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Primátor zažil po príchode do úradu 
nemilé prekvapenie

Nepripravený rozpočet na rok 2019, chýbajúce zmluvy, problémy s financovaním športových klubov, nezabezpečená mestská 
hromadná doprava pre Humenčanov a ďalšie problémy, tak to podľa novozvoleného primátora Miloša Merička vyzeralo po jeho 

príchode do úradu. Bývalá primátorka Jana Vaľová tieto tvrdenia odmieta.

V Humennom sa počas 
silvestrovskej noci narodili 
štyri detičky

V meste nasvietili 
frekventovaný priechod, 
dokončili aj parkovisko

  Viac na str. 7   Viac na str. 3

Milan Potocký,  Humenné, FOTO: MIPO

O tom, v akom stave našiel 
mestský úrad, informoval 
poslancov a širokú verejnosť 
primátor Miloš Meričko na 
rokovaní mestského zastupi-
teľstva, ktoré sa uskutočnilo 
v závere uplynulého roka. 
Meričko vysvetlil, že po ná-
stupe do úradu inicioval 
poradu s vedúcimi zamest-
nancami, aby sa čo najskôr 

dozvedel, aká je reálna situ-
ácia na magistráte. „Bol som 
nemilo prekvapený, že sa 
v období na konci roka ešte 
nezačalo s prípravou rozpoč-
tu. Aj preto som hneď vydal 
pokyn na prípravu rozpoč-
tu,“ uviedol primátor. Mesto 
Humenné preto podľa pri-
mátora začalo nový rok 2019 
v rozpočtovom provizóriu. 
„Toto neľahké obdobie kom-
plikovala aj situácia v špor-

tových kluboch, najmä ho-
keja,“ poznamenal primátor. 
To, že rok 2019 začína mesto 
v rozpočtovom provizóriu, 
ovplyvní podľa primátora 
aj financovanie športových 
klubov. „Znamená, že nemô-
žeme športovým klubom po-
skytnúť dotácie, čo je práve 
v rozbehnutej hokejovej se-
zóne obrovský problém,“ vy-
svetlil Meričko. Na Meričko-
ve slová reagovala bývalá pri-

mátorka Jana Vaľová vyhlá-
sením na sociálnej sieti. „Je 
mi ľúto, čo sa v hokeji deje, 
a určite nikto nerozohráva 
hru, je to bežný pracovný 
život. Podľa môjho názoru 
si mal primátor pozvať sta-
ré a nové vedenie hokeja na 
zastupiteľstvo, aby verejne 
deklarovali situáciu, aká je v 
hokeji. Pretože vždy výpoveď 
len jednej strany neodzrkad-
ľuje skutočný stav,“ uviedla 
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Primátor zažil po príchode do úradu nemilé prekvapenie

Vaľová. Primátor vysvetlil, 
že mesto poskytlo mládež-
níckemu hokejovému klubu 
v roku 2018 dotáciu vo výške 
viac ako 400-tisíc eur. „Všet-
ky sú už vyčerpané v polovici 
sezóny,“ skonštatoval pri-
mátor. Dodal, že vstup do I. 
ligy tesne pred voľbami bola 
drahá predvolebná kampaň 
jeho predchodkyne, ktorú, 
žiaľ, zaplatili obyvatelia mes-
ta. „MHK mohol hrať prvú 
ligu už v minulej sezóne, ale 
pod zámienkou, že nemáme 
v tíme veľa Humenčanov, zo-
stali sme v druhej lige, ktorá 
je lacnejšia. V septembri už 
bola predvolebná kampaň, 
preto sa musela hrať prvá 
liga, peniaze sa minuli, roz-
počet nie je a fanúšikovia tla-
čia, aby sa prvá liga dohrala. 
Začarovaný kruh vytvorila 
extrémne drahá predvolebná 
kampaň mojej predchodky-
ne, ktorú zaplatili všetci Hu-
menčania. Na hokejové deti 
a ich rodičov sa nemyslelo,“ 
upozornil Meričko. Vedenie 
mesta plánuje predložiť roz-
počet na rok 2019 poslancom 
na schválenie vo februári.

Nezabezpečená 
mestská doprava 
Ďalším nemilým prekvape-
ním bola podľa primátora aj 
nezabezpečená mestská hro-
madná doprava (MHD) pre 
Humenčanov od začiatku 
nového roka. „Aj preto som 
zvolal rokovania so spoloč-
nosťou MK Trans a podarilo 
sa nám vyrokovať dodatok 
k platnej zmluve za rovna-
kých podmienok ako dote-
raz. Zmena prepravcu ne-
pripadala do úvahy, pretože 
nebola vypísaná obchodná 
súťaž,“ povedal primátor. 

Dodal, že súťaž na dopravcu 
vypíše mesto v tomto roku. 
Vaľová uviedla, že ak by pod-
písala zmluvu s prepravcom, 
bola by obviňovaná z toho, 
že ju podpísala tesne pred 
svojím odchodom z funkcie. 
„Pán novozvolený primátor 
Meričko mal 21 dní na to, aby 
sa sám rozhodol, ako bude v 
otázke dopravy pokračovať. 
Ak by som podpísala zmlu-
vu s prepravcom MHD tesne 
pred svojím odchodom, bola 
by som obviňovaná, že som 
takúto zmluvu podpísala a že 
terajšie vedenie mesta by si 
to predstavovalo inak. Nové 
vedenie mesta mohlo túto 
zmluvu podpísať na 3 mesia-
ce a získať tak čas na vypísa-
nie novej transparentnej sú-
ťaže na dopravcu MHD, ne-
muselo zmluvu podpísať na 
celý rok,“ reagovala Vaľová.

Primátor: Na 
sekretariáte chýbajú 
zmluvy
Meričko dodal, že po prícho-
de do úradu zistil, že chý-
bajú niektoré zmluvy. „Pri 
kontrole evidencie zmlúv na 
sekretariáte primátora boli 
zistené, že chýbajú niektoré 
zmluvy o investičných ak-
ciách mesta, zmluvy týka-
júce sa nájmu nebytových 
priestorov, úverová zmluva 
so Slovenskou sporiteľňou, 
zmluva o bežnom účte, zmlu-
va o elektronickom bankov-
níctve, zmluva o poskytovaní 
nenávratného finančného 
príspevku, kúpne zmluvy, 
zmluvy o výpožičke priesto-
ru na obchodnú činnosť,“ 
vymenoval primátor. Podľa 
Vaľovej sú primátorove zis-
tenia dezinformácie. „Čo sa 
týka zmlúv, každá zmluva 
prichádza na mestský úrad 
v 3 až 4 origináloch, zmluvy 

sú uložené na príslušných 
oddeleniach, disponuje nimi 
napr.: primátor, právnik, 
kontrolórka a prednosta. 
Všetky zmluvy sú zverejnené, 
pretože dňom zverejnenia 
nadobúdajú účinnosť. Pán 
primátor je dlhoročný skúse-
ný úradník, tak nerozumiem, 
prečo púšťa takéto dezinfor-
mácie pre občanov,“ uviedla. 
Meričko si však za svojimi 
zisteniami stojí. „Veľkým 
problémom je, že bol nepo-
riadok v evidencii zmlúv, do-
konca zisťujeme, že zmluvy 
chýbajú a ani netuším, kde 
sú. Keď to zosumarizujem, 
obrátim sa na orgány činné 
v trestnom konaní,“ tvrdí 
Meričko.

Po prehratých 
voľbách podpisovala 
Vaľová nové 
pracovné zmluvy
„Ako zlomyseľnosť považu-
jem od svojej predchodkyne 
fakt, že po voľbách začala 
podpisovať pracovné zmlu-
vy s novými zamestnancami 
tak, akoby začínala a nie kon-
čila. Podpísaná zmluva na 

rok 2019 bez rozpočtového 
krytia je ďalším divom, nad 
ktorým som dvihol obočie,“ 
poznamenal primátor. Vaľo-
vá uviedla, že zamestnancov 
prijala, aby zabezpečila chod 
úradu. „Mestský úrad má 
dvoch vodičov, ak obaja vo-
diči dali v priebehu posled-
ných týždňov výpovede, bolo 
potrebné zabezpečiť, aby po 
mojom odchode na úrade 
ostal aspoň jeden vodič,“ re-
agovala Vaľová. Meričko vy-
svetlil, že tesne pred jeho prí-
chodom boli na úrad prijatí 4 
zamestnanci a na dobu neur-
čitú bol upravený pracovný 
pomer až 8 zamestnancom. 
Primátor Miloš Meričko pri-
blížil, že na mestskom úrade 
k 18. decembru 2018 bolo 
zamestnaných 133 zamest-
nancov. Z toho 89 sú  priamo 
zamestnanci mestského úra-
du, ďalší sú terénni sociálni 
pracovníci a zamestnanci 
mestskej polície. Meričko 
spresnil, že k 30. novembru 
2018 ukončil svoj pracovaný 
pomer jeden zamestnanec a 
k 10. decembru ďalší 6 za-
mestnanci.

„Veľkým problémom je, že bol neporiadok v evidencii zmlúv, dokonca zisťujeme, že zmluvy 
chýbajú a ani netuším, kde sú. Keď to zosumarizujem, obrátim sa na orgány činné v trestnom 
konaní,“ informoval primátor Miloš Meričko.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
Prvým bábätkom, ktoré sa naro-
dilo v Novom  roku 2019 v Ne-
mocnici Svet zdravia Humenné, 
je chlapček Štefan. Narodil sa 2. 
januára o 14.22 hod. Chlapček 
váži 3680 gramov, meria 50 cm. 
Je to tretie dieťa mamičky. Prvé 
dieťatko na východnom Slovensku 
sa takmer pol hodiny po polnoci 
narodilo v popradskej nemocnici. 
Pre TASR to potvrdila hovorkyňa 
Nemocnice Poprad Sylvia Galajda 
s tým, že dievčatko s menom Sofia 
sa narodilo mamičke z Novej Les-
nej. „Dievčatko priviedla na svet 
o 00.29 h., má 47 centimetrov a 
váži 2650 gramov,“ konkretizovala 
Galajda s tým, že počas silvestrov-

skej noci sa v Poprade narodili ešte 
ďalšie dve deti. Druhým dieťatkom 
v poradí, ktoré v noci prišlo na svet 
na východe krajiny, je Dávidko, 
ktorý sa narodil trištvrte hodiny 
po polnoci vo Vranove nad Topľou. 
V tzv. starej pôrodnici Fakultnej 
nemocnice J. A. Reimana Prešov 
sa zase krátko pred 7. hodinou 
narodili 22-ročnej prvorodičke 
dvojčatá Sebastián a Teodor. „V 
Humennom sa počas silvestrov-
skej noci narodili štyri detičky, ale 
všetky prišli na svet pred polnocou. 
V Trebišove sa ako prvá narodila 
o 5.40 h. Noemi s mierami 3330 
gramov a 53 centimetrov,“ doplni-
la Jana Fedáková zo skupiny Svet 
zdravia. V najväčšom meste na vý-
chode Slovenska sa prvé bábätko 

narodilo v ne-
mocnici Ko-
šice-Šaca viac 
ako hodinu 
po polnoci. 
H o v o r k y ň a 
n e m o c n i c e 
Lucia Kočko-
vá uviedla, že 
chlapček, kto-
rému rodičia 
dali meno Nico, mal pri narodení 
takmer 3400 gramov a meral 53 
centimetrov. „Na malého Nica ne-
trpezlivo čakala doma aj trojročná 
sestrička Hanka. Mamička Mi-
chaela aj bábätko sú v poriadku,“ 
dodala. Prvým dieťaťom, ktoré sa 
v roku 2019 narodilo v Nemocnici 
Svet zdravia (SZ) Žiar nad Hro-

nom, je chlapec Zoran. TASR o 
tom informovala špecialistka pre 
externú a internú komunikáciu sie-
te SZ Jana Fedáková. „Malý Zoran 
prišiel na svet o 11.03 h, váži 3650 
gramov a meria 52 centimetrov. 
Jeho matkou je Katarína z Humen-
ného,“ konkretizovala Fedáková.

tasr, Humenné
 
Podľa súdu je výpoveď daná ža-
lobkyni mestom písomne v januári 
2015 neplatná. Žalobe o určenie 
porušenia zásady rovnakého za-
obchádzania a zákaz diskriminácie 
vo vzťahu k žalobkyni vyhovel iba 
v časti týkajúcej sa určenia obed-
ňajšej prestávky počas výpoved-
nej lehoty a v časti nevyplatenia 
primeranej odmeny za rok 2013. 
V ďalších ju zamietol. Rozsudok 
nie je právoplatný. So žalobou 
o určenie neplatnosti výpovede 
sa bývalá riaditeľka obrátila na 
Okresný súd v Humennom. Ten 
v roku 2016 vydal medzitýmny 
rozsudok, ktorým žalobe vyhovel. 
Odvolací Krajský súd v Prešove ho 
však zrušil a vec vrátil súdu prvej 
inštancie na ďalšie konanie a nové 
rozhodnutie. Následne, so súhla-
som strán sporu, obe veci spojili 
na spoločné konanie. V rámci do-
kazovania vypočul súd viacerých 
svedkov, jeho súčasťou bola aj ob-

hliadka miesta výkonu práce. Čo sa 
týka časti o neplatnosti výpovede, 
prvostupňový súd si osvojil dôvody 
určené v medzitýmnom rozsud-
ku, a teda, že predmetná výpoveď 
nemá formálne náležitosti v zmys-
le Zákonníka práce. „Absentuje 
v nej údaj o tom, že u žalovaného 
došlo k reorganizačnej zmene, 
kedy k nej došlo a vôbec, o akú 
organizačnú zmenu sa jedná a aké 
písomné rozhodnutie bolo na jej 
základe zo strany žalovaného pri-
jaté. Podľa názoru súdu bolo tieto 
skutočnosti potrebné vo výpovedi 
vymedziť,“ vysvetlil sudca. Zdôraz-
nil, že výpoveď je síce neplatná, ale 
nemá diskriminačný charakter. Pri 
tzv. diskriminačnej žalobe dal súd 
za pravdu bývalej riaditeľke iba 
v dvoch častiach, a to, že mesto jej 
odsúhlasilo za rok 2013 neprime-
ranú odmenu vzhľadom na jej pra-
covné zaradenie, ako aj v porovna-
ní s výškou odmeny u ostatných 
zamestnancov. „Žalovaný to ničím 
neodôvodnil. Toto jeho konanie 

súd považuje za priamu diskrimi-
náciu žalobkyne,“ zdôvodnil sudca. 
Rovnako aj to, že mala obedňajšiu 
prestávku počas plynutia výpo-
vednej doby určenú od 12.00 do 
12.30 h. „Žalobkyňa síce obedovala 
v tých istých priestoroch, ako pred-
tým než dostala výpoveď, avšak 
v čase, keď už v tejto miestnosti 
nestretla nikoho,“ priblížil s tým, 
že po príchode do nej si našla jedlo 
na stole, a to aj z dôvodu, že kuchá-
ri tam už v tom čase neboli. Žalobu 
o ospravedlnenie sa zo strany mes-
ta a zaplatenie nemajetkovej ujmy 
vo výške 5000 eur súd zamietol, 
tú o zaplatenie nároku na náhradu 
mzdy vo výške približne 27.500 
eur s príslušenstvom vylúčil na 
samostatné konanie, v ktorom súd 
rozhodne aj o trovách celého kona-
nia. V tomto prípade môže medzi 
stranami dôjsť k dohode. Bývalá 
riaditeľka stále trvá na tom, že k 
diskriminácii dochádzalo tak, ako 
to tvrdila v žalobe. „Pochopí to iba 
ten, kto to prežil. To poníženie, to 

odsúvanie nabok a ja som zjavne 
cítila, že ma tam nechce niekto iný, 
kto, bohužiaľ, už si rozsudok nevy-
počul a kto ani nebude niesť žiad-
nu zodpovednosť. Ale s konečným 
rozsudkom som spokojná,“ uviedla 
pre médiá s tým, že to ale nie je 
dostatočné zadosťučinenie. Spo-
mínaná dohoda je podľa nej mož-
ná. K podaniu odvolania sa zatiaľ 
nevyjadrili. Právny zástupca mesta 
vyjadril s rozsudkom čiastočnú 
spokojnosť. „Vo vzťahu k výrokom, 
kde súd vyhovel žalobe, po porade 
s klientom zvážime ďalší procesný 
postup,“ uviedol novinárom. Čo sa 
týka neprimeranej odmeny a obed-
ňajšej prestávky, podľa neho z vy-
konaného dokazovania takéto 
skutkové zistenia nevyplývajú. Pri 
neplatnosti výpovede z odborného 
hľadiska nesúhlasí s právnym po-
súdením, klientovi bude odporúčať 
odvolanie. K dohode môže podľa 
jeho slov dôjsť vždy. „Samozrejme, 
to bude závisieť od postoja môjho 
klienta a žalobkyne,“ uzavrel.

V Humennom sa počas silvestrovskej noci narodili štyri detičky

Humenné: Súd rozhodol v spore bývalej riaditeľky škôlky s mestom  

Všetky prišli na svet ešte pred polnocou. Prvým dieťatkom na východe je Sofia z Novej Lesnej.

Okresný súd v Humennom rozhodoval o určení neplatnosti výpovede a tzv. diskriminačnej žalobe. Obe žaloby na mesto 
podala bývalá riaditeľka a učiteľka Materskej školy na Štefánikovej ulici v Humennom. 
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Peniaze mala zhodnotiť, doposiaľ ich ale ani nevrátila

Na Nový rok zadržali na hranici dvoch Pakistancov

Kriminalisti prekazili obchodovanie so zakázanými chemikáliami

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

V mesiaci apríl tohto roku 
Sninčanka v jednej z miest-
nych kaviarní po vzájomnej 
komunikácii vylákala od ženy 
menom Simona finančnú ho-
tovosť vo výške 1 500 eur. 
Peniaze mali byť pre známe-
ho obvinenej, ktorý ich mal 

viacnásobne zhodnotiť a ná-
sledne vrátiť pani Simone, 
a to až vo výške 3-tisíc eur,  
neskôr 5 000 eur a potom 
až po sumu 10-tisíc eur. „Ani 
opakované výzvy zo strany 
poškodenej ženy „nedocieli-
li“ to, aby obvinená žena pe-
niaze vrátila, hoci aj nezhod-
notené. Obvinená Sninčanka 

je stíhaná na 
slobode. Prípad 
vyšetruje po-
lícia v Snine,“ 
vysvetlila pre-
šovská krajská 
policajná ho-
vorkyňa Jana 
Ligdayová.

mpo, Sobrance   

Dňa 1. januára 2019 krátko 
po polnoci kontrolovali po-
licajti Riaditeľstva hraničnej 
a cudzineckej polície (RHCP) 
Sobrance  v katastrálnom 
území obce Záhor, okres 

Sobrance, 2 štátnych prís-
lušníkov Pakistanu násled-
ne po tom, ako kamery za-
znamenali ich nedovolené 
prekročenie štátnej hranice 
z Ukrajiny do SR a pred-
viedli ich na oddelenie za 
účelom zistenia totožnosti. 

„Cudzinci prekročili von-
kajšiu hranicu s Ukrajinou 
neoprávnene mimo hranič-
ný priechod a zdržiavali sa 
u nás bez povolenia prísluš-
ných orgánov. Z uvedeného 
dôvodu boli administratívne 
vyhostení s uložením zákazu 

vstupu na územie SR a ostat-
ných členských štátov EÚ na 
dobu troch rokov,“ priblížila 
hovorkyňa (RHCP) Sobran-
ce Agnesa Kopernická.

ts, Michalovce, ILUSTRAČNÉ FOTO: POL  

Nelegálne chemické látky, 
ktoré by stačili na chemický 
postrek takmer 5 000 hek-
tárov rastlín a pôdy, chceli 
pašeráci využiť na obchodné 
účely. Časť z nich mali nalo-
ženú v aute so slovenským 
evidenčným číslom. Chceli 
ich predať slovenským poľ-
nohospodárom, ktorí si takto 
obstarávajú lacnejšie prí-
pravky na ochranu rastlín i 
za cenu poškodzovania život-
ného prostredia. V objekte, 
ktorý mala v prenájme spo-
ločnosť zastúpená sloven-
ským konateľom, našli kri-
minalisti insekticídy v kilo-
vých baleniach zn. Mospilan 
v celkovom množstve 130 kg. 
Niektoré balenia obsahovali 
ukrajinské etikety. Všetko 

bolo uložené v umelohmot-
ných prepravkách a papiero-
vých krabiciach pripravených 
na distribúciu. V spolupráci s 
fytoinšpektormi Ústredného 
kontrolného a skúšobného 
ústavu poľnohospodárskeho 
sa zistilo, že zachytené látky 
nemajú príslušnú autorizá-
ciu podľa zákona o rastli-
nolekárskej starostlivosti a 
ich dovoz na naše územie je 
zakázaný. Finančná správa 
tak zaistila viac ako 1000 
litrov pesticídov, herbicídov 
a insekticídov. Ich predajom 
by pašeráci zarobili asi 150 
000 eur. V priestoroch na-
šli aj nelegálne cigarety zn. 
JIN LING v množstve 3 440 
kusov, ktoré neboli označe-
né platnou slovenskou kon-
trolnou známkou. V tomto 
prípade by finančný únik na 

dani predstavoval sumu 360 
eur. Vyšetrovateľ finančnej 
správy začal trestné stíhanie 
pre prečin vo veci porušova-
nia predpisov o obehu tovaru 

v styku s cudzinou. Jedna za-
držaná osoba ukrajinskej ná-
rodnosti bola umiestnená do 
policajnej cely predbežného 
zadržania.

Zakázané chemikálie z Ukrajiny našli pred pár dňami v priemyselnom areáli v Michalovciach kriminalisti z Kriminálneho 
úradu finančnej správy (KÚFS). Zaistili viac ako 1000 litrov pesticídov, herbicídov a insekticídov. Išlo o prípravky, ktoré na 

území Slovenska nemajú príslušnú autorizáciu. Ich predajom by obchodníci zarobili asi 150-tisíc eur.

47-ročná žena zo Sniny bola obvinená z prečinu podvodu, ak sa jej vina preukáže, hrozí jej trest odňatia slobody až na dva roky.
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Myšlienka týždňa...

„SÚ TO ČINY, NIE ICH PLODY, ČO JE DÔLEŽITÉ. 
SNAŽ SA ROBIŤ TO, ČO POVAŽUJEŠ ZA SPRÁVNE. 

MOŽNO TO NEBUDE V TVOJICH SILÁCH, 
MOŽNO TI NEBUDE STAČIŤ ČAS, POTOM TO VŠAK 

NEPRINESIE OVOCIE. TO VŠAK NEZNAMENÁ, 
ŽE BY SI MAL PRESTAŤ ROBIŤ SPRÁVNE VECI. 

MOŽNO SA NIKDY NEDOZVIEŠ, AKÝ BOL VÝSLEDOK 
TVOJHO ČINU. ALE AK NEBUDEŠ ROBIŤ NIČ, 

POTOM NEBUDÚ ANI VÝSLEDKY.”
(GÁNDHÍ; 1869-1948 – INDICKÝ MYSLITEĽ A POLITIK)

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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Školy z okresu Humenné sa zapojili do športového projektu

Župa rozdelí uchádzačom o dotácie jeden milión eur

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ   

Projekt realizuje prešovská ne-
zisková organizácia Altra. Cieľom 
projektu Zvýšenie kvality a efek-
tívnosti vzdelávania zamerané-
ho na šport a iné fyzické aktivity 
je podľa projektovej manažérky 
Anny Zákutnej zameraný na do-
plnenie, zlepšenie a prehĺbenie 
znalostí pedagógov materských a 
základných škôl v oblasti pohybo-
vo–športových aktivít za účelom 
podpory zdravého životného štýlu. 
„Projekt chce napomôcť pedagógom 
spoznať a osvojiť si nové inovatívne 
prostriedky vo výučbe, zatraktívniť 
vyučovanie v rámci telesnej výcho-
vy a zlepšiť vzdelávacie štandardy 

predškolskej a primárnej edukácie. 
Zároveň vytvorí pre žiakov pod-
netné prostredie umožňujúce osvo-
jiť si nové pohybové zručnosti, ktoré 
budú predpokladom na vykonáva-
nie pohybovej aktivity i mimo škol-
ského prostredia,“ uviedla Zákutná. 
Do vzdelávania v rámci projektu sa 
zapojilo približne 60 učiteľov. Me-
dzi nosné aktivity patrí vzdelávanie 
v základných oblastiach - atletike, 
gymnastike, loptových hrách a ko-
munikačných zručnostiach peda-
gógov. Projekt začali realizovať v 
polovici novembra tohto roku a 
potrvá do konca marca 2020. Re-
alizátorom sa podarilo získať ne-
návratný finančný príspevok z Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR v zastúpení Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu Slovenskej republiky vo výške 
192.000 eur. Z vlastných zdrojov 
prispeli sumou takmer 10.000 eur. 
„Vďaka prostriedkom poskytnu-
tým z Európskej únie, Európskeho 

sociálneho fondu a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja projekt 
prispeje prostredníctvom ďalšieho 
vzdelávania pedagógov materských 
a základných škôl k rozvíjaniu zdra-
vého životného štýlu, pravidelnému 
športovaniu detí,“ dodala Zákutná. 

ts, mpo, Prešovský kraj    

Prešovský samosprávny kraj (PSK) 
vypísal výzvy na predkladanie žia-
dostí o poskytnutie dotácie pre rok 
2019. Podporiť chce projekty 
v rámci troch programov – šport, 
kultúra a sociálne služby. Krajský 
parlament na tento účel vyčlenil 
celkovo jeden milión eur. Zástup-
covia obcí a miest v Prešovskom 
kraji, cirkvi, neziskové organizácie, 
občianske združenia, podnikatelia 
či právnické a fyzické osoby môžu 
požiadať o dotáciu v rámci Výzvy 
Prešovského samosprávneho kraja 
alebo Výzvy predsedu PSK. „Pre 
rok 2019 bola schválená celková 
výška finančných prostriedkov je-
den milión eur určených pre Výzvu 
Prešovského samosprávneho kraja. 
Rozdelená je na Výzvu zastupiteľ-
stva PSK, a to vo výške 899-tisíc 
eur, a Výzvu predsedu PSK, ktorý 
rozdelí sumu 101-tisíc eur,“ uviedla 
vedúca odboru financií PSK Dag-

mar Olekšáková. Cieľom programu 
„Šport“ je rozšíriť a skvalitniť špor-
tovú činnosť zlepšením technického 
stavu a vybavenia športových ihrísk. 
Žiadatelia môžu financie použiť 
na výstavbu, rekonštrukciu, moder-
nizáciu, opravu a údržbu športovísk 
a ich vybavenie hnuteľným majet-
kom. Zároveň môžu prostriedky 
použiť na usporiadanie masových 
telovýchovných a športových pod-
ujatí alebo na reprezentáciu špor-
tovca na podujatiach európskeho 
a svetového formátu. Uchádzači 
v programe „Kultúra“ môžu fi-
nancie použiť na výstavbu, rekon-
štrukciu, modernizáciu, stavebné 
úpravy, opravy a údržbu kultúrnych 
pamiatok, pamätihodností obce 
alebo mesta, sakrálnych objektov, 
kultúrnych domov či objektov. Rov-
nako aj priestranstiev na konanie 
kultúrnych podujatí, komunitných 
centier a ich vybavenie hnuteľným 
majetkom investičného charakteru. 
Cieľom programu je zároveň pod-

pora festivalov a prehliadok umenia 
všetkých druhov vrátane tradič-
nej kuchyne viažucej sa k regiónu, 
tvorivých dielní, výstav, sympózií 
a seminárov. Financie sú určené aj 
na podporu edičnej činnosti, teda 
na vydávanie publikácií, prípadne 
CD nosičov. Prioritou župy je tiež 
kvalitné poskytovanie sociálnych 
služieb neverejnými poskytovateľ-
mi na území kraja. Preto sa v rámci 
výzvy „Sociálne služby“ môžu žia-
datelia uchádzať o dotácie, ktoré 
sú určené predovšetkým na rekon-
štrukciu, modernizáciu a staveb-
né úpravy zariadení vrátane ich 
vybavenia hnuteľným majetkom. 
Program je zameraný aj na opravu 
a údržbu zariadení, nákup materiál-
no-technického vybavenia priesto-
rov zariadení, nákup technických 
zariadení a pomôcok na zlepšenie 
manipulácie s fyzickými osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu 
u neverejných poskytovateľov po-
skytujúcich sociálne služby.

„V tomto roku máme takúto no-
vinku, že žiadatelia v prvej fáze ne-
musia predkladať všetky potrebné 
dokumenty. Stačí, že zašlú žiadosť. 
Až keď bude ich žiadosť schválená 
a dostanú dotáciu, dodajú ku podpi-
su zmluvy potrebné materiály. Väč-
šina materiálov sa dodáva vo forme 
čestného vyhlásenia, takže aj to je 
zjednodušenie pre žiadateľov,“ pri-
blížila Olekšáková. Minimálna výš-
ka dotácie je 800 eur, maximálna 
5000 eur. Spolufinancovanie pro-
jektu zostáva vo výške 20 percent 
zo schválenej dotácie. „Takže ak 
niekto žiada väčšiu finančnú výpo-
moc a je mu schválená nižšia suma, 
stačí, že doloží svoje finančné pro-
striedky k tej sume, ktorá mu bola 
schválená,“ vysvetlila vedúca odbo-
ru financií PSK. Uchádzači o dotácie 
môžu predkladať žiadosti na Výzvu 
PSK do 15. februára 2019 a na Vý-
zvu predsedu PSK do 31. augusta 
2019.

Celkovo 25 materských a základných škôl z okresov Prešov a Humenné sa zapojilo do projektu na zlepšenie pohybovo-
športových aktivít detí v školách prostredníctvom vzdelávania pedagógov. 

Krajskí poslanci schválili výzvy na dotácie na rok 2019. Na šport, kultúru a sociálnu oblasť rozdelí Prešovský samosprávny 
kraj dohromady jeden milión eur. Žiadatelia sa môžu uchádzať o finančné prostriedky v dvoch výzvach.
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tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Cez tento strategicko-dôležitý 
priechod prechádzajú školáci 
z centra mesta navštevujúci zá-
kladné školy Dargovských hrdi-
nov a Laboreckú. Nasvietením 
priechodu pre chodcov umelým 
verejným osvetlením sme prispeli 
k zlepšeniu celkovej dopravnej si-
tuácie v meste Humenné a taktiež 
k vyššej bezpečnosti školopovin-
ných detí, ktoré boli ohrozované 
účastníkmi cestnej premávky, 
hlavne počas zimných mesiacov, 
keď je slabšia viditeľnosť,“ infor-
muje samospráva na svoje strán-
ke. Financie vynaložené na pro-

jekt predstavujú približne 6450 
eur. Mesto naň získalo grant vo 
výške 5000 eur prostredníctvom 
ČSOB nadácie. Samospráva 
v týchto dňoch ukončila aj prvú 
etapu prepojenia detskej polikli-
niky a mestskej polície. „V rámci 
prvej etapy prepojovacieho par-
koviska bolo zrealizovaných 36 
miest a v druhej etape to bude 
34 miest,“ informovala TASR 
Michaela Dochánová z radnice. 
Podľa pôvodných plánov tam 
malo vzniknúť spolu 73 miest. 
Prvú etapu realizovala spoločnosť 
Tesar Dach za podľa zverejnenej 
zmluvy o dielo sumu 179.520 eur 
vrátane DPH. „Čo sa týka druhej 

etapy, jej realizácia bude predlo-
žená Komisii výstavby Mestského 
zastupiteľstva v Humennom pri 
príprave plánu investičných akcií 
na rok 2019,“ priblížila s tým, že 
na jej uskutočnenie bude potreb-

né majetkovo vysporiadať poze-
mok vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, do ktoré-
ho budú zasahovať jej realizačné 
práce.

ts, Prešov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Spoločnosť SAD Prešov, a. s., 
uviedla v stredu 19. decembra 
do prevádzky šesť nových au-
tobusov – päť z nich v celkovej 
hodnote 750-tisíc eur je určených 
na prímestskú autobusovú do-
pravu, jeden autobus v hodnote 
300-tisíc eur bude slúžiť na me-
dzinárodnú diaľkovú dopravu 
Prešov – Londýn Bradford. „Tieto 
autobusy sú vybavené novým od-
bavovacím systémom strojčekov, 
sú tu namontované kamery, ktoré 
majú slúžiť na ochranu života a 
zdravia našich cestujúcich a vo-
dičov, ako aj na ochranu majetku. 
Takisto je tu wifi systém,“ infor-
moval riaditeľ SAD Prešov, a. s., 
Jozef Kičura s tým, že strojčeky 
boli zakúpené zo zdrojov Európ-
skej únie, na ktoré 10 percentami 
prispela SAD Prešov, piatimi per-
centami štát. Spoločnosť získala 
vybavenie do všetkých autobusov, 
ktoré prevádzkuje, dohromady 
teda do 186 autobusov. V súčas-

nosti je podľa Kičuru namonto-
vaných 80 strojčekov, do konca 
marca namontujú zvyšok. Au-
tobus na prímestskú dopravu je 
dvojdverový a jeho celková dĺžka 
je 10,8 metra. Má 41 miest na se-
denie a 19 miest na státie. Diaľ-
kový autobus má dĺžku až 13,935 
metra a je v ňom 59 miest pre ces-
tujúcich. Zároveň je vybavený 
motorom splňujúcim najvyššiu 
emisnú normu EURO 6.
„Pre PSK je veľmi potrebné, aby 
cestujúci pocítili zvýšenú kvalitu 
poskytovanej služby. Čo vníma 
cestujúci? Aby bol autobus kva-
litný, aby bol v zime vykúrený, 
v lete vychladený, aby cestujú-
ci pocítil komfort a bezpečnosť 
cesty. Vidíme, že týmto spôsobom 
sa to naozaj dá. Samozrejme, táto 
spoločnosť je nami zazmluvnená, 
takže musí pracovať na tom, aby 
ponúkla kvalitnú a dostatočnú 
službu pre našich cestujúcich,“ 
uviedol predseda PSK Milan Ma-
jerský a dodal, že kraj každoročne 
prispieva na prímestskú autobu-

sovú dopra-
vu zhruba 
20 miliónov 
eur. Zmoder-
nizované au-
tobusy, ktoré 
nahradia za-
starané typy 
vo vozovom 
parku spoloč-
nosti, poslú-
žia aj na zavedenie integrovaného 
dopravného systému (IDS). Sa-
mospráva by chcela spustiť jeho 
prvú fázu už vo februári budúceho 
roka. „Prvá fáza znamená jednot-
né cestovné lístky, čo sa týka zliav 
pre Košický samosprávny kraj 
a Prešovský samosprávny kraj. 
Cestujúci už nemusí špekulovať, či 
nastúpi do autobusu košickej sad-
ky alebo prešovskej sadky. Budú 
mu poskytnuté tie isté zľavy. Ďal-
šia fáza bude nasledovať v komu-
nikácii s Dopravným podnikom 
mesta Prešov, Dopravným podni-
kom mesta Košice a Železničnou 
spoločnosťou Slovenskej republi-

ky,“ vysvetlil Majerský. Finančné 
prostriedky na modernizáciu vo-
zidlového informačného a komu-
nikačného systému budovania in-
tegrovaného dopravného systému 
v PSK získala SAD Prešov z výziev 
Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR prostred-
níctvom operačného programu 
s názvom Integrovaný regionálny 
operačný program, ktorý je spolu-
financovaný Európskym fondom 
regionálneho rozvoja. V súčas-
nosti je dopravca v etape dodávky 
a postupnej inštalácie palubných 
počítačov, tlačiarní, kamerových 
systémov a wifi vo vozidlách.

Humenné: V meste nasvietili frekventovaný priechod, dokončili aj parkovisko

Prešovský samosprávny kraj chce spustiť integrovaný dopravný systém vo februári 2019

Na jednom z najfrekventovanejších priechodov pre chodcov v Humennom, ktorý sa nachádza na Laboreckej ulici pri vstupe 
na Južné námestie, pribudlo osvetlenie.

Vo vozidlovom parku SAD Prešov pribudlo šesť nových autobusov v celkovej hodnote takmer jeden milión eur. Vybavené sú moderným 
odbavovacím systémom, ktorý poslúži aj pri zavedení integrovaného dopravného systému.
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tasr, Medzilaborce 

„Warhol tour je špeciálny ku-
rátorský koncept. Tematicky 
v  ňom  predstavujeme  kráľa 
popartu v rôznych okresných 
mestách nášho kraja,“ vysvet-
lil  riaditeľ  Múzea  moderné-
ho  umenia  Andyho  Warhola 
(MMUAW) v Medzilaborciach 
Martin Cubjak s tým, že sa sú-
streďujú na menej známe die-
la.  Spomenul,  že  ku  každému 
mestu  by  chceli  prispôsobiť 
témy tak, aby aspoň trochu ko-
rešpondovali  s  jeho  históriou. 
„Možná by bola aj kolaborácia 
Andyho  Warhola  s  nejakým 
zaujímavým umelcom, ktorý 
z  daného  mesta  pochádza,“ 
dodal. V  lete  vystavovali  die-
la  kráľa  popartu  aj  v  chorvát-
skom Zadare. Spomínaná prvá 
výstava je venovaná sakrálnej 
téme. Jej koncepcia spočíva vo 
vizualizácii myšlienky  a  témy 
o  tajomstvách  Andyho  War-
hola. Tvoria  ju  štyri  podtémy. 
„V  prvej  sa  prelínajú  –  téma 
o vplyve  Júlie Varcholovej  na 
tvorbu svojho syna,  téma Via-
noc v pred popartovej tvorbe a 
dielo Zvestovanie poukazujúce 
na  predzvesť  prichádzajúcich 

sviatkov.  Na  túto  expozíciu 
nadväzuje inštalácia diel z por-
tfólia Flowers Black and Whi-
te,  ktorá  je  silne  poznačená 
smrťou umelcovej matky a vy-
rovnávaním sa nad  touto  stra-
tou,“  informuje Galéria mesta 
Levoča, v ktorej je výstava pre 
verejnosť  sprístupnená  do  27. 
januára. Tretím veľkým  tema-
tickým okruhom je prezentácia 
tvorby  tohto  umelca,  ktorá  je 
inšpirovaná  Poslednou  veče-
rou  od  Leonarda  da  Vinciho. 
„Záverečnú  časť  výstavy  tvo-
rí  ‚kríž‘  ako  hlavný  motív  v 
umelcovej interpretácii, ale aj 
‚kríž‘ hrobov z cintorína v Mi-
kovej,  odkiaľ  pochádzali  An-
dyho  rodičia,“ uvádza galéria. 
Táto výstava je zároveň pozva-
ním  do MMUAW  v Medzila-
borciach, ktoré vzniklo pred 27 
rokmi. Je historicky prvé svoj-
ho  druhu  na  svete  a  doteraz 
jediné v Európe. V stálej expo-
zícii o pôvode kráľa popartu sú 
prezentované jeho podobizne z 
detstva, portrét jeho matky Jú-
lie, ale aj košieľka, v ktorej ho 
krstili, a iné. Jeho návštevnosť 
stúpa. V tomto roku sa zvýšila 
o zhruba 30 percent. 

tasr, mpo Parihuzovce 

Menšie lyžiarske stredisko v Pa-
rihuzovciach v Sninskom okrese 
konečne  otvorilo  svoje  brány. 
Aktuálne  tam  majú  približne 
50  centimetrov  snehu.  S  pre-
vádzkou začali uplynulú sobotu 
5.  januára.  Išlo  tak  o  prvé  dni 
v tejto sezóne, keď mali otvore-
né. V  stredisku  sú dva  funkčné 
vleky. Jeden má dĺžku 800 met-

rov, druhý 550 metrov. Celková 
plocha,  ktorú  má  TJ  v  nájme, 
predstavuje  22  hektárov.  Pred 
sezónou  realizovali  v  stredisku 
bežnú  údržbu,  do  ktorej  inves-
tovali približne 1200 eur.  „Aby 
to  bolo  z  hľadiska  bezpečnosti 
v  takom  stave,  aby  sme  mohli 
prevádzkovať,“  zdôraznil  Ján 
Špitalik, štatutárny zástupca 
Telovýchovnej  jednoty  (TJ) 
Spartak  Vihorlat  Snina,  ktorá 

areál  prevádzkuje.  Fungujú  na 
dobrovoľníckej  báze,  spolu  ich 
je  desať.  Otvorené  majú  preto 
v prípade vhodných podmienok 
cez  víkendy  a  voľné  dni.  Špi-
talik  uviedol,  že  pri  vhodných 
podmienkach  sprístupnia  vleky 
podľa  záujmu  verejnosti.  „Keď 
bude  dostatok  lyžiarov,  pôj-
du  obidva  vleky,  keď  ich  bude 
menej,  tak  iba  jeden,“  spome-
nul. O ktorý pôjde, záleží aj od 

výkonnosti  lyžiarov.  „Budeme 
sa  zameriavať  hlavne  na  rodi-
ny  s  deťmi,“  dodal. Aj  napriek 
tomu,  že  techniku  na  umelé 
zasnežovanie  majú  k  dispozí-
cii,  jeho  realizácia  je  finančne 
náročná.  Kým  vlaňajšia  sezóna 
v  Parihuzovciach  nedopadla 
dobre – stredisko prevádzkovali 
len jeden deň, počas tej predoš-
lej  (2016/2017)  tam  zaregistro-
vali viac ako 4000 ľudí.

Andy Warhol vycestoval z Medzilaboriec na turné

Parihuzovce: V lyžiarskom stredisku sa cez víkend konečne lyžovalo

Andy Warhol vycestoval z múzea v Medzilaborciach na turné po Prešovskom kraji. Ambíciou je navštíviť všetky jeho okresné mestá. 
Putovná výstava začala pred Vianocami v Levoči, pokračovať bude v Prešove a Bardejove.

„Warhol tour je špeciálny kurátorský koncept. Tematicky v ňom predstavujeme kráľa 
popartu v rôznych okresných mestách nášho kraja,“ vysvetlil riaditeľ múzea Martin 
Cubjak. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Táto výstava je zároveň pozvaním do MMUAW v Medzilaborciach, ktoré vzniklo pred 
27 rokmi. Je historicky prvé svojho druhu na svete a doteraz jediné v Európe.  |  FOTO: 
MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Prácu  mali  na  východe  krajiny 
zdravotníci  v  nemocniciach  aj 
počas  silvestrovskej  noci.  Jana 
Fedáková zo skupiny Svet zdra-
via  informovala,  že  v  Spišskej 
Novej Vsi ošetrili na urgentnom 
príjme  dvoch  pacientov  s  úraz-
mi,  ktoré  súviseli  s  oslavami. 
„Išlo o 16-ročného chlapca, kto-
rý si poranil ruku pri manipulá-
cii  so  zábavnou  pyrotechnikou. 
Druhý  19-ročný  pacient  mal 
sečnú  ranu  po  úraze  sekerou. 
Obaja  boli  ošetrení  ambulantne 
a prepustení do domáceho lieče-
nia,“  uviedla.  Na  chirurgickom 
urgente  humenskej  nemocnice 
bolo  počas  silvestrovskej  noci 
ošetrených  dohromady  17  pa-
cientov,  boli  medzi  nimi  muži 
i  ženy.  Frekvencia  pacientov 
bola podľa Fedákovej vyššia po 

polnoci, pričom najzávažnejším 
úrazom  bolo  poranenie  posled-
ných článkov prvého a druhého 
prsta  pravej  ruky  u  17-ročného 
chlapca. Spôsobil si ho pri neo-
patrnej  manipulácii  s  petardou. 
„V  ostatných  prípadoch  šlo  o 
rezné  rany  spôsobené  rozbitým 
sklom alebo pri páde na obrub-
ník chodníka či úrazy spôsobené 
alkoholom,“ doplnila Fedáková. 
Krátko  pred  polnocou  v  mi-
chalovskej nemocnici ošetrili 
aj  19-ročného  pacienta,  ktorý 
utrpel úraz oka a po neopatrnej 
manipulácii  s  petardou  si  po-
škodil  rohovku.  Po  ošetrení  ho 
previezli do nemocnice v Koši-
ciach.  „V  nemocnici  v  Micha-
lovciach ošetrili  počas noci pa-
cientov s odreninami či tržnými 
ranami po pádoch. Najmladším 
pacientom  bol  17-ročný  chla-
pec, ktorému bola ošetrená roz-

ťatá  pera  po  bitke,“  dodala Fe-
dáková. Vo Vranove nad Topľou 
a  Svidníku  neevidovali  pacien-
tov, ktorých poranenia by  súvi-
seli so silvestrovskými oslava-
mi. Prvý deň v tomto roku hneď 
po  východe  slnka  smeroval  zá-
chranársky  vrtuľník  z  Popradu 
ku  Chate  pri  Zelenom  plese. 
„Pomoc leteckých záchraná-
rov  potreboval  41-ročný muž  z 
Čiech, ktorý si vážnejšie poranil 
hlavu, krátkodobo bol aj v bez-
vedomí,“  informovala  hovor-
kyňa  Vrtuľníkovej  záchrannej 
a  zdravotnej  služby  Air-Trans-
port Europe Zuzana Hopjaková 
s  tým, že po ošetrení  leteckými 
záchranármi  bol  pacient  v  sta-
bilizovanom  stave  vrtuľníkom 
prevezený  do  popradskej  ne-
mocnice. Prešovskí traumato-
lógovia ošetrili  na prelome Sil-
vestra 2018 a Nového roka 2019 

v čase medzi 22.00 až 7.00 h 18 
pacientov.  Hospitalizácia  bola 
nutná  len  u  dvoch  pacientov, 
ostatných  ošetrili  lekári  ambu-
lantne. „Silvestrovské úrazy ako 
popáleniny  či  devastačné  pora-
nenia  sme,  našťastie,  nezazna-
menali.  U  pacientov,  prevažne 
mužského pohlavia, dominovali 
tržné  rany  hlavy  a  zlomeniny,“ 
konkretizovala  hovorkyňa  Fa-
kultnej nemocnice J. A. Reima-
na Prešov Renáta Cenková.

tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

„Obchodná  cesta  Porta  Rusica 
vznikla v 19. storočí a  je pova-
žovaná  za  najstaršiu  obchodnú 
cestu  vybudovanú  v  Hornom 
Uhorsku.  Spájala  Michalovce 
s  Baligródom,  viedla  cez  Rus-
ké, Ruské sedlo do Roztok. Na 
najlepšie zachovanom úseku sú 
viditeľné  úspechy  vtedajšieho 
technologického  myslenia,  ako 
sú  priepusty,  mostíky,  závory, 
kilometrovníky,“ informovala 
o  tom  hovorkyňa  Prešovského 
samosprávneho kraja Daša Jele-
ňová. Výsledkom  spomínaného 
projektu by mal byť cezhraničný 
turistický produkt Porta Rusica, 
ktorý by malo tvoriť 60 kilomet-

rov  nových,  zmodernizovaných 
alebo  zdokonalených  cezhra-
ničných  cyklochodníkov.  Vy-
budovať by sa mala aj potrebná 
infraštruktúra,  ako  sú  edukačné 
tabule,  altánky,  vyhliadkové 
veže.  Vytvorenie  tohto  turistic-
kého produktu budú podľa Jele-
ňovej sprevádzať edukačné akti-
vity, i tie propagujúce kultúrne a 
prírodné  dedičstvo  pohraničia, 
a  to  vo  forme  konferencií  či 
cyklojazdy. Pripraviť by sa mala 
aj interaktívna mapa cyklotrás, 
aplikácia  do  smartfónov  či we-
bová stránka s kódmi QR a pub-
likácie  propagujúce  potenciál 
pohraničia. Cezhraničný projekt 
získal podporu z Európskej únie 
vo výške takmer 1,6 milióna eur. 

„Prešovský samosprávny kraj sa 
nepodieľa  na  jeho  spolufinan-
covaní,“  upozornila  hovorkyňa. 
Vedúcim  partnerom  projektu 
je  Powiat  Leski  a  partneri  sú 
Nadleśnictwo Cisna a na sloven-
skej strane Lesopoľnohospodár-

sky majetok Ulič, štátny podnik. 
Tento  projekt  je  jedným  z  11, 
ktoré  v  lete  tohto  roka  v  rámci 
cezhraničnej  spolupráce  schvá-
lili pre Prešovský kraj. Zrealizo-
vať by sa mal v priebehu dvoch 
rokov.

V humenskej nemocnici ošetrili po novoročných oslavách viacero pacientov

Snina: Projekt nadväzujúci na Portu Rusicu sa zameriava na cykloturistiku 

Na chirurgickom urgente humenskej nemocnice bolo počas silvestrovskej noci ošetrených dohromady 17 pacientov, boli 
medzi nimi muži i ženy.

Projekt Porta Rusica - z Polonín do Bieščad, ktorý bol schválený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko – Slovensko na roky 2014 – 2020, nadväzuje na najstaršiu obchodnú cestu vybudovanú v Hornom Uhorsku. Jeho 

cieľom je zvýšiť úroveň využívania prírodného a kultúrneho potenciálu tohto pohraničia. 
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VIHORLATSKÁ KNIŽNICA
RUSÍNI

Výber z dlhoročného tematického pro-
jektu, fotografa Humenčana Tomáša 

Leňa – v priestoroch VK potrvá do konca 
januára 2019.

MsKS – DOM KULTÚRY

VIANOČNÁ POHĽADNICA
Výstava detských výtvarných prác... – 
potrvá do 7. 1. 2019 vo vestibule MsKS.

ZÁMOK  
– VIHORLATSKÉ MÚZEUM

AGROART ZÁHRADY
Prierezová výstava výtvarníka Petra 

Králika z Michaloviec... maľba, fotogra-
fia, trojrozmerné objekty prezentujúce 
umelecký pohľad na pôsobenie človeka 
v rámci premien agrárnej krajiny. – v ga-
lerijných priestoroch VM potrvá do 27. 

1. 2019.

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 dnešok. 
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj 
doposiaľ nezverejnené snímky pochá-
dzajúce z rodinného albumu potomkov 
Andrássyovcov žijúcich v Kanade. 

KINO FAJN

HOVORY S TGM

historická dráma (CZE/SVK), originálna 
verzia – 8. januára o 19.30 hod. 

Jan Budař ako Karel Čapek a Martin 
Huba ako T. G. Masaryk excelujú v prí-
behu jedného z najslávnejších rozhovorov 
našej histórie. Nečakané napätie, emócie 
a stret dvoch významných mužov. V je-
seni roku 1928 sú dva symboly českoslo-
venskej demokracie na vrchole, rovnako 
ako celé Československo. Ich kniha, ktorá 
vznikala celý rok je konečne hotová. 

Čapek preto vyhľadá v zámockej záhrade 
prezidenta Masaryka a chce mu ponúknuť 
časť honoráru za knihu ich rozhovorov, 
ktorá vzniká k 10. výročiu štátu mladej 
republiky. Prezident ale nie je v dobrom 
rozmare, jeho dcéra mu totiž zakázala 

knihu vydať...

CYKLUS PRVÁ – PREKLADATEĽ-
KA ZORA JESENSKÁ A SPISO-
VATEĽKA, FEMINISTKA HANA 

GREGOROVÁ
dokument (SVK), slovenská verzia – 9. 

januára 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, ne-
smieme však zabudnúť ani na výnimočné 
ženy. Tie, ktoré sa rozhodli vydať inou 
cestou, a aj vďaka tomu menili našu kra-
jinu 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 portrétov 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. 

DO PLAVIEK
(LE GRAND 

BAIN)
komédia (FRA), 

české titulky – 10. 
januára o 19.30 hod.

Keď depresívny Bertrand trpiaci krízou 
stredného veku, odpovie na inzerát, ktorý 
hľadá nového člena do družstva mužské-
ho synchronizovaného plávania, netuší, 
že v amatérskom družstve nájde nielen 
priateľov, ale i novú chuť do života. 

Komédia nielen o tom, ako dlho musíte 
zadržať dych, aby ste prežili život.

PAŠERÁK
(THE MULE)

dráma, akčný, krimi (USA), slovenský da-
bing – 11., 12. a 13. januára o 19.30 hod.
Clint Eastwood stvárňuje Earla Stona, 
osamelého 80-ročného muža na mizine 
s krachujúcim biznisom, ktorý dostane 
ponuku robiť obyčajného šoféra. Znie to 
jednoducho, no Earl nevedomky podpísal 
zmluvu na drogového kuriéra pre me-
xický kartel. Darí sa mu a dokonca tak 
dobre, že náklad sa mu prudko zväčšuje, 
až mu pridelia dozor. Nie je jediným, kto 
na Earla dohliada. Záhadný nový drogový 
pašerák sa dostal do hľadáčika húževna-
tého agenta úradu pre kontrolu obchodu s 
drogami, Colina Batesa. Hoci problémy s 
peniazmi pominú, hriechy minulosti za-
čnú Earla dobiehať a nie je isté, či stihne 
napraviť svoje chyby, kým ho zákon či 

kartelové gorily dostanú.

RALPH BÚRA INTERNET
(RALPH BREAKS THE INTERNET: 

WRECK IT RALPH 2)
animácia, komédia (USA), slovenský da-
bing – 12. a 13. januára o 17.15 hod. 3D 

verzia; 12. a 13. januára o 15.00 hod.
V novom dobrodružstve Ralph opúšťa 
Litwakovu videoherňu a vydáva sa do 
nezmapovaného, rozsiahleho a vzrušu-
júceho sveta internetu, ktorý môže, ale 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

(VIANOČNÉ PRÁZDNINY 
ŠKOLÁKOV - 7. 1. 2019)

07. 01.   BOHUSLAVA, ATILA
08. 01.   SEVERÍN
09. 01.   ALEX, ALEXEJ, ALEXIA
10. 01.  DÁŠA, DALIMIL
11. 01.  MALVÍNA
12. 01.  ERNEST, ERNESTÍNA, 

ERNA
13. 01.  RASTISLAV, RASTISLAVA
14. 01.   RADOVAN, RADOVANA

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
07. 01.   HARRY / SAM
08. 01.   JOHNNY / LARA
09. 01.   ANETA / REX
10. 01.   KALIF / AMÁLKA
11. 01.   ALANIS / TRISTAN
12. 01.   MÁRIO / JONÁŠ
13. 01.   MICKA, MICA / HERA
14. 01.   CHERYL / BRITA

aj nemusí prežiť Ralphovo ničenie. Zlý 
chlapec z hry, Ralph a jeho kamarátka 
Vanellope von Schweetz, musia riskovať 
všetko na ceste skrz internet pri hľadaní 
náhradnej časti do Vanellopinej videohry 
Sugar Rush. Cestou sa zoznamujú s 

občanmi siete, vrátane webovej podni-
kateľky Jesss, ktorá je hlavným algorit-
mom, srdcom a dušou trendy stránky „ 

BuzzTube“.
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OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

INFOSERVIS / INZERCIA

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.

07. 01.  SLNEČNICA,
  Ul. 1. mája 21
08. 01.   PR I KAŠTIELI,
  Mierová 33/1 

 (Pod stračou nožkou)
09. 09.  DON BOSCO,
  Námestie slobody 52  

(za SLSP)
10. 01.   PRI FONTÁNE,
  Námestie slobody 28
11. 01.   NA DETSKEJ 

POLIKLINIKE,
  Hviezdoslavova ul. 29
12. 01.  HARMÓNIA,
  Ul. 1. mája 21
13. 01.  PRI FONTÁNE,
  Námestie slobody 28
14. 01.  LABORECKÁ,
  Laborecká ul. 58

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(7. – 13. 1. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut, str 09.00 – 11.00 hod.
  13.00 – 16.00 hod.
štvr 09.00 – 11.00 hod.
  13.00 – 14.00 hod.
  15.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 11.00 hod.
  13.00 – 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.

Keď sa kalendárny rok zimou a snehom 
začína, sľubuje to dostatok chleba, no 

menej vína. 
Ak je na Troch kráľov (6. 1., Sväté 
Bohozjavenie Pána) jasno, zdarí sa 

pšenica i ovocie.
Na počiatku roku, keď sú mokré časy, 
od hnevu si vinár bude šklbať vlasy. 

Ešte skôr jak na Malvínu (11. 1.) pocítiš 
tú pravú zimu. 

Ak duje v januári severák, žito by sa 
mohlo dobre sypať. 

Sv. Hilár (14. 1., biskup a učiteľ Cirkvi) 
hovorí - vyber sane a schovaj voz.

Keď je začiatok i koniec januára pekný, 
bude úrodný rok.

Keď je január studený a mrazivý, 
poliam i ľuďom bude rok priaznivý.

PRANOSTIKA

(jac)

P R Á C A

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. 
Základ od 2,989 €/hod. 
+ variabilná zložka (do-
chádzkový bonus od 50 
do 75 € + príplatky + 
odmeny).  Informácie 
na tel. č. 0948 901 201, 
0904 901 632.

HE-R/0148

 � Práca v DREVOVÝ-
ROBE – každý druhý 
deň, mzda 530 eur (v čis-
tom). Zároveň prijmeme 
vedúceho do drevovýro-
by. Info na tel. č. 0905 
256 038.

HE-R/0141

P R E D A J

 � Predám ZÁHRADNÚ 
CHATKU s pozemkom 
v ZO Pokrok v Humen-
nom. V prípade záujmu 
ma kontaktujte e-mai-
lom: zuzanabrecik@cen-
trum.sk  

HE-R/0149

 � Predám 4-izbový BYT 
(79 m2, OV) s balkónom 
na Sídl. III v HE. Tel. 
0917 550 380. 

HE-R/0147

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

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

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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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

H
E/0047

H
E-S/0042

Východ / Západ  S L N K A 
pon (07.01.)  7:17 / 15:55 hod.
ut  7:17 / 15:56 hod.
str  7:16 / 15:57 hod.
štvr  7:16 / 15:59 hod.
pia   7:15 / 16:00 hod.
sob  7:15 / 16:01 hod.
ned  7:14 / 16:03 hod.
pon (14.01.)  7:14 / 16:04 hod.
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(ts), -MJK-, (pa); Humenné 

Záverom uplynulého roka 
2018 prišiel na pretras aj 
humenský futbal, ktorého 
hráči A-družstva mužov 
v tejto sezóne celkom úspeš-
ne pôsobia v krajskej súťaži 
III. ligy skupiny Východ, 
keď sa po jesennej fáze 
usídlili na piatej priečke ta-
buľky.

Na zasadnutí zástupcov 
miestneho futbalového 
klubu boli hráčom osobne 
predstavení noví členovia 
Správnej rady FK. Novoz-
volený primátor mesta Hu-
menné, Miloš Meričko, pre-
vzal v súčasnosti aj funkciu 
prezidenta FK Humenné. 

Predsedom  Správnej  rady 
sa  stal Martin  Polák,  bývalý 
manažér  klubu,  ktorého  sme 
mali možnosť vídavať nielen 
na  lavičke  domácich  muž-
ských  futbalových  zápasov, 
ale pôsobí aj na poste mládež-
níckeho trénera. 

Členovia  Správnej  rady  FK 
Humenné  –  Peter  Pipák, 
Zuzana Žilinská, Oskár Balo-
gáč a Stanislav Schlimbach. 

Podľa  slov  primátora Merič-
ka, podpora humenského fut-
balu bude zo strany mesta mi-
nimálne  na  takej  úrovni  ako 
doteraz,  a  v  rámci  možností 
aj lepšia.

Po odchode srbských legioná-
rov z humenského futbalové-
ho tímu aj s trénerom Punišom 
Memedovićom,  ktorí  tvorili 
celkom zdravé jadro družstva, 
muselo vedenie siahnuť aj po 
novom lodivodovi. „Futbalo-
vá osobnosť humenského fut-
balu, Vladimír Sivý, sa stretla 
s porozumením, pamätníci  si 
ho určite pamätajú aj v drese 
Chemlon  Humenné,“  pove-
dal  pre  náš  týždenník  Mar-
tin  Polák.  „Žreb  padol  aj  na 
meno  Ruslan  Ljubarskij,  on 
však  nemá  potrebnú  licenciu 
UEFA A, ktorá je potrebná už 
na úrovni tretej ligy východo-
slovenskej súťaže. 

Hrajúcim  asistentom  nového 
trénera  by  mohol  byť  podľa 
zdroja  FK  Humenné,  Tomáš 
Opiela, mladý humenský od-
chovanec, stále aktívny na 
zelených trávnikoch. Ako 
konštatoval M.  Polák, musia 
sa najprv zosúladiť Opielove 
pracovné povinnosti s činnos-
ťou  v  klube.  Post  manažéra 
FK by mal zastávať Vladimír 

Vasilenko, 
ktorý však 
tiež  musí 
ešte ukon-
čiť sezónu 
v tíme Bo-
rov-a. 

M a r t i n 
P o l á k , 
predseda 
S p r á v -
nej  rady,  
u v i e d o l , 
že klub už 
nepoč í t a 
s  hráčmi 
so  Srbska 
a  vede-
nie  klubu 
sa  snaží 
káder  do-
plniť  na 
k a ž d o m 
poste. Srb-
ský  útoč-
n í k 
P r e d r a g 
R adov a -
nović  je 
už  hrá-
čom  FC 
K o š i c e . 
Defenzívny Slobodan Andrić 
je u nás na hosťovaní do 31. 
januára 2019, František Dolu-
tovský  dal  prednosť  pracov-
ným povinnostiam. 

Prvý  tréning zimnej prípravy 
je v pláne 21. januára. „Keďže 
ihrisko s umelým povrchom 
nie  je v Humennom k dispo-
zícii,  chceme  využiť  športo-
vú  halu,  telocvičňu  štadióna, 
multifunkčné  ihrisko  na  šta-
dióne  a  samozrejme  posil-
ňovňu. Trénovať by sme mali 
štyrikrát  do  týždňa,  pomedzi 
prípravné  zápasy,“  uviedol 
Martin  Polák.  Generálkou 
jarnej časti sezóny bude zápas 
16.  marca  proti  FC  Košice, 
derby 23. marca Humenné vs. 
Snina  otvorí  druhú  polovicu 
sezóny 2018/2019. 

Futbal v Humennom má ozaj 
bohatú tradíciu. Jeho začiatky 
siahajú až do roku 1903. Po-
stupne sa do kroniky zapísali 
takí hráči ako napríklad nebo-
hý  Peter  Dzurik,  Ján Mucha 
ml., Pavol Diňa, Juraj Buček, 
Marián  Čišovský  a  mnohí 
ďalší 

S NOVOU „KRVNOU SKUPINOU“ SI SVOJICH FUTBALISTOV 

Aktuálny tréner FK Humenné - Vladimír Sivý (vpravo); Vlado Vasilenko  | FOTO PA

Vladimír Sivý, ešte ako aktívny futbalista v drese Chemlon Humenné.  | FOTO 
ARCHÍV MŠK
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POVEDIE AJ TRÉNER FK HUMENNÉ – VLADIMÍR SIVÝ

Nová správna rada FK Humenné – zľava: S. Schlimbach, Oskár Balogáč, Martin Polák, Miloš Meričko, Zuzana Žilinská a Peter Pipák.    | FOTO PA

Časť  futbalistov FK na tlačovke novej správnej rady.  | FOTO PA
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(dk), -MJK-; Krosno, Užhorod, Snina 

Posledný decembrový ví-
kend bol pre Klub šermu 
Snina náročný na šermiar-
skych planšoch v Poľsku, 
na Ukrajine aj v Snine.  

V poľskom meste Krosno na 
sklonku uplynulého roku or-
ganizovali  šermiarsky  „Pod-
karpatský  vianočný  turnaj“ 
pre  kadetov  a  žiakov  v  kor-
de. Zúčastnilo sa ho  celkom 
42 pretekárov z Poľska (Gryf 
Mielec,  Sokol Mielec  a  So-

kolik  Krosno)  a  Slovensko 
tu reprezentoval Klub šermu 
Snina. 

Výsledky  sninských  zástup-
cov...  KADETKY  *  ...2. 
Želmíra  Grossrubatscher 
a  3.  Vieroslava  Grossru-
batscher...  KADETI  *  ...6. 
Tomáš  Gazda...  ŽIAČKY  * 
...3. Mária Riedl... MLADŠÍ 
ŽIACI  *  1. Lukáš Sentivan, 
2. Martin Koškovský... PRÍ-
PRAVKA  ML.  ŽIACI  *  1. 
Ladislav Kosťun... 

Tri  sninské  kadetky  sa  29. 
decembra  2018  zúčastnili 
v  ukrajinskom Užhorode  na 
„Vianočnom turnaji“. Všetky 
tri  sa prebojovali  zo  základ-
ných  skupín  do  vyraďova-
cej  eliminácie,  no  do  bojov 
o medaily už nezasiahli: ...9.  
Ž. Grossrubatscher, 11. Natá-
lia  Hrustičová,  12. V.  Gros-
srubatscher...

V telocvični Základnej školy 
Študentská Snina zorganizo-
vali  zástupcovia  Klubu  šer-
mu Snina tradičný „Vianočný 
klubový turnaj“ pre kadetov, 
juniorov a seniorov, ešte 29. 
decembra.  Zišli  sa  tu  súčas-
ní a aj bývalí šermiari klubu, 
medzi nimi aj štyria účastní-
ci  európskych  majstrovstiev 
–  Martin  Kapraľ  (účastník 
ME  kadetov  v  Aténach), 
Branislav  Kucka  (účastník 
ME  kadetov  v  Maribore), 
Zuzana  Haričová  -  Drábo-
vá  (účastníčka ME  kadetiek 
v Rovigu), no a samozrejme 
Katka Hunčárová (7-násobná 
účastníčka  ME  a  3-násobná 
účastníčka  svetových  maj-
strovstiev). Víťazom  turnaja 
sa  stal    senior Matúš Bocko 
a zo senioriek bola najúspeš-
nejšia Katarína Hunčárová. 

Šermiarsky koniec roka v najvýchodnejšom klube krajiny

Zľava – Riedl, Koškovský, tréner Dalibor 
Kazík, Sentiván a Kosťun v Krosne.  | FOTO 
ARCHÍV DK

Klubový šermiarsky turnaj v Snine na sklonku roka 2018. | FOTO ARCHÍV DK
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(dk), -MJK-; Satu Mare, Snina 

Na medzinárodný turnaj 
kategórií kadetov a starších 
žiakov v šerme kordom „Cupe 
1 Decembrie“ do rumunského 
mesta Satu Mare, ktorý sa 
konal 15. a 16. decembra 
2018 vycestovalo aj sedem 
sninských pretekárov Klubu 
šermu. 

Za  účasti  150  šermiarov 
a  šermiarok  z  Rumunska, 
Maďarska  a  Ukrajiny  to  bol 
veľmi kvalitný turnaj. Sninčania 
prišli hlavne zbierať skúsenosti. 
Maruške  Riedl  (rok  narodenia 
2006)  ušla  medaila  o  jediný 
zásah,  ale  aj  v  staršej  kategórii 
sa  jej  darilo  najviac  spomedzi 
sninských zástupcov.

STARŠIE ŽIAČKY  (r.  2004 
a  mladšie)  *  Najvyššie  sa 
prebojovala  Mária  Riedl,  ktorá 
postúpila  až  do  štvrťfinále 
a celkove skončila na výbornom 
11.  mieste.  Umiestnenie 
ďalších  sninských  dievča... 
24.  Tamara  Kohútová,  25. 
Vieroslava  Grossrubatscher... 
víťazkou sa stala Demeter Diana 
z Maďarska.

STARŠÍE ŽIACI  (r.  2004 
a  ml.)  *  Matej  Kohút  skončil 
svojím výkonom na 24. mieste. 
Víťazom  kategórie  sa  stal  Ko 
Agoston z Maďarska.

KADETKY (r. 2002 a ml.) * Zo 
Sninčaniek  sa  najviac  darilo 
Natálii  Hrustičovej,  postúpila 
do  štvrťfinále  a  dosiahla  na 
13.  miesto.  Umiestnenie 
ďalších  sninských  dievčat... 
15.  T.  Kohútová,  16.  V. 
Grossrubatscher,  17.  Želmíra 
Grossrubatscher...  víťazkou 
kategórie  sa  stala  Kiss  Astrid 
z Rumunska.

KADETI  (r.  2002  a  ml.)  * 
Za  sninský  klub  šermovali 
Tomáš  Gazda  (19.  miesto) 
a  Matej  Kohút  (23.  miesto). 
Víťazom sa stal Surducan Tudor 
z Rumunska.

MLADŠIE ŽIAČKY  (r.  2006 

a  ml.)  *  Sninská  zástupkyňa 
Mária  Riedl    sa  prebojovala 
medzi  osmičku  najlepších, 

no  v  boji  o  medaile  podľahla 
neskoršej  víťazke  Muntean 
z  Rumunska,  najtesnejším 

rozdielom    o  jediný  zásah 9:10 
na body a skončila na výbornom 
6. mieste.

Mladí sninskí šermiari v Rumunsku hlavne zbierali skúsenosti

Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom 
náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca 
podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré 
musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred 
požiarmi a civilnej ochrany. 

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

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

ochrany a technika civilnej ochrany.

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

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

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

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

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

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana

H
E
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Mária Riedl (tretia sprava) najlepšie obhájila sninské šermiarske farby.  | FOTO ARCHÍV DK



PONDELOK
7. JANUÁR 2019HUMENSKÝ EXPRES16 | ŠPORT

-MJK-; Humenné; FOTO MJK (HE - SNV) 

ST. NICOLAUS 
1. HOKEJOVÁ LIGA - 33. kolo

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

Góly:  8.  (PH1)  Sergii  Babynets 
(1:0  –  Petráš,  Hudák),  14.  Oliver 
Jokeľ  (2:0  –  Fedorko,  Markuš), 
49. Ľubomír Patlevič  (3:0 –  Jokeľ, 
Markuš) – 59. Kristián Grman (3:1). 
R: M. Mihaľov – V. Wolf, J. Riš. 
D: 730.

35. kolo

MHK HUMENNÉ  
– HK MARTIN

4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Góly:  7. Martin  Krajňák  (1:0), 
24. Vladislav Solomonchak (2:0 
– Vrábeľ),  48.  Filip Vaško  (3:0 
– Fedorko, Krajňák), 54. (OS1) 
Vladislav Solomonchak (4:0).
R:  M.  Žák  –  M.  Janiga,  M. 
Tomáš. D: 690.

34. kolo

HK ´95 POVAŽSKÁ 
BYSTRICA  

- MHK HUMENNÉ 
3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Góly:  32.  (PH1)  Jakub  Cíger 
(1:2  –  Dolinajec,  Trška),  33. 
Jaroslav  Niník  (2:2  –  Pšurný, 
Drevenák),  60.  (PH1)  Milan 
Drevenák  (3:4  –  Fančovič, 
Cíger)  –  5.  (PH1)  Štefan  Ma-
jerník  (0:1  –  Fedorko,  Vaško), 
28. Ivan Fedorko (0:2 – Vaško), 
52.  (PH1)  Gleb  Bylina  (2:3  – 
Michalčin,  Solomonchak),  53. 

(PH1)  Martin  Krajňák  (2:4  – 
Vaško, Markuš).
R: M. Krist – A. Jurčiak, M. No-
sek. D: 225.

Michalovce 36 28 2 2 4 200:71 90
Martin  35  22  3  2  8  173:91  74
Topoľčany  36  19  8  1  8  148:83  74
Skalica  36  18  6  3  9  159:93  69
Dubnica n/V  35  21  1  2  11  155:92  67
HC Bratislava  36  17  2  5  12  128:101  60
Humenné 34 16 1 6 11 147:103 56
P. Bystrica  35  13  4  4  14  115:111  51
Spiš. N. Ves  36  14  3  4  15  110:113  49
Trnava  36  9  1  2  24  95:155  31
Prešov  36  5  1  0  30  85:173  17
N. Zámky B  36  1  0  0  35  39:362  3
HK Orange 20  11  4  0  1  6  32:38  13

Po jednozápasovej „absencii“ s Dubnicou prišli na rad aj pytačky, aj víťazná hokejová vlna humenských levov

Tabuľkovo vyspelejšia Skalica v Humennom nepochodila. | FOTO MJK

 Podpora humenským levom z hľadiska. | FOTO MJK

Aj novozvolení poslanec a poslankyňa miestneho zastupiteľstva si našli svoje miesto na tri-
búne hokejového štadióna. | FOTO MJK

Ukrajinské pravé krídlo v humenskom drese, Sergii Babynets, požiadal svoju priateľku na 
humenskom ľade pred očami fanúšikov. | FOTO MJK


