dňu nepridá.

Keď si Lucia oblečenie zablatí, 
v januári si ho operie.

Aké od Lucie do Vianoc sú dni, 
také budú aj nasledujúce mesiace.

Keď príde svätá Lucia,  
nájde ju už zima.

Od Lucie do Vianoc - každá noc 
má svoju moc.

V decembri si ešte zima žarty robí, 
no v januári už kraľuje.

PRANOSTIKA

(jac)
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-MJK-; Humenné; FOTO MJK (HE - MI) 

ST. NICOLAUS  1. HOKEJOVÁ LIGA 
- 25. kolo

MHK HUMENNÉ  
– HK DUKLA MICHALOVCE

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

Góly: 12. Roman Žitný (1:1 – Cibák, 
Vrábeľ), 28. (PH1) Sergii Ba-
bynets (2:2 – Buraľ, Vaško), 33. 
Ľubomír Buraľ (3:2 – Solomon-
chak) – 11. (PH1) Jakub Linet 
(Róth, Kolba), 22. Mário Róth 
(Pulščák, Piatak).
R: Pe. Korba – J. Riš, O. Ho-
mola. D: 849.
Strely: 28-55. Zákroky bran-
kára: 53-25. Presilovky: 1/7 
– 1/6. Oslabenia: 5/6 – 6/7. 
Vylúčenia: 6-9.

MHK: Dušan Sidor – M. On-
drej, Ch. Michalčin, V. Solo-
monchak, G. Bylina, M. Baláž 
– Ľ. Buraľ, A. Mačkovič, F. 
Vaško, S. Babynets, I. Fedor-
ko – J. Cibák, M. Krempaský, 
O. Jokeľ, F. Vrábeľ, R. Žitný – 
J. Kamenický, J. Šiňanský, D. 
Markuš, Š. Majerník. Tréner: 
Milan Staš.

HK DUKLA INGEMA: A. 
Trenčan – M. Korenko, M. 
Kolba, F. Pulščák, E. Piatak, R. 
Mesaroš – D. Hančák, T. Va-
lečko, M. Mašlonka, R. Cútt, 
T. Banovský – L. Hopkovič, D. 
Novický, I. Safaraleev, J. Linet, 
M. Róth – S. Chalupa, L. Toma, 
L. Hamráček. Tréner: Miroslav 
Chudý.

24. kolo
HK MARTIN - MHK HUMENNÉ 

0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Góly: 4. Vladislav Solomon-
chak (0:1 – Baláž), 5. Oliver Jo-
keľ (0:2 – Žitný), 31. Vladislav 
Solomonchak (0:3 – Baláž, Mi-
chalčin), 31. Ivan Fedorko (0:4 
– Buraľ, Babynets), 49. Gleb 
Bylina (0:5 – Žitný, Lenďák), 
51. Marcel Baláž (0:6 – Bylina, 
Ondrej).
R: Ľ. Vido – M. Makúch, M. 
Drblík. D: 640.

Strely: 24-27. Zákroky bran-
kára: 21-24. Presilovky: 0/2 
– 0/3. Oslabenia: 3/3 – 2/2. Vy-
lúčenia: 3-2.

26. kolo

HK GLADIATORS TRNAVA - 
MHK HUMENNÉ 

3:2 PP (0:1, 0:1, 2:0 – 1:0)

Góly: 48. Filip Klema (1:2 - 
Kuna, Poldruhák), 54. Filip Hu-
dec (2:2 – Poláček, Klema), 65. 

Odveta zemplínskeho derby ponúkla pekné hokejové súboje 
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Vyhlásenie futbalovej jedenástky roka 2018

na humenskom ľade. S víťazstvom nad lídrom súťaže

Zľava Predrag radovanovič (FK Humenné), Jozef Skvašík (MFK Snina), Martin Polák (manažér 
FK Humenné), Vladimír Voroňák (FK Humenné).   | FOTO ARCHÍV PA

Jedenástka roka 2018 muži.   | FOTO ARCHÍV PA

Filip Mrava (3:2 – Kuna) – 5. 
Vladislav Solomonchak (0:1 – 
Bylina, Baláž), 30. Gleb Bylina 
(0:2 – Baláž).
R: G. Hatala – M. Nosek, A. 
Rehák. D: 125.
Strely: 27-43. Zákroky bran-
kára: 41-24. Presilovky: 0/4 
– 0/4. Oslabenia: 4/4 – 4/4. Vy-
lúčenia: 4-6.

Michalovce 27 20 2 2 3 143:51 66
Topoľčany 27 15 6 1 5 105:58 58
Martin 27 16 3 2 6 120:70 56
Skalica 27 13 6 3 5 124:70 54
Dubnica n/V 26 15 1 2 8 112:69 49
HC Bratislava 27 14 1 5 7 104:69 49
Humenné 27 12 1 5 9 115:83 43
P. Bystrica 26 8 4 3 11 85:82 35
Spiš. N. Ves 27 9 3 4 11 75:84 34
Trnava 27 7 1 1 18 70:102 24
Prešov 27 4 1 0 22 59:132 14
N. Zámky B 26 0 0 0 26 23:259 0
HK Orange 20 11 4 0 1 6 32:38 13
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(pa), Snina 

Zápasenie je individuálny šport, kde 
zápasníci prekonávajú jeden druhého 
svalovou silou, využívaním technic-
kých a taktických činností podľa da-
ných pravidiel. Zápasníci používajú 
veľké množstvo útočných  a obran-
ných  chvatov.  Cieľom zápasníka je 
dostať súpera na lopatky. Musia byť 
veľmi vytrvalí a v dobrej fyzickej 
kondícii.  

Poslednú novembrovú sobotu sa v Mest-
skej športovej hale v Snine stretlo 74 
zápasníkov zo 14 oddielov celého Slo-
venska, aby bojovali  o tituly majstrov 
Slovenska vo voľnom  a grécko-rím-
skom štýle.  Zápasilo sa  v desiatich 
kategóriách  na dvoch žinenkách pod 
dohľadom hlavného rozhodcu V. Laca, 
podľa pravidiel FILA.  

Na týchto Majstrovstvách Slovenska sa 
zúčastnili aj muži ZK Slávia Snina, ktorí 
získali iba jednu, a to striebornú medai-
lu, zásluhou Slavomíra Štofika vo váhe 
do 65 kilogramov. Je to už jeho piata 
strieborná medaila v seniorskej kategó-
rii. 
V tej istej váhe junior Samuel Greňa ob-
sadil siedme miesto. 
Vo váhe do 70 kilogramov štartovali 

dvaja zápasníci. Matúš Kusin obsadil 
nepopulárne štvrté miesto  za zápasník-
mi z Ukrajiny a Ruska, Milan Kostišče 
obsadil piate miesto. 
Vo váhe do 74 kilometrov štartovali až 
traja zápasníci. Najviac sa darilo 17-roč-
nému Marošovi Tóthovi, ktorý spome-
dzi štrnástich súperov obsadil  štvrté 
miesto.  Šieste miesto patrilo Ondrejovi 
Blaškovi a trináste mladému Jakubovi 
Harmaňošovi. 
Vo váhe do 97 kilogramov obsadil Dávid 
Polačko 4. miesto.  
Slávisti s pomedzi 14 družstiev obsadili 
pekné 5. miesto.  
V grécko-rímskom štýle Sninčania ne-
štartovali.

MAJSTRI  SLOVENSKA VO  
VOĽNOM  ŠTÝLE  ZA  ROK  2018

Pavol Rapčan, ZK Lokomotíva Ri-
mavská Sobota (váha 57 kilogramov) * 
Ivan Molnár, ZO AC TJ Nitra (61 kg) 
* Daniel Chomanič, ZK Vihorlat Snina 
(65 kg) * Elbrus Certkojev, ZK Vihorlat 
Snina (70 kg) * Tajmurhz Salkazanov, 
ZK ALANI Bratislava (74 kg) * Achsar-
bek Gulajev, ZK Lokomotíva Rimavská 
Sobota (79 kg)  * Martin Sciranka, ZK 
1904 Košice (86 kg) * Boris Makojev 
(96 kg) * Jozef Jaloviak, ZK Gladiátor 
Šamorín (97 kg) * Georgij Nogajev, ZK 
Gladiátor Šamorín (125 kg).

Poradie družstiev:  
1. ZO AC TJ Nitra,  2. ZK 1904 Koši-
ce,  3. ZK Vihorlat Snina,  5. ZK Slávia 
Snina.

MAJSTRI  SLOVENSKA  
V GRÉCKO-RÍMSKOM  ŠTÝLE  

ZA  ROK 2018
Samo Bučko, ZK Lokomotíva Rimav-
ská Sobota (55 kg) * Arnold Megaly, ZK 
Marcelova (60 kg) * Ivan Molnár, ZO 
AC TJ Nitra (63 kg) * Dano Chomanič, 
ZK Vihorlat Snina (67 kg) * Nikolas 
Hulman (72 kg) *  Gergely Buzsoly, 
ZK Dunajská Streda (77 kg) * Zoltán 
Megaly, ZK Marcelová (82 kg) * Mar-
tin Sciranka (87 kg) * Tamás Soós, ZK 

Trhová Hradská (97 kg) * Dávid Čech, 
ZK Gladiátor Šamorín (130 kg).
Poradie družstiev: 
1. ZK Gladiátor Šamorín, 2. ZK Marce-
lová, 3. ZK Dunajská Streda.

„Niektoré chyby mojich zverencov ich 
pripravili o lepšie umiestnenie. Maroš 
Tóth, ktorý obsadil štvrté miesto, takmer 
vo vyhratom zápase urobil chybu. Po-
dobne aj Dávida Polačka chyba stala 
pódiové umiestnenie. Taký je už šport.  
Mladíci Greňa a Harmaňoš iba zbierali 
skúsenosti. Máme výlučne  svojich od-
chovancov, ktorí pracujú po celom Slo-
vensku, ba aj v zahraničí,“  konštatoval  
Marián Hudák, tréner Slávie Snina. 

(pa); Košice, Snina 

Prvú decembrovú sobotu usporiadal 
Zápasnícky klub 1904 v Košiciach vo 
svojej zápasníckej hale na Terase X. 
ročník Memoriálu Mikuláša Athanaso-
va, ktorý v roku 1952 na Olympiáde 
v Helsinkách získal bronzovú medai-
lu. Zápasilo sa v kategóriách príprav-
ka a mladší žiaci. Na dvoch žinenkách 
zápasilo 109 mladých zápasníkov zo 
14 klubov  Českej republiky, Ukraji-
ny, Maďarska, Moldavska, Slovenska 
a Poľska, za rozhodovania kvalifiko-
vaných rozhodcov. 

Tohto turnaja sa zúčastnili aj deviati 
mladí zápasníci ZK Slávia Snina, vedení 
trénermi Antonom Andrejkom, Slavo-
mírom Štofíkom a Gladišom. Na úvod 
medzi zápasníkmi zavítal  Mikuláš, kde 
každý zápasník dostal darček. Potom za-
čali tvrdé súboje, kde sa bojovalo o čo 
najlepšie umiestnenie. 

Prípravka
Vo váhe 26 kilogramov Sninčania mali 
dvoch zápasníkov,  ktorí obsadili pódio-
vé miesta.  Druhé miesto si vybojoval  
Matúš  Haburaj, ktorý prehral tesným 
rozdielom so súperom z Ľvova (Ukraji-
na). Tretie miesto obsadil Lukáš Kladiš. 
Vo váhe 28 kg obsadil Oliver Firkaľ tre-
tie miesto.  
Jeden z najlepších výkonov podal Štefan 
Aľušik, ktorý vo váhe 35 kilogramov 
zvíťazil. 
Už menej sa darilo vo váhe 36 kg Ma-
tiášovi Haburajovi, ktorý obsadil piate 
miesto. 
Aj vo váhe do 41 kg mali Sninčania dvoch 
zápasníkov. Marek Lešanič obsadil prvé 
miesto a Jakub Mladenov piate miesto. 

Mladší žiaci
V tejto kategórii Sninčania mali dvoch 
zápasníkov, ktorým sa darilo už menej. 
Vo váhe do 40 kg skončil Thomas Gladiš 
na šiestom mieste. 

Jakub Dunaj vo váhe 68 kilogramov 
obsadil piate miesto. Dunaj bol prvýkrát 
na takomto zápasníckom turnaji. Zbieral 
skúsenosti.  
Organizátori vyhlásili najlepšieho zá-
pasníka, ktorým sa stal Samo Vokal 
z Košíc. 

Poradie klubov:
1. ZK 1904 Košice (88 bodov), 2. MZK 
Bánovce nad Bebravou (68 b), 3. ZK 
Stará  Ľubovňa (44 b), 4. Ľvov (Ukraji-
na, 44 b), 5. Szentesz (Maďarsko, 44 b), 
6.  ZK  Slávia Snina (34 b)...  hodnote-
ných bolo 14 klubov. 

Sninské žinenky zaťažili silní muži o majstrovské zápasnícke tituly

Mladí „slávisti“ na Mikulášskom turnaji Memoriálu M. Athanasova

Družstvo zápasníkov Slávie Snina na majstrovstvách Slovenska.   | FOTO PA
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(mtgh), -MJK-; Spišská Nová Ves; FOTO ARCHÍV PKCH 

Srdce Spiša bolo v dňoch 30.  no-
vembra -  2. decembra mestom, 
kde sa stretli najlepší plavci z ce-
lého Slovenska kategórie star-
ších žiakov a žiačok. Dievčatá 
(13-ročné) a chlapci (13 – 14- roč-
ní) z 51 klubov prišli krátkeho 
25-metrového bazéna v Spišskej 
Novej Vsi zabojovať o medaily 
a titul Majster/-ka SR pre rok 
2018. Na  republikovej súťa-
ži štartovalo 129 plavcov a 144 
plavkýň, ktorí sa svojimi časmi 
v priebehu sezóny nominovali na 
toto vrcholné podujatie. 

Z humenského Plaveckého klubu 

Chemes na týchto majstrovstvách 
štartovali traja chlapci a štyri diev-
čatá, ktorých sprevádzali tréneri 
Marián Tomahogh a Jozef Luksaj.
Najlepšie umiestnenie z našich do-
siahla trinásťročná Nina Trebišov-
ská - siedme miesto v motýliku na 
200 metrov. 
Ema Borščová v polohovke na 
400 metrov doplávala ôsma a na 
polovičnej 200-m vzdialenosti 
skončila na deviatom mieste. 
Dvanásťročná  Zuzana Pavliková  
dvakrát atakovala siedmu priečku 
-  100 m motýlik, 200 m voľný 
spôsob, v motýliku na 200 metrov  
dohmatla na ôsmom mieste. 
Anna Stephanie Buhajová sa 
v motýliku na 200 metrov umiest-
nila na deviatej priečke.

Naši trinásťroční plavci, podobne 
ako dievčatá, bojovali o umiest-
nenia v prvej osmičke. Martin 
Ján Vaceľ doplával svojimi časmi 
dvakrát na ôsmom mieste - 200 m 

motýlik a 400 m polohové preteky. 
Boris Barica v disciplíne znak na 
100 metrov doplával ôsmy a Mi-
chal Pandoš v polohovke na 400 
metrov deviaty.

(dk), -MJK-; Olomouc, Snina; FOTO ARCHÍV DK 

V českom Olomouci sa 2. de-
cembra uskutočnil medzinárod-
ný turnaj kadetiek a starších 
žiačok  - Veľká Cena Dukly 
v šerme kordom. Pre slovenské 
kadetky  bol zároveň bodovacím 
turnajom Slovenského pohára. 
A preto na túto súťaž vycesto-
valo za Klub šermu Snina päť 
pretekárok.  

Systém turnaja bol taký, že spolu 
šermovali kadetky so žiačkami 
a žiačky sa v konečnom závere 
vyhodnocovali podľa redukova-
ného poradia. Mária Riedl, ktorá 
je ročníkom narodenia 2006 si 

dokázala poradiť aj 
s pretekárkami o štyri 
roky staršími a bodo-
vo sa v Slovenskom 
pohári posunula na 
druhé miesto. Tamara 
Kohútová sa posu-
nula na tretie miesto 
v priebežnom poradí.
V kategórii kadetiek  
(42 pretekárok z 2 
štátov ) sa najvyššie 
prebojovala Maruška 
Riedl, ktorá postú-
pila až do 8-členné-
ho štvrťfinále a celkove skončila 
na ôsmom mieste. Umiestnenie 
ďalších sninských dievčat: ...12. 
Tamara Kohútová, 18. Vierosla-
va Grossrubatscher, 19. Želmí-

ra Grossrubatscher, 21. Natália 
Hrustičová. Víťazkou kategórie sa 
stala Voláková z Dukly Olomouc.
V redukovanom poradí kategórie 
starších žiačok sa Mária Riedl 

umiestnila na striebornej pozícii, 
štvrté miesto obsadila T. Kohúto-
vá a deviate miesto V. Grossrubat-
scher. Víťazkou sa stala Mirovská 
z USK Praha.

Humenskí plavci atakovali na slovenských majstrovstvách prvú osmičku

Na českých planšoch v Olomouci zabodovali aj sninské šermiarky 



PONDELOK
10. DECEMBRA 2018HUMENSKÝ EXPRES16 | ŠPORT

-MJK-, Humenné; FOTO MJK, ĽSEL 

JUNIORKY
ŠK GYMNÁZIUM HUMENNÉ 

 - TJ SOKOL SEVER TREBIŠOV 
3:1 (18:25, 25:9, 25:19, 25:21) 

a 3:2 (25:19, 21:25, 17:25, 25:21, 15:11) 

Rozhodca: Peter Bálint.
ŠK G HE: Burešová Dominika, Cson-
tosová Alžbeta, Cipková Nina, Čopová 
Tamara, Juhasová Alexandra, Karo-
ľová Barbora, Meždejová Bianka, 
Jevčáková Katarína, Capová Martina. 
Trénerka: Ladislava Hricaková.

KADETI 
MŠK VRANOV N/TOP.  

– ŠK GYMNÁZIUM HUMENNÉ
0:3 (-28, -14, -21) a 1:3 (-19, 11, -19, -21). 

ŠK G HE: M. Roháč, M. Faltin, O. 
Blicha, M. Šarga, D. Belcák, T. Maďa-

rik, F. Marton, M. Ivančo, R. Kasl.

STARŠÍ ŽIACI

ŠK GYMNÁZIUM HUMENNÉ – 
VKM STARÁ ĽUBOVŇA 

0:3 (-17, -16, -23) a 0:3 (-23, -20, -19) 

ŠK G HE: M. Kmec, L. Boroš, D. Me-
lenko, A. Jaworski, D. Fereta, T. Ma-
ďarik, A. Žigo, J. Šajtár.

Volejbalová omladina na víkendových palubovkách spod vysokej siete

Starší žiaci.

Kadeti


