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Humenné: Primátor podal pre 
zmiznuté zmluvy trestné oznámenie

Humenský primátor Miloš Meričko podal pre zmiznuté zmluvy na mestskom úrade v piatok 11. januára na Okresnej prokuratúre  
v Humennom trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu.

Vihorlatské múzeum 
zaznamenalo vlani vyše 
43-tisíc návštevníkov

Podľa viacerých poslancov 
exprimátorka Vaľová  
do kultúrnej komisie nepatrí

  Viac na str. 3   Viac na str. 2

tasr, Humenné

„Po mojom príchode na úrad 
som dal vykonať audit zmlúv. 
Šokoval ma neporiadok v 
centrálnej evidencii zmlúv na 
Mestskom úrade v Humen-
nom, kde boli v šanónoch 
napríklad z roku 2018 zmlu-
vy z rokov 2014 alebo 2015, 
a naopak. Čo je horšie, veľké 
množstvo zmlúv chýbalo. Aj 

preto som nariadil previerku 
na jednotlivých odboroch, či 
sa zmluvy nenachádzajú tam,“ 
informoval o tom na sociálnej 
sieti. Ako ďalej uviedol, zistili, 
že na mestskom úrade sa ne-
nachádza 43 originálov uza-
tvorených zmlúv. Ide napr. o 
zmluvy o dielo, o nájme po-
zemkov, o poskytnutí dotácií 
zo strany mesta či úverové 
zmluvy. „Chýbajú aj spisy tý-

kajúce sa bioplynovej stanice. 
Aj preto som požiadal, aby 
bola vec riadne prešetrená 
a aby bolo voči páchateľovi 
začaté trestné stíhanie,“ uzav-
rel. Na neporiadok v evidencii 
zmlúv poukázal Meričko ešte 
na poslednom decembrovom 
zastupiteľstve. Už vtedy avi-
zoval, že po zosumarizova-
ní sa obráti na orgány činné 
v trestnom konaní. Bývalá 

primátorka mesta Jana Vaľo-
vá vtedy reagovala, že každá 
zmluva prichádza na mestský 
úrad v troch až štyroch origi-
náloch. „Zmluvy sú uložené 
na príslušných oddeleniach, 
disponuje nimi napríklad pri-
mátor, právnik, kontrolórka 
a prednosta a všetky zmluvy 
sú zverejnené, pretože dňom 
zverejnenia nadobúdajú účin-
nosť,“ tvrdila.
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Humenné: Vihorlatské múzeum zaznamenalo vlani vyše 43-tisíc návštevníkov

ZUŠ Mierovú bude riadiť  nový poverený riaditeľ

tasr, Humenné
 
Najvyšší záujem zo strany verejnos-
ti je podľa jej ďalších slov o ume-
lecko-historickú expozíciu kaštieľa 
a taktiež skanzen. V jednom aj v dru-
hom prípade zaznamenali približne 
po 8000 návštevníkov. „Najväčšiu 
pozornosť pútajú exkluzívne inte-
riérové priestory kaštieľa, ako aj 
samotný objekt tejto historickej stav-
by. V skanzene drevený chrám a pri-
rodzene, atmosféra dobovej dediny,“ 
priblížila. Najvyššiu návštevnosť ex-
pozícií i podujatí pravidelne zazna-
menávajú v letných mesiacoch jún až 
august. „Ak by sme mali v priebehu 
roka vyčleniť deň s najvyššou náv-
števnosťou, svoj status si tradične 
zachováva celodenný program má-
jového Medzinárodného dňa múzeí, 
ktorý vlani navštívilo vyše 1500 záu-
jemcov,“ vyčíslila Fedičová. Zvýšenú 
návštevnosť zaznamenalo Vihor-
latské múzeum aj v oblasti výstav-
nej činnosti. „Za uplynulý rok si 21 
výstavných projektov prišlo pozrieť 
vyše 13.000 ľudí s mimoriadnym 
záujmom o medzinárodnú výstavu 
kraslíc,“ priblížila s tým, že predo-
všetkým študentov upútali prírodo-

vedné výstavy a najviac záujemcov 
si pozrelo výstavy Amerikánsky dom 
na Zemplíne a Kaštieľ v zrkadle času. 
K priaznivej návštevnosti prispelo 
podľa Fedičovej aj rozšírené port-
fólio kultúrno-osvetových a vzde-
lávacích podujatí múzea, akými sú 
stretnutia rodákov v skanzene, ukáž-
ky tradičných remesiel a folklór-
ne podujatia, v kaštieli napr. nový 
projekt Stretnutie kultúr v múzeu. 
„Vlani tieto podujatia navštívilo vyše 
6000 ľudí,“ vyčíslila. Zároveň spo-
menula, že v priestoroch múzejných 
expozícií už tretí rok prebieha vzde-

lávací projekt objektového vyučova-
nia, metodické aktivity a postupové 
súťaže pre deti, mládež a dospelých, 
ktoré v uplynulom roku absolvovalo 
vyše 3500 záujemcov. V tomto roku 
pripravujú v kaštieli novú výstavu 
najstaršej archeológie horného Zem-
plína, revitalizáciu sakrálnej a príro-
dovednej expozície, ale aj prezentácie 
reštaurovaných zbierok a priestorov. 
„Verejnosť iste zaujme nová rozsiah-
la výstava pri príležitosti 100. výro-
čia narodenia národného umelca 
Oresta Dubaya, ktorého meno nesie 
múzejná galerijná sieň,“ spomenula 

Fedičová s tým, že plánujú tiež nové 
podujatia v spolupráci s občianskymi 
a záujmovými združeniami a spolka-
mi v regióne. Vo februári pripravujú 
v rámci krajskej časti kampane Ná-
rodného týždňa manželstva poduja-
tie Manželia na portrétoch. „Popri 
spomínaných aktivitách bude pre 
verejnosť iste zaujímavou informácia 
o začiatku druhej etapy rekonštruk-
cie kaštieľa v Humennom. Mala by 
začať už na jar a zacielená bude na 
obnovu vnútorných fasád kaštieľa 
a kaštieľskeho nádvoria,“ uzavrela.

ts, Humenné 
 
V piatok 11. januára prijal v zasadačke 
MsÚ v Humennom primátor Miloš 
Meričko nového riaditeľa ZUŠ Mie-
rová Srđana Stojiljkovića. „Odovzdal 
mu poverovacie dekréty a poprial veľa 
šťastia a úspechov v novej funkcii. 
Post riaditeľa školy mu prenechá Igor 
Hanák, ktorý plnil funkciu poverené-
ho riaditeľa uplynulých šesť mesia-
cov. Nový riaditeľ Srđan Stojiljković 

je aktuálne poverený viesť školu do-
vtedy, kým z výberového konania ne-
vzíde nový riaditeľ ZUŠ,“ informovala 
v tlačovej správe Michaela Docháno-
vá z MsÚ v Humennom. Dodala, že 
krátky časový úsek od vymenovania 
primátora do funkcie totiž neumož-
nil vypísať výberové konanie na túto 
pozíciu ihneď. Proces výberového ko-
nania a následného schválenia Radou 
školy predstavuje niekedy dobu dlhú 
aj do dvoch mesiacov. V rámci feb-

ruárového mestského zastupiteľstva 
bude predložený návrh harmonogra-
mu výberových konaní. Po jeho schvá-
lení sa budú môcť potom záujemcovia 
s patričným odborným vzdelaním 
uchádzať aj o pozíciu napr. riaditeľa 
ZUŠ Mierová v Humennom. Srđan 
Stojiljković, ktorý má záujem o po-
zdvihnutie umeleckého charakteru 
školy, zvažuje neskôr po uplynutí po-
verenia, uchádzať sa o funkciu riadite-
ľa umeleckej školy aj prostredníctvom 

výberového konania. Mast. umet. 
Srđan Stojiljković pochádza zo Srbska 
a na Slovensku žije už 7 rokov. Prvé 
roky pôsobil v umeleckej škole Múza 
a neskôr presídlil do ZUŠ Mierová. Je 
učiteľom hudobného odboru na tejto 
škole a zároveň dirigentom mužského 
speváckeho zboru Rusinija. Ako sa 
sám vyjadril, slovenčina mu problém 
nerobí, veď hudba je univerzálnym 
jazykom a noty sú rovnaké v Srbsku aj 
na Slovensku.

Vihorlatské múzeum v Humennom, ktoré sídli v historickom objekte renesančného kaštieľa a jeho súčasťou je aj expozícia 
ľudovej architektúry a bývania, navštívilo vlani vyše 43-tisíc ľudí. Ako  informovala Jana Fedičová z múzea,  

oproti roku 2017 tak evidujú nárast o viac než 3000 návštevníkov.

Srđan Stojiljković sa stal novým povereným riaditeľom Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom.  
Od utorka 15. januára tak vystriedal dosluhujúceho povereného riaditeľa školy Igora Hanáka.

Najvyšší záujem zo strany verejnosti bol 
o umelecko-historickú expozíciu kaštieľa 
a skanzen. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Druhá etapa rekonštrukcie kaštieľa by mala začať už na jar a zacielená bude na obnovu vnú-
torných fasád kaštieľa a nádvoria. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Milan Potocký, Humenné
 
Na poslednom rokovaní Mest-
ského zastupiteľstva v Hu-
mennom schvaľovali poslanci 
členov jednotlivých komisií, 
ktoré sú iniciatívnymi, porad-
nými a kontrolnými orgánmi 
mestského zastupiteľstva. 
Najväčší rozruch na rokovaní 
spôsobila nominácia poslan-
cov Smeru, ktorí za členku 
kultúrnej komisie navrhli ex-
primátorku Janu Vaľovú. Via-
cerí poslanci túto nomináciu 
kritizovali.

Hopta: Vaľová do 
kultúrnej komisie 
nepatrí
„Pani Vaľová síce bola členkou 
kultúrnej komisie pri PSK, 
najmä posledné štyri roky. 
Predtým, keď nezastávala 
funkciu predsedníčky, treba sa 
pozrieť na jej dochádzku, akú 
mala. A po ďalšie, pani Va-
ľová bola určitým symbolom 
v tomto meste a ja si myslím, 
že tento symbol nemá čo hľa-
dať v kultúrnej komisii. Ak zo-
beriem do úvahy skutočnosť, 
že pred štyrmi rokmi my sme 
dali kopu návrhov na zastú-
penie našich nečlenov a ani 
jeden návrh ste nám fakticky 
nezobrali na vedomie, alebo 
neschválili,“ povedal posla-
nec Ivan Hopta a dodal, „pani 
Vaľová do kultúrnej komisie 
nepatrí.“ 

Poslanec: Za 
pôsobenia primátorky 
mesto kultúrne 
povyrástlo
Janu Vaľovú navrhol do kul-
túrnej komisie poslanecký 

klub strán 
SMER, Most-
Híd, Strana 
z e l e n ý c h . 
Podľa poslan-
ca Ondreja 
M u d r e h o 
( S m e r - S D ) 
by exprimá-
torka mala 
byť členkou 
kultúrnej ko-
misie. „Osem 
rokov praco-
vala na vyš-
šom územ-
nom celku 
v kultúrnej 
komisii, jed-
no funkčné 
obdobie tam 
bola aj predsedníčkou a do-
volím si tvrdiť, že za posled-
né roky naše mesto kultúrne 
a spoločensky povyrástlo,“ po-
vedal poslanec Mudry. „Boli tu 
také mená ako majster Karel 
Gott či slovenské skupiny IMT 
Smile, Desmod, Tublatanka,“ 
poznamenal poslanec. Podľa 
poslanca Ondreja Mudreho 
sa v meste organizovali rôzne 
podujatia pre mladých, ale aj 
pivné dni či módne prehliad-
ky. „Takže z tohto pohľadu si 
myslím, že naše mesto kultúr-
ne a spoločensky povyrástlo za 
pôsobenia primátorky,“ myslí 
si  poslanec Ondrej Múdry. 
Dodal, že aj preto ju navrhli 
do komisie za ich poslanecký 
klub. K priebehu rokovania 
prvého pracovného zastupi-
teľstva sa vyjadrila exprimá-
torka Jana Vaľová na sociálnej 
sieti. „Na prvom pracovnom 
zastupiteľstve sa nové vede-
nie zaoberalo Janou Vaľovou, 

platom primátora a komisia-
mi, namiesto toho, aby riešili 
aktuálne situácie a problémy 
občanov mesta,“ uviedla ex-
primátorka na svojom facebo-
okovom profile.

Ruščanský: Komisie sa 
otvorili verejnosti
Poslankyňa Mária Cehelská 
navrhla, aby namiesto nomi-
novanej Jany Vaľovej bola 
členkou kultúrnej komisie 
Michaela Januchová. Posla-
nec Tomáš Šudík je presved-
čený, že v komisiách by mali 
pôsobiť hlavne Humenčania, 
ktorí budú mať na prácu v ko-
misiách čas a reálne sa tejto 
činnosti zodpovedne venovať. 
„Poslankyňa Národnej rady 
SR mala by hlavne vykonávať 
túto funkciu plne a zodpoved-
ne. Komisie by sme mali čo 
najviac otvoriť ľuďom, ktorí 
chcú reálne participovať na 
zmenách v meste a pomáhať,“ 

doplnil poslanec Tomáš Šu-
dík. Rovnaký názor zastáva aj 
poslanec Martin Ruščanský. 
„Taktiež sa prikláňam k tomu-
to návrhu pani Cehelskej pre-
tože, taká nekultúrna osoba by 
nemala byť v komisii kultúry. 
V tomto meste sa za osem ro-
kov naozaj zanedbalo veľmi 
veľa vecí. Ja som od mesta po-
žadoval nejaké koncepcie roz-
voja práce s mládežou, rozvoja 
športu, pasportizácia a tak ďa-
lej, nič nie je urobené, naozaj 
veľmi veľa materiálov chýba. 
Som rád, že tieto komisie sú 
bohatšie, máme tam viac čle-
nov, otvorili sa verejnosti. Na 
mládež sa totálne zabúdalo 
osem rokov, ja verím tomu, 
že teraz to zmeníme,“ vysvetlil 
Ruščanský. Poslanci napokon 
bývalú primátorku za členku 
kultúrnej komisie neschválili. 
Namiesto Jany Vaľovej schvá-
lili za členku kultúrnej komisie 
Michaelu Januchovú. 

Podľa viacerých poslancov exprimátorka Vaľová  
do kultúrnej komisie nepatrí

Mestské zastupiteľstvo v Humennom neschválilo bývalú primátorku Janu Vaľovú za členku kultúrnej komisie.  
Podľa viacerých poslancov do tejto komisie nepatrí.

Poslanci bývalú primátorku za členku kultúrnej komisie neschválili. Podľa viacerých 
poslancov do tejto komisie nepatrí.|  FOTO:  MILAN POTOCKÝ
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Tragická nehoda: 28-ročný chodec zrážku s autom neprežil

Mladíka z Kamenice nad Cirochou obvinili z drogovej trestnej činnosti

Z vianočného stromčeka ukradla ozdoby

Humenskí hasiči zasahovali vo svidníckej nemocnici, v obálke biely prášok nebol

mpo, Medzilaborce

Smerom z Brestova n/Laborcom 
viedol vodič z obce Lúčky, okres 
Michalovce, osobné auto Škoda 
Octavia combi. Počas jazdy zrazil 
28-ročného chodca z obce Radvaň 
n/Laborcom, ktorý v tom čase stál 
na bielej stredovej čiare. Chodec bol 
na neosvetlenom úseku v tmavom 
oblečení bez reflexných prvkov. 
Vodič alkoholické nápoje požité ne-
mal. Chodcovi bola na zistenie al-
koholu odobratá krv. Pri dopravnej 
nehode utrpel chodec ťažké zrane-
nia, ktorým po prevoze do nemoc-
nice v piatok 11. januára v skorých 
ranných hodinách podľahol. Škoda 
na vozidle bola vyčíslená na 2 500 
eur. „Presné príčiny, okolnosti a 

mieru zavinenia tejto dopravnej 
nehody vyšetruje humenský vyšet-
rovateľ, ktorý začal trestné stíhanie 
pre prečin usmrtenia,“ vysvetlil 
prešovský krajský policajný ho-
vorca Daniel Džobanik. „Takýmto 
nehodám sa dá veľmi jednoducho 
predchádzať. Stačí len dodržiavať 
známe pravidlá cestnej premávky, 
a to tak zo strany vodičov áut, ako 
aj zo strany chodcov. Nezabúdať 
na to, že v cestnej premávke máme 
okrem svojich práv predovšetkým 
povinnosti! Povinnosti voči sebe i 
voči druhým. A len ak ich budeme 
všetci vzájomne dodržiavať a sprá-
vať sa k sebe navzájom ohľaduplne, 
bude náš pohyb po ceste či chod-
níku bezpečný. Tomu je potrebné 
u vodičov - prispôsobiť rýchlosť 

svojej jazdy 
a zvýšiť po-
zornosť a 
obozretnosť 
za volantom, 
u chodcov - 
dbať na svoju 
vlastnú bez-
pečnosť pri 
prechádzaní 
cez cestu a v 
čase zníženej 
viditeľnosti 
sa dostupným 
spôsobom zviditeľniť používaním 
akýchkoľvek reflexných prvkov, 
aby vodič mohol v dostatočnom 
predstihu spozorovať chodca!“ 
upozornil policajný hovorca. Do-
dal, že vidieť a byť videný je život-

ne dôležité najmä pre chodcov a 
cyklistov, ktorí pri dopravnej ne-
hode doplácajú zdravím a neraz i 
životmi. Reflexné prvky na oblečení 
alebo taškách by už mali byť neod-
mysliteľnou súčasťou.

mpo, Kamenica nad Cirochou,  FOTO: POLÍCIA

21-ročný mladík z Kamenice nad 
Cirochou bol humenským vyšet-
rovateľom obvinený zo zločinu 
nedovolená výroba omamných a 
psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a obcho-
dovanie s nimi. Zákon pri tomto 

trestnom čine  stanovuje trestnú 
sadzbu odňatia slobody na tri až 
desať rokov. Mladík si v Českej 
republike od neznámej osoby ne-
oprávnene zadovážil rastlinu rodu 
Cannabis (konope) a tú doviezol na 
územie Slovenskej republiky. Časť 
z nej  užil sám  a časť uložil do igeli-
tového vrecúška, to vydal pri osob-
nej prehliadke. „Na základe znalec-

kého skúmania bolo 
potvrdené, že ide o 
sušené vrcholky rast-
liny Cannabis o cel-
kovej hmotnosti 2,72 
g. Mladík je stíhaný 
na slobode,“ spresni-
la prešovská krajská 
policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

mpo, Zbudské Dlhé  

Policajti z Obvodného oddelenia 
PZ v Koškovciach obvinili z prečinu 
krádeže 51-ročnú ženu z obce Zbud-
ské Dlhé, okres Humenné. Obvinená 

žena prišla ráno 12. decembra 2018 
do budovy obecného úradu v Zbud-
skom Dlhom. Na prízemí chodby 
pristúpila k tam ozdobenému via-
nočnému stromčeku a z tohto od-
cudzila 3 vianočné ozdoby, ktoré si 

vložila do igelitovej tašky, a odišla. 
Škoda bola vyčíslená na 6 eur. „Ke-
ďže žena už bola za obdobný čin v 
predchádzajúcich dvanástich me-
siacoch postihnutá za priestupok 
proti majetku, ktorého sa dopus-

tila formou krádeže v obchodnom 
dome, bolo jej súčasné konanie kva-
lifikované ako trestný čin, a nie ako 
priestupok. Obvinená je stíhaná na 
slobode,“ vysvetlil prešovský krajský 
policajný hovorca Daniel Džobanik.

tasr, Svidník  

Hasiči zasahovali v pondelok 14. 
januára popoludní v budove ria-
diteľstva Nemocnice Svet zdravia 
vo Svidníku. Dôvodom bola obál-

ka, v ktorej mal byť biely prášok. 
Ako pre TASR uviedol operačný 
dôstojník Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru 
v Prešove, na mieste zasahovali 
štyria hasiči zo Svidníka a traja zo 

Záchrannej brigády Hasičského 
a záchranného zboru (HaZZ) z Hu-
menného. Hasiči z Humenného 
previezli obálku s neznámym ob-
sahom na expertízu na Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Košiciach. Podľa prešov-
skej krajskej policajnej hovorkyne 
Jany Ligdayovej polícia vo Svidní-
ku sa prípadom zaoberala, po pre-
verení sa však zistilo, že v obálke sa 
biely prášok nenachádzal.

K tragickej dopravnej nehode došlo na ceste medzi obcami Brestov n/Laborcom a Radvaň n/Laborcom v okrese Medzilaborce.

28-ročný chodec bol na neosvetlenom úseku v tmavom oblečení bez 
reflexných prvkov. Pri dopravnej nehode utrpel ťažké zranenia, ktorým 
podľahol. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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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
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OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417
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7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA
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VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD
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ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.
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OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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www.facebook.com/humenskyexpres

Nájdete nás aj 
na facebooku:
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V PRÍPADE, ŽE SA K 
VÁM  NEDOSTAL NÁŠ 

TÝŽDENNÍK 
HUMENSKÝ EXPRES,

NÁJDETE NÁS V 
PRIEBEHU  TÝŽDŇA 

AJ NA PULTE 
PREDAJNE ALTHAN  

NA LABORECKEJ 
ULICI (ZEKON)  
V HUMENNOM.

Predstavenstvo OV SLOVENSKÉHO 
ZVÄZU ZÁHRADKÁROV 

Ul. 26. novembra 1 v Humennom

oznamuje svojim členom, že uzavrelo zmluvu 
o zľavách na nákup tovaru v predajni 

HATTECH s.r.o., Ul. Čsl. armády 19 v Humennom.

ZĽAVA PREDSTAVUJE - 7 %  
PRI NÁKUPE TOVARU V DANEJ PREDAJNI.

PRI UPLATNENÍ ZĽAVY JE POTREBNÉ PREUKÁZAŤ 
SA PREUKAZOM ČLENA ZO SZZ.

TÁTO ZĽAVA JE PLATNÁ V PRIEBEHU CELÉHO  
KALENDÁRNEHO ROKU 2019.

(zľavy sa nevzťahujú na chovateľský sortiment a záhradnú 
techniku, nemožno ich kombinovať s inými zľavami)
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Pre okres Snina rozdelila vláda viac ako 1,22 milióna eur

tasr, Snina    

Ako uviedol premiér SR Pe-
ter Pellegrini (Smer-SD), 
milión eur bol navýšený o 
75.000 eur pre obec Ubľa 
na vybudovanie sociálnych 
zariadení pre verejnosť, kto-
rá prechádza cez hraničný 
priechod s Ukrajinou. Ďalšiu 
sumu 130.000 eur vyčlenili 
pre Prešovský samosprávny 
kraj na dokončenie štúdie 
uskutočniteľnosti, týkajú-
cej sa rozšírenia vodovodnej 
a kanalizačnej siete v okrese 
Snina. „Ministerka kultúry 
pôvodných 4000 eur pre dva 
folklórne súbory rozšírila na 

10.000 eur, ktoré si rozdelia 
tri folklórne súbory. Týmito 
drobnými úpravami sme na-
výšili sumu na viac ako 1,2 mi-
lióna eur,“ vysvetlil premiér. 
„Väčšina peňazí z milióna 
eur smeruje do mesta Snina, 
kde 230 000 eur ide do náku-
pu techniky pre nemocnicu, 
ktorú vlastní mesto. Zároveň 
budeme rekonštruovať aj 
športový mestský klub v ob-
jeme 120.000 eur tak, aby aj 
v tomto meste došlo k zlepše-
niu športovej infraštruktúry. 
Samozrejme, v rámci obcí 
okresu sú stanovené potre-
by jednotlivých obcí a to sú 
rekonštrukcie miestnych ko-

munikácií, majetku obcí a 
podporené sú cirkvi,“ doplnil 
Pellegrini.  „Všetci sa náde-
jame, že týmto snaha a úsilie 
vlády pomôcť tomuto okresu 
a nášmu mestu nekončí. Som 
veľmi rada, že pán predseda 
si vypočul aj všetky problémy, 
ktoré nás ťažia. Verím, že náj-
deme spôsob, ako riešiť prob-
lém so zastavením vyľudňo-
vania regiónu, lebo jedna vec 
je poskytnúť dotáciu a druhá 
vec, aby to malo aj zmysel, 
a aby sa tu naštartoval život,“ 
povedala primátorka Sniny 
Daniela Galandová (nezávis-
lá). Obec Ulič získala 88.000 
eur na výstavbu obecného 

skladu biomasy za účelom 
vykurovania základnej a ma-
terskej školy, ale i obecného 
úradu, zdravotného stre-
diska, lekárne a hasičskej 
zbrojnice. Obec Ruský Potok 
získala na úpravu miestneho 
potoka 30.000 eur. Rovnakú 
sumu dostala obec Stakčín na 
rekonštrukciu školskej jedál-
ne a tiež obec Ubľa na rekon-
štrukciu exteriéru a interiéru 
domu smútku. Vláda zároveň 
schválila akčný plán okresu 
Snina, na základe ktorého 
tam má do roku 2023 vznik-
núť celkovo 582 pracovných 
miest.

Vláda počas svojho stredajšieho výjazdového rokovania v Snine rozdelila medzi mesto a obce okresu 
sumu 1 223 500 eur. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Snina,  

ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy.

Väčšina peňazí z milióna eur smeruje do mesta Snina, kde 230-tisíc eur ide do nákupu techniky pre nemocnicu, ktorú vlastní mesto. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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tasr, Snina, FOTO: VD

„Každý tu hovorí o rozvoji ces-
tovného ruchu a turizmu, ale veď 
lyžovanie k nemu patrí,“ uviedol 
pre TASR Ján Špitalik, štatu-
tárny zástupca Telovýchovnej 
jednoty (TJ) Spartak Vihorlat 
Snina, ktorá areál prevádzkuje. 
Spomenul aj možnosť lyžiar-
skych výcvikov. „My tu máme 
vhodné podmienky a tak blízko,“ 
upozornil s tým, že očakávajú 
ústretový prístup nového vede-
nia mesta. Aj napriek tomu, že 
techniku na umelé zasnežovanie 
majú k dispozícii, jeho realizácia 
je finančne náročná. „Myslím si, 
že 7000 až 10.000 eur pre mesto 
nie sú veľké peniaze, ale pre nás 
je to dosť veľa, nemôžeme si do-
voliť také náklady,“ dodal. Podľa 
neho je to riziko, že sa im táto 
investícia nevráti. Ako TASR in-
formovala hovorkyňa mesta Sni-
na Eva Mihaliková, TJ Spartak 
Vihorlat podal žiadosť o dotáciu 
z rozpočtu mesta na rok 2019. 
„Do dnešného dňa však nebola 
táto žiadosť prerokovaná v prís-

lušnej komisii. 
Mestské zastu-
piteľstvo v Sni-
ne im schválilo 
ešte vlani pre-
nájom technic-
kých zariadení 
za symbolické 
nájomné jedno 
euro na rok,“ 
uviedla v sta-
novisku. Pa-
r i h u z o v c i a m 
v tomto roku 
zatiaľ počasie 
praje. Stredisko 
prevádzkovali 
posledné dva 
víkendy. Aktu-
álne sa pripra-
vujú na ďalších 
lyžiarov. „Je 
tu veľa snehu. Odpratávame ho 
z príjazdovej cesty a parkovis-
ka,“ uviedol vo štvrtok Špita-
lik s tým, že upravovať budú aj 
svah, na ktorom je aktuálne 70 
centimetrov snehu. V stredisku 
sú dva funkčné vleky. Jeden má 
dĺžku 800 metrov, druhý 550 

metrov. Celková plocha, ktorú 
má TJ v nájme, predstavuje 22 
hektárov. Pred sezónou realizo-
vali v stredisku bežnú údržbu, 
do ktorej investovali približne 
1200 eur. Telovýchovná jednota 
funguje na dobrovoľníckej báze, 
spolu ich je desať. Otvorené 

majú preto v prípade vhodných 
podmienok cez víkendy a voľné 
dni. Kým vlaňajšia sezóna v Pa-
rihuzovciach nedopadla dobre 
– stredisko prevádzkovali len 
jeden deň, počas tej predošlej 
(2016/2017) tam zaregistrovali 
viac ako 4000 ľudí. 

tasr, Humenné

Jeho príbeh sa začal písať v Ru-
munsku. „Nicolae Iliescu, zná-
my včelár, ktorý sa zaujímal 
o účinky včelích produktov na 
ľudské zdravie, sa potreboval 
zbavovať trúdích lariev zo svo-
jich úľov,“ vysvetlila pre TASR 
Jana Ďurašková, ktorá sa venuje 
včelím produktom s tým, že jeho 
sused choval pomerne veľký kŕ-
deľ hydiny, tak začal tento odpad 
hádzať cez plot. „Po krátkom čase 

prišiel na to, že susedova hydina 
narástla, zmohutnela,“ doplnila. 
Včelár sa podľa jej ďalších slov 
spojil s tímom vedcov. „V Ru-
munsku má tradícia včelárstva 
a apiterapie, teda liečenia pomo-
cou včelích produktov, dlhšiu his-
tóriu, takže aj vedecké inštitúcie 
alebo lekárske ústavy boli tomu 
otvorené,“ priblížila. Spoločne sa 
snažili zistiť, čo sa v trúďom ho-
mogenáte nachádza. „Prišlo sa na 
to, že obsahuje obrovské množ-
stvo hormónov a tiež vitamínu 

B. Dokonca trúdí homogenát je 
jediný zo včelích produktov, kto-
rý obsahuje aj B12,“ zdôraznila. 
Pokračovala, že tento objav ich 
natoľko prekvapil, že v 80. ro-
koch minulého storočia vyvinuli 
z tohto produktu prvý farmaceu-
tický liek v Rumunsku. Táto ve-
domosť sa, ako ďalej uviedla, roz-
šírila medzi zanietených včelárov 
aj apiterapeutov, a tak sa tomu 
aktuálne okrem Rumunska venu-
jú farmaceutické firmy aj v Rusku 
a na Ukrajine. Apikonzultant-

ka Iveta Krajňáková pre TASR 
uviedla, že trúdí homogenát sa 
najviac používa pri rôznych cho-
robách únavy, depresie, stresu, 
vyčerpanosti, ale aj na potenciu 
či neplodnosť, rast či vývinové 
poruchy detí. Osvedčil sa podľa 
nej aj u žien v klimaktériu, ktoré 
zo včelích produktov siahali dote-
raz hlavne po materskej kašičke. 
Ako ďalej uviedla, je vhodný aj na 
štítnu žľazu, žalúdočné problé-
my, kožné ochorenie, imunitu či 
prostatu.

Mesto Snina zatiaľ o podpore lyžiarskeho strediska v Parihuzovciach nerozhodlo

Zdravie: Trúdí homogenát, resp. mlieko, je na Slovensku málo známy pojem

Lyžiarskemu stredisku v Parihuzovciach by sa podľa jeho prevádzkovateľov viac darilo s pomocou blízkeho okresného mesta 
Snina, na ktoré sa v tejto súvislosti obrátili už viackrát. Ich žiadosť o dotáciu na tento rok zatiaľ podľa mesta 

 príslušná komisia neprerokovala.

Trúdí homogenát, resp. mlieko, je na Slovensku zatiaľ málo známy pojem. Ide o produkt, ktorý sa vyrába zo včelích lariev.
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Ako ďalej uviedol, neodporú-
ča prikrmovanie mimo už na 
to určených existujúcich zaria-
dení. „Pretože krmivo sa zveri 
predkladá v chránených pri-
krmovacích zariadeniach, kde 
nedochádza nepriazňou počasia 
k znehodnoteniu a kontamino-
vaniu krmiva napríklad vlhkos-
ťou a následným splesnením,“ 
vysvetlil. Nedodržaním istých 
pravidiel tak môže podľa neho 
dobrý úmysel spôsobiť zveri 
zdravotné komplikácie. „A do-
siahneme pravý opak toho, čo 
chceme,“ doplnil. Obdobie pri-
krmovania zveri počas zimných 
mesiacov, tzv. obdobie núdze, 
stanovuje podľa Dutka okresný 
úrad v sídle kraja pre každú po-
ľovnú oblasť osobitne. Uviedol, 
že v oblastiach s vysokou sne-
hovou pokrývkou je potrebné 
tejto činnosti venovať zvýšenú 
pozornosť zo strany poľovní-
kov. „Dobrý hospodár nečaká, 
až napadne sneh a dokáže už v 
predstihu zabezpečiť kvalitné 
krmivo a následne naplnenie 
prikrmovacích zariadení, kto-
ré je potrebné v priebehu zimy 
neustále dopĺňať,“ poznamenal. 

Užívateľ po-
ľovného reví-
ru predkladá 
podľa pred-
sedu miestne 
príslušnému 
o b v o d n é -
mu úradu na 
schválenie tzv. 
plán starost-
livosti o zver. 
V ňom je 
presne vy-
špecifikované 
m i n i m á l n e 
množstvo a 
druh pred-
k l a d a n é h o 
krmiva podľa 
p o t r a v n ý c h 
nárokov jednotlivých druhov 
zveri, ich stavov v zimnom ob-
dobí a dĺžky prikrmovacieho 
obdobia. „Poľovníci majú spra-
vidla svoje revíry rozdelené 
do viacerých lokalít. O každú 
z nich sa stará jedna pracovná 
skupina,“ vysvetlil s tým, že 
poľovnícky hospodár organizu-
je práce a chodí na pravidelné 
kontroly. „Tie vykonáva taktiež 
príslušný obvodný úrad, ktorý 
v prípade potreby a zistených 
nedostatkov môže v krajnom 

prípade zabezpečiť náhradnú 
starostlivosť na náklady užíva-
teľa poľovného revíru,“ dodal. 
Zimné prikrmovanie sa vykoná-
va zdravotne bezchybným obje-
movým, jadrovým alebo duži-
natým krmivom. „Prežúvavcom 
sa predkladá kvalitné objemové 
krmivo tvorené dobre vysuše-
ným senom, ideálne z rôznoro-
dých trávnatých zmesí, prípadne 
senáž, siláž, jadrové krmivo - 
ovos, kukurica, dužinaté krmi-
vo - zemiaky, krmná repa a iné. 

Diviačej zveri sa predkladá 
vzhľadom na odlišný typ tráve-
nia spravidla jadrové a dužinaté 
krmivo,“ priblížil Dutko. Podľa 
neho majú však prednosť vždy 
prirodzené zdroje potravy, a pre-
to je dôležité zvyšovať prirodze-
nú úživnosť prostredia napríklad 
výsadbou tzv. ohryzových alebo 
plodonosných drevín. „Celoroč-
ne sa zveri predkladá kamenná 
soľ,“ uzavrel.

mpo, Bardejov 

Spomínaná žena už bola obvi-
nená z trestného činu krádeže, 
prípadom sa zaoberá miestna 
polícia a vo veci vedie trest-
né stíhanie. Anička v utorok 8. 

januára podvečer vošla do jed-
ného z vchodov na Slovenskej 
ulici v Bardejove, vyšla na 6. 
poschodie, kde vyzula svoje 
topánky a obula si tam polože-
né dámske topánky. Keďže jej 
zrejme sadli ako uliate, odišla 

takto vyparádená preč. Svoje 
topánky ponechala pred bytom 
na výmenu. Poškodená žena 
vyčíslila škodu na 30 eur, na jej 
náhrade ale netrvá. „Anička sa 
tohto skutku dopustila aj napriek 
tomu, že  bola za obdobný čin 

v predchádzajúcich dvanástich 
mesiacoch postihnutá uložením 
blokovej pokuty. Obvinená žena 
bola umiestnená do cely policaj-
ného zaistenia,“ uviedla prešov-
ská krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová. 

Lesnú zver neodporúča odborník prikrmovať 
mimo zariadení na to určených

Anička sa prezula, hrozí jej väzenie

Ak má nepoľovník záujem v zimnom období pomôcť lesnej zveri, mal by dodržiavať určité zásady. Ako informoval predseda poľovníckej 
komisie Obvodnej poľovníckej komory v Humennom Jaroslav Dutko, v prvom rade by sa mal skontaktovať s užívateľom poľovníckeho 

revíru a dohodnúť sa s ním, akou formou pomôže s prikrmovaním.

Kurióznu krádež riešili v uplynulých dňoch bardejovskí policajti. 59-ročná pani Anička z Bardejova ukradla v jednom z obytných domov 
dámske topánky tak, že sa jednoducho prezula a bez povšimnutia odišla.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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„V roku 2018 zomrelo 269 osôb 
a 587 sa ich odsťahovalo. Nao-
pak, do Humenného sa prisťaho-
vali 343 občania,“ informovala 
Michaela Dochánová z tlačo-
vého referátu radnice. V uply-
nulom roku sa v humenskej 
nemocnici narodilo 570 detí, 
z toho 287 bolo chlapcov a 
283 dievčat. Dvojčatá si domov 
odnieslo 13 mamičiek. Humen-
čanov sa podľa Dochánovej 
narodilo 260. „K najzaujíma-
vejším menám roka 2018 patria 
Jason, Jeremiáš, Ryen, Slaven, 
Zeynep, Ajša, Ashley, Amy, El-
lie, Elizabeth či Rachel,“ vyme-
novala. Vlani evidovali v meste 
197 sobášov, medzi nimi boli aj 
zväzky uzavreté s cudzincami. 
„V matričnom obvode Humen-
né si povedali áno aj snúbenci, 
z ktorých jeden bol napr. z Ta-

lianska, Rumunska, Slovinska, 
Turecka či Česka, ale aj zo Spo-
jeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska, Ukrajiny, 
Kazašskej či Poľskej republiky, 

dokonca aj z Nepálskej federa-
tívnej demokratickej republiky,“ 
uviedla Dochánová. Pozname-
nala, že oproti roku 2017 stúpol 
počet rozvodov na 77.

V roku 2018 zomrelo v Hu-
mennom 269 osôb a 587 sa 
ich odsťahovalo. Naopak, do 
Humenného sa prisťahovalo 
343 občanov. 

ts, Slovensko 

Páchatelia sa pod rôznymi zá-
mienkami dostávajú do ich 
blízkosti, uvedú ich do omy-
lu, a podvodom či obyčajnou 
krádežou ich pripravia o cenné 
predmety alebo peniaze. Pá-
chatelia vopred premysleným 
spôsobom okrádajú dôverči-
vých seniorov pod zámienkami 
rôznych emotívnych príbehov. 
V posledných dňoch zazname-
nala polícia na tiesňovú linku 
„158“ oznámenia od občanov 
z okresu Košice okolie o tele-
fonátoch neznámych ľudí, ktorí 
sa predstavili ako lekári, napr. 
doktor Polák, lekár chirurgie 
v Košiciach, a oznámili im, že 

ich syn, zať či vnuk havaroval, 
mal dopravnú nehodu či zra-
zil mladú mamičku s dieťaťom 
a potrebuje peniaze. Podľa do-
terajších zistení išlo o maďar-
sky hovoriacu osobu, ktorá sa 
snaží vylákať od ľudí peniaze. 
V týchto prípadoch duchaprí-
tomné kontaktované osoby 
našťastie „nenaleteli“ a ihneď 
preverili u príbuzných dôvery-
hodnosť telefonátov, a tiež kon-
taktovali políciu na bezplatnom 
telefónnom čísle „158“. Polícia 
poučila občanov o podvodných 
konaniach, ku ktorým došlo v 
minulosti a tiež o ďalšom postu-
pe. Polícia vyzýva aj starostov 
obcí, aby upozornili občanov na 
nekalé praktiky „podvodníkov“

 V tejto súvislosti polícia ape-
luje na rodinných príslušníkov, 
susedov, starostov, ktorí prichá-
dzajú do kontaktu s osamelo 
žijúcimi staršími osobami, aby 
ich upozornili na takéto pod-
vodné konanie páchateľov. Aby 
si dôveryhodnosť telefonátov 
overili u najbližších príbuzných. 
Opakovane ich upozorňovali, 
aby nevpúšťali cudzie osoby 
do svojich príbytkov, nekon-
taktovali sa s cudzími osobami 
osamote. Aby v žiadnom prí-
pade nevyberali z uschovaných 
miest peňažnú hotovosť a cen-
nosti v prítomnosti neznámych 
osôb. Občanov  vyzývame, aby 
v prípade podozrivého správa-
nia osoby, ktorá sa snaží pod 

rôznymi zámienkami neodbytne 
dostať do ich obydlia a pod rôz-
nymi zámienkami žiada penia-
ze, ihneď kontaktovali políciu 
na známom bezplatnom čísle 
158. Prípadne svedkov takéhoto 
podozrivého konania, aby ihneď 
kontaktovali políciu, aby sme 
mohli ihneď konať, resp. vyko-
nať okamžitý zákrok či zásah. 
Pri objasňovaní týchto prípadov 
Policajný zbor uvíta, aby obča-
nia kontaktovali políciu už pri 
prvých náznakoch, že ich chce 
niekto uviesť do omylu a pripra-
viť o peniaze. A to aj vtedy, ak 
by sa podvodné konanie nepre-
ukázalo.

Počet obyvateľov vlani v Humennom klesol, evidovali viac rozvodov  

Seniori by si mali dávať  pozor na falošných lekárov 

Počet obyvateľov Humenného vlani klesol. Kým v roku 2017 ich bolo v meste 32 813, ku koncu minulého roka ich evidovali 32 533. 

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť  páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju  
dôverčivosť  a dobrosrdečnosť  stávajú najčastejšie obeťami podvodov a krádeží. 
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ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

NOVOROČNÝ KONCERT 
 MIROSLAVA DVORSKÉHO 

Účinkujú: Miroslav Dvorský (tenor), Jana 
Nagy-Juhász (klavír) – v pondelok 21. 
januára o 18.00 hod. v koncertnej sieni 
Humenského zámku. Vstupné: 7/5 eur.

AGROART ZÁHRADY
Prierezová výstava výtvarníka Petra Krá-

lika z Michaloviec... maľba, fotografia, tro-
jrozmerné objekty prezentujúce umelecký 

pohľad na pôsobenie človeka v rámci 
premien agrárnej krajiny. – v galerijných 
priestoroch VM potrvá do 27. januára.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových 

fotografií prináša zábery od najstarších 
dochovaných vyobrazení štvorkrídlového 

objektu renesančného kaštieľa a priľahlého 
parku na rytine z obdobia druhej polov-
ice XVII. storočia po dnešok. Súčasťou 
vystavovaných fotografií sú aj doposiaľ 

nezverejnené snímky pochádzajúce z rod-
inného albumu potomkov Andrássyovcov 

žijúcich v Kanade. 

MsKS – DOM KULTÚRY

MÁRIA AVUKOVÁ:  
SPOMIENKY Z AUSTRÁLIE

Autorská výstava, svoje spomienky 
preniesla na plátno.  – Vernisáž výstavy 

v piatok 17. januára o 16.00 hod. Výstava 
potrvá do 28. februára vo výstavnej miest-

nosti DK.

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

RUSÍNI
Výber z dlhoročného tematického projektu, 
fotografa Humenčana Tomáša Leňa – v prie-
storoch VK potrvá do konca januára 2019.

KINO FAJN

CENA ZA ŠŤASTIE
(CENA ZA ŠTĚSTÍ)

dráma, komédia (CZE), originálna verzia 
– 22. januára o 19.30 hod.

Obyčajné ľudské šťastie môže mať 
mnoho podôb. Niekedy jasných, niekedy 

neočakávaných. Kde ho nájsť a čo 
obetovať? Film režisérky Olgy Dabrows-

kej ukazuje príbehy ľudí, ktorí cestu k 
svojmu šťastiu niekde stratili a pokúšajú 

sa ju znova nájsť. Vzťah, láska, moc, útek 
a vlastné deti, ktoré môžu prinášať nádej a 
radosť, ale oveľa častejšie nakoniec pykajú 

za naše chyby. 

JACK STAVIA DOM
(THE HOUSE THAT JACK BUILT)

dráma (DEN), české titulky – 23. januára 
o 19.00 hod.

ASFK... Cesta k dokonalej vražde je 
vstupenkou do pekla. Ponurý, ale zároveň 
groteskne humorný film, nás zavedie do 
Ameriky 70-tych rokov. Pre sériového 

vraha Jacka je každé zabitie umeleckým 
dielom. Svoje temné majstrovstvo sa snaží 

počas rokov vybrúsiť k dokonalosti. 

FAVORITKA
(THE FAVOURITE)

historická dráma, životopisný (USA/IRL/
GBR), české titulky – 24. januára o 19.30 

hod. 
Na kráľovskom dvore nešťastnej a slabej 
anglickej panovníčky Anny Stuartovnej 
dochádza ku každodennému boju o jej 
vrtkavú priazeň. Usilujú sa o ňu nielen 

ministri a vojvodcovia, ale predovšetkým 
jej dve spoločníčky, Lady Sarah a komorná 
Abigail. Tieto dve dámy sa v dráme plnej 
čierneho humoru nezastavia pred ničím. 
Na začiatku 18. storočia vládne Veľkej 
Británii kráľovná Anna (O. Colman), 

posledná z rodu Stuartovcov, ktorá sa do 
histórie zapísala skôr neslávne. Je plachá 

a prehliadaná, trpí bolestivou dnou a nie je 
ani veľmi vzdelaná, čo z nej činí perfektnú 
obeť manipulátorov. Film Favoritka získal 

dve ceny na festivale v Benátkach a bol 
nominovaný na päť Zlatých glóbusov.

NÁVRAT DOMOV
(A DOG´S WAY HOME)

rodinný, dobrodružný (USA), český dabing 
– 25., 26. a 27.  januára o 17.30 hod.

Od autora bestselleru Psia duša... Bella 
bola len šteniatko, keď si ju Lucas adop-

toval a odvtedy boli najlepší priatelia. 
Jedného dňa však Bella zmizne a ocitne sa 
viac ako 600 km od svojho pána. Láska k 

nemu je však silnejšia ako nepriazeň osudu 
a Bella je rozhodnutá vrátiť sa domov. Ces-
tou na ňu čakajú rôzne dobrodružstvá, noví 

priatelia, ale aj nebezpečenstvá veľkého, 
neznámeho sveta...

ĽADOVÁ SEZÓNA 2
(NORM OF THE NORTH: KEYS TO 

THE KINGDOM)
animovaná komédia, rodinný (USA), 
slovenský dabing – 26. a 27.  januára 

o 15.30 hod.
Ľadový medveď Norm si na zimný spánok 

vôbec nepotrpí. Najprv spôsobí riadny 
rozruch na ceste do New Yorku, aby ho po 
návrate domov čakala jedna dôležitá úloha. 

Musí z ostatných zvierat severu postaviť 
hokejový tím a  v jednom veľkolepom 
zápase zachrániť drahocenný ľad a ich 

ľadový domov.

TRHLINA
mysteriózny thriller, horor (SVK), orig-

inálna verzia – 25, 26., 27. a 29. januára 
o 19.30 hod.

O jednej z najväčších záhad Slovens-
ka - nevysvetliteľnom miznutí ľudí v 

pohorí Tribeč (Fatra – Západné Tatry, tzv. 
Bermudský štvoruholník). Nezamestnaný 
absolvent Igor objaví záznamy výpovedí 

psychiatrického pacienta Waltera Fischera. 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

21. 01. VINCENT, VINCENCIA
22. 01.  ZORA
23. 01.  MILOŠ
 (Deň patriotizmu)
24. 01. TIMOTEJ, TIMOTEA
 (Sviatok sv. Františka 

Saleského - biskup a učiteľ 
Cirkvi / Deň komplimentov)

25. 01. GEJZA
 (Sviatok Obrátenia Pavla)
26. 01. TAMARA
 (Medzinárodný deň colníctva)
27. 01.  BOHUŠ
 (Medzinárodný deň 

pamiatky obetí holokaustu 
/ Svetový deň lepry - 
malomocenstva, Hansenova 
choroba)

28. 01. ALFONZ, ALFONZIA
 (Európsky deň ochrany 

osobných údajov / 
Medzinárodný deň 
mobilizácie proti jadrovej 
vojne)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
21. 01.  BARBIE / TRAMP
22. 01.  DIANA / BOJAR
23. 01.  NICK / CIÁŠIK
24. 01.  BOBO / RALF
25. 01.  CLARENCE / MAX
26. 01.  YORIKA / AMBRA
27. 01.  HALINA / JERRY
28. 01.  CHARLIE / KID

Ten pred sedemdesiatimi rokmi záhadne 
zmizol v pohorí Tribeč, a keď sa po 

vyše dvoch mesiacoch rovnako záhadne 
objavil, mal na tele čudné popáleniny a 

zranenia. Bol dezorientovaný, nedokázal 
vysvetliť, čo sa mu stalo, už nikdy sa 

nespamätal. Igor pátra ďalej a s údivom 
zisťuje, že Fischerov prípad nie je ojedi-
nelý - zmienky o tajomnom miznutí ľudí 

v tomto pohorí siahajú hlboko do histórie. 
Hrôzostrašných prípadov pribúda. Igor s 

priateľkou Miou, konšpirátorom Andrejom 
a tvrdým skeptikom Dávidom preniká 
čoraz hlbšie a odhaľuje skutočnosti, 

ktoré sú oveľa desivejšie než akákoľvek 
fantázia. 
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H
E-S/0042

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.
21. 01. U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
22. 01.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
23. 01.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
24. 01.   DR. MAX - Kaufland,
 Ul. M. R. Štefánika 50
25. 01.  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova 16
26. 01.   AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
27. 01.   LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
28. 01.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(21. – 27. 1. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

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

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

Keď v januári vlci a líšky vyjú, 
znamená to tuhú zimu.

Aké počasie na Vincenta (21. 1.), 
také by mohlo byť počas celého 

leta.

Na sv. Pavla apoštola obrátenie 
(25. 1.), keď sa vtáča z koľaje 
napije, predzvesťou je neskorý 

príchod jari. 

V deň Obrátenia sv. Pavla sa 
medveď na druhý bok obracia. 

Keď do sv. Pavla zima dobre 
vládla, až sv. Jozef (19. 3.) marec 

zahreje.

Sv. Pavol počasím jasný, prináša 
aj rok šťastný.

Na sv. Františka Saleského (24. 
1., biskup a učiteľ Cirkvi) si ešte 

meluzína zapíska. 

Studený január - teplý marec.

PRANOSTIKA

(jac)

 P R Á C A

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. 
Základ mzdy od 3,1901 
€/hod. + variabilná zlož-
ka (dochádzkový bonus 
od 50 do 75 € + príplatky 
+ odmeny).  Informácie 
na tel. č. 0948 901 201, 
0904 901 632.

HE-R/0151

 � 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 
v pôvodnom stave (79 
m2, OV) s balkónom na 
Sídl. III v Humennom. 
Tel. 0917 550 380. 

HE-R/0147

Riadková
inzercia

0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

Východ / Západ  S L N K A 
pon (21.01.) 7:08 / 16:14 hod.
ut 7:07 / 16:16 hod.
str 7:06 / 16:17 hod.
štvr 7:05 / 16:19 hod.
pia  7:04 / 16:21 hod.
sob 7:02 / 16:22 hod.
ned 7:01 / 16:24 hod.
pon (28.01.) 7:00 / 16:25 hod.

KLZISKO V HUMENNOM
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 

(21. – 27. 1. 2019)

sob 16.00 – 18.00 hod.
ned 13.00 – 15.00 hod.

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

HE-R/0001

S L U Ž B Y

 � R E K O N Š T R U K -
CIE BYTOV – obklady, 
dlažby, omietky, sp1, 
sadrokartón, plávajú-
ce podlahy, zámkové 
dlažby... a omnoho viac. 
Kontakt tel. 0944 807 
207. 

HE-R/0152
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MESTSKÁ FUTSALOVÁ LIGA UZATVORILA SVOJ SEDEMNÁSTY ROČNÍK – HARVISTAV 
-MJK-, Humenné; FOTO MJK 

I. LIGA – 8. kolo
Mecom – Oldrati 3:2 (1:1); góly: M. Fedor 2, 
M. Vaško – J. Kuzma, T. Opiela.
Harvistav/Stavivá – Mapes 5:1 (2:0); góly: J. 
Vajs 3, I. Komjatý, F. Sitarčík – D. Janko.
Rameko – Angels HE 1:1 (0:0); góly: J. Kováč 
– V. Voroňák.
Váš domáci mäsiar – BNP Vranov 3:0 (1:0); 
góly: L. Kulich 2, J. Kuhajdík.

NAJ * strelec: DUŠAN JANKO (Mapes); hráč: 
LUKÁŠ KULICH (Váš domáci mäsiar); bran-
kár: PETER DIŇA.
HARVISTAV/STAVIVÁ 8 6 1 1 26:16 19
Delostrelci 8 5 3 0 23:10 18
Váš domáci mäsiar 8 4 3 1 33:23 15
Mapes 8 5 0 3 37:31 15
Mecom 8 3 1 4 26:33 10
Angels Humenné 8 2 2 4 19:18 8
Oldrati group 8 2 0 6 12:23 6
BNP Vranov 8 2 0 6 10:20 6
Rameko 8 1 2 5 19:31 5

II. LIGA – 9. kolo
Bergamo – Creaton Juniori 4:2 (1:2); góly: Š. 
Jevčák, P. Pavlík, Š. Tomčák, M. Tkačin – M. 
Kičina 2.
Satlan Ľubiša – Pamir 3:4 (2:1); góly: P. Pet-

ričko, L. Maďák, J. Kolesár – S. Holovka 2, M. 
Kuruc, M. Višňovský.
Kanonieri – Obchodná akadémia Humenné 
0:3 (0:3); góly: Adam Havlíček 2, Š. Ganaj.
FK Humenné – Slovenská Volová 4:1 (3:0); 
góly: S. Soták 2, M. Čeremeta, P. Mihalčin – J. 
Sus.
Slowaker – Jasenovská s.r.o. 3:3 (0:1); góly: 
T. Krochta, J. Blanár, M. Rusinkovič – P. Horvát 
2, P. Matta.
NAJ * strelec: DOMINIK MATTA (18 gólov 
– Slovenská Volová); hráč: MAROŠ KUČERA 
(16 gólov - Slowaker); brankár: NORBERT 
VOHÁR (Satlan Ľubiša – inkasoval len 17 gó-
lov).
JASENOVSKÁ s.r.o. 9 6 2 1 45:23 20
Bergamo 9 6 1 2 32:20 19
Slowaker 9 6 1 2 47:20 19
Satlan Ľubiša 9 6 0 3 43:17 18
FK Humenné 9 6 0 3 37:18 18
Pamir 9 5 0 4 26:27 15
Slovenská Volová 9 4 2 3 32:30 14
OA Humenné 9 1 0 8 15:51 3
Creaton Juniori 9 1 0 8 17:46 3

III. LIGA – 9. kolo
ProstěJOU – Spartak Brekov 1:4 (0:3); góly: 
P. Lábik – D. Reby, Š. Reby, E. Meňovčík, A. 
Parnica.
PF Automobile 66 s.r.o. – ŠK Slávia Lackovce 

3:9 (1:5); góly: D. Stašák 2, D. Klič – S. Karnaj 
4, V. Jevič, M. Paraska, J. Mihalič, M. Pira, M. 
Sabo.
Solidna Neistota – Myslina 0:8 (0:4); góly: M. 
Polák 2, V. Sivý 2, D. Haluška 2, D. Valkučák, 
D. Šatník.
Alarmtel Rovné – FK Giglovce 3:3 (1:2); góly: 

R. Cvik 2, J. Mantič – P. Magura 2, J. Baštar.
Stavmat – DoubleStar 3:4 (1:2); góly: S. Ho-
dor 2, A. Timuľák – J. Max 2, N. Maličký, M. 
Varga.

NAJLEPŠÍ * strelec: JAROSLAV MIHALIČ 
(17 gólov – ŠK Slávia Lackovce); hráč: DÁVID 

Zástupca tímu Delostrelcov si prevzal víťazný pohár z rúk 
primátora mesta Humenné, Miloša Merička, za konečné 2. 
miesto v prvej lige MFL HE.| FOTO: MJK

Ceny najúspešnejším družstvám a jednotlivcom I. MFL HE 
odovzdal primátor mesta Humenné. V tomto prípade zá-
stupcovi družstva umiestnenom na 3. priečke. | FOTO: MJK

Adam Havlíček (Obchodná akadémia Humenné) tesne po zasadení svojho prvého gólu (z dvoch) v záve-
rečnom zápase II. MFL proti tímu Kanonieri. | FOTO: MJK

Posledným zápasom III. MFL sa 
rozlúčili družstvá Stavmat vs. 
DoubleStar.| FOTO: MJK

Ceny najlepším družstvám III. Mestskej futsalovej ligy 
Humenné a jednotlivcom odovzdal prednosta Okres-
ného úradu v Humennom, Ondrej Mudry. | FOTO: MJK

Trojica najúspešnejších ocenených III. ligy so svojimi spoluhráčmi – Jaro Mihalič, Ondrej  Va-
silco a Dávid Klič. | FOTO: MJK

Obec Myslina so starostkou Helenou Podolinskou postavilo do súťaže konečného víťaza III. 
MFL v Humennom. | FOTO: MJK
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KLIČ (14 gólov – PF Automobile 66 s.r.o.); 
brankár: ONDREJ VASILCO (Myslina – inka-
soval najmenej gólov, 14; sám strelil 3).
MYSLINA 9 8 1 0 53:14 25
ŠK Slávia Lackovce 9 7 2 0 58:21 23
PF Automobile 66 s.r.o. 9 6 0 3 36:29 18
ProstěJOU 9 5 0 4 32:30 15
Stavmat 9 4 1 4 34:32 13

Spartak Brekov 9 4 0 5 27:22 12
DoubleStar 9 4 0 5 30:39 12
Solidna Neistota 9 2 1 6 20:34 7
Alarmtel Rovné 9 1 2 6 20:45 5
FK Giglovce 9 0 1 8 17:61 1
Komentátor finálového turnaja: Michal Kurty.
Rozhodovali: Marek Hudák, Miroslav Kucer, 
Pavol Basoš, Stanislav Jancusko.

/ STAVIVÁ, JASENOVČANIA AJ MYSLINA SI SPLNILI FUTBALOVÉ POVINNOSTI

Veľa pekných futbalových momentov aj zvratov priniesol posledný zápas I. MFL, Váš domáci mäsiar 
vs. BNP Vranov. Na čele s najlepším hráčom súťaže, Lukášom Kulichom (červený dres). | FOTO: MJK

Víťaz I. Mestskej futsalovej ligy Humenné – družstvo Harvistav / Stavivá. | FOTO: MJK

Najúspešnejším tímom II. MFL Humenné v jej 17. ročníku sa stali chalani Jasenovská s.r.o. | FOTO: MJK

Starostka obce Jasenov, Lucia Sukeľová (v červenom druhá zľava) neskrývala radosť z celko-
vého víťazstva tímu Jasenovská s.r.o. | FOTO: MJK

Asi najkrajšie (pre oko diváka) stretnutie II. MFL vo finálových zápasoch odohrali družstvá 
Slowaker vs. Jasenovská s.r.o. (zelený dres). | FOTO: MJK

Najlepší hráč, brankár a strelec 17. ročníka II. MFL s poslancom MsZ Humenné a členom 
Správnej rady FK Humenné, Petrom Pipákom, ktorý zároveň ocenil najlepších jednotlivcov 
a družstvá tejto súťaže. | FOTO: MJK
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Dvaja „neatraktívni“ súperi z posledných priečok tabuľky prilákali do hľadiska 
-MJK-; Humenné; FOTO MJK (HE – NOVÉ ZÁMKY; PREŠOV - HE) 

ST. NICOLAUS  1. HOKEJOVÁ LIGA - 39. kolo

MHK HUMENNÉ  
– MHC NOVÉ ZÁMKY B

11:1 (4:0, 5:1, 2:0)

Góly: 4. Sergii Babynets (1:0 – Patle-
vič, Kasarda), 10. (PH1) Filip Vrábeľ 
(2:0 – Ondrej), 14. Denis Markuš (3:0 
– Fedorko, Vaško), 14. Filip Vrábeľ 
(4:0 – Mačkovič, Majerník), 21. (PH1) 
Vladislav Solomonchak (5:0 – Baby-
nets, Krajňák), 29. Denis Markuš (6:0 
– Fedorko, Vaško), 33. (PH1) Martin 
Ondrej (7:1 – D. Markuš, A. Mar-
kuš), 34. Ľubomír Patlevič (8:1 – M. 
Krajňák, B. Pavúk), 39. (PH1) Kristi-
án Uhrin (9:1 – Sirotňák, Pavúk), 55. 
(PH2) Filip Hudák (10:1 – Vrábeľ, A. 
Markuš), 58. (PH1) Martin Krajňák 
(11:1 – Babynets, Pavúk) – 30. Sebas-
tián Slávik (6:1 – Štefánik, Maroš).
R: M. Mihaľov – J. Riš, O. Homola. 
D: 250.
Strely: 47-18. Zákroky brankára: 
17-36. Presilovky: 6/13 – 0/3. Osla-
benia: 3/3 – 7/13. Vylúčenia: 4-13.
MHK: Michal Kasarda (41. Jerguš 
Spodniak) – B. Pavúk, Ľ. Patlevič, V. 
Solomonchak, M. Krajňák, S. Baby-
nets – A. Markuš, M. Ondrej, F. Vaško, 
D. Markuš, I. Fedorko – A. Mačkovič, 
Š. Majerník, F. Hudák, P. Frič – S. Si-
rotňák, D. Labanc, R. Faith, K. Uhrin, 
J. Šiňanský. Tréner: Milan Staš.
MHC Mikron B: Vladimír Glosár – 
A. Kudrna, Ma. Mi. Petro, S. Slávik, 
V. Danilov, L. Maroš – P. Židulják, 
D. Štefánik, R. Ryšavý, M. Vörös, I. 

Kucsera – A. Evdokimov, S. Šimko, 
P. Janka, V. Dybanev, S. Mihalčin – T. 
Procháczka. Tréner: Garip Saliji.

•	 Spišská Nová Ves – Považská 
Bystrica 4:1, Michalovce – Skalica 
5:2, Martin – Trnava 10:5, Topoľčany 
– Prešov 4:3, Dubnica n/V. – HC Bra-
tislava 6:3.

40. kolo

HC PREŠOV 
 – MHK HUMENNÉ

1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
(hralo sa v Humennom)

Góly: 37. Martin Magdolen (1:4 – La-
mač, Marcinek) – 2. Ivan Fedorko (0:1 
– Vaško, D. Markuš), 9. Filip Vaško 
(0:2 – Fedorko, D. Markuš), 19. Jaro-
slav Šiňanský (0:3 – Študenc, Matej), 
35. Jaroslav Šiňanský (0:4 – Matej, 
Mačkovič), 49. Filip Hudák (1:5 – 
Pavlík, Vrábeľ), 60. Jaroslav Šiňanský 
(1:6 – Pavúk, Matej).
R: Pe. Korba – O. Homola, J. Riš.  
D: 320.
Strely: 22-34. Zákroky brankára: 
26-21. Presilovky: 0/4 – 0/4. Oslabe-
nia: 4/4 – 4/4. Vylúčenia: 5-5.
HC: Boris Babik – J. Hajda, N. Zaval-
niuk, P. Marcinek, M. Magdolen, A. 
Liubimov – D. Matejovie, J. Dubina, 
H. Kicha, M. Stena, K. Lupták – M. 
Benko, A. Voitcekh, K. Vrbka, M. La-
mač, P. Španko – J. Rudy. Tréner: Sla-
vomír Chlebec.
MHK: Michal Kasarda (56. Matúš 
Horváth) – B. Pavúk, Ľ. Patlevič, V. 
Solomonchak, M. Krajňák, S. Baby-
nets – M. Ondrej, S. Sirotňák, F. Vaško, 

Golman Nových Zámkov, Vlado Glosár, nemal minulý týždeň na humenskom ľade vôbec svoj 
deň. | FOTO: MJK

Fyzicky tvrdé súboje pri ešte tvrdšom mantineli nie sú v súčasnom hokeji výnimkou, ani v Hu-
mennom. | FOTO: MJK

Chabé rady humenských fanúšikov posilnila v stredu v stretnutí proti súperovi z Nových Zám-
kov dvojica Peter Pipák a Fero Bačovčin. | FOTO: MJK

Desaťbodový rozdiel (11:1) s najmenej výkonnostným súperom súťaže nebol prekvapením.  
| FOTO: MJK
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humenského hokeja iba skalných fanúšikov... Tí fandia za každých okolností
D. Markuš, I. Fedorko – A. Mačkovič, 
Š. Majerník, F. Vrábeľ, F. Hudák, S. 
Pavlík – D. Labanc, J. Študenc, A. Ma-
tej, J. Šiňanský. Tréner: Milan Staš.

•	 Skalica – Dubnica n/V. 7:2, HC 
Bratislava – Topoľčany 4:3 PP, Nové 
Zámky – Považská Bystrica 1:7, Spiš-
ská Nová Ves – Martin 5:10, Trnava – 
Michalovce 1:9.

Michalovce 41 32 2 2 4 233:82 102
Martin 41 25 4 2 10 204:115 85
Topoľčany 41 22 8 2 8 175:94 84
Skalica 41 21 6 4 9 183:109 79
Dubnica n/V 40 25 1 2 12 179:108 79
Humenné 40 20 1 6 13 181:118 68
HC Bratislava 41 19 3 5 14 154:123 68
P. Bystrica 40 15 4 4 17 131:133 57
Spiš. N. Ves 41 16 3 4 18 130:138 55
Trnava 41 9 1 2 29 109:190 31
Prešov 41 5 1 0 34 98:204 17
N. Zámky B 41 1 0 0 40 46:403 3
HK Orange 20 11 4 0 1 6 32:38 13

•	 41. kolo: MHK Humenné – 
HC Bratislava (streda 23. 1. 2019 
o 17.30 hod.); 42. kolo: MHK 
Dubnica nad Váhom – MHK 
Humenné (piatok 25. 1. 2019 
o 18.00 hod.); 43. kolo: MHK 
Humenné – HC Topoľčany (nede-
ľa 27. 1. 2019 o 18.00 hod.). 

Medzi žrďami konštrukcie sa v stretnutí Prešov – Humenné vystriedala dvojica našich golma-
nov, Kasarda aj Horváth.| FOTO: MJK

Radosť z jediného gólu Prešovčanov. Čestný úspech zaznamenal Martin Magdolen. | FOTO: MJK

Poltucet do siete prešovského brankára zabezpečilo kvarteto humenských hokejistov. | FOTO: 
MJK

Prešovčania odohrali svoj zápas v Humennom. Chlad ľadu pocítili nielen nepriaznivým výsled-
kom, ale aj telom. | FOTO: MJK

Jaro Šiňanský, pravé humenské hokejové 
krídlo, si v zápase proti Šarišanom zapísal 
hetrik. | FOTO: MJK
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(jv), -MJK-; Kisvárda 

Mladíci FK Humenné opäť zvidi-
teľnili náš klub aj mesto, keď 12. ja-
nuára kategória chlapcov U-12 pod 
vedením trénera Jozefa Valkučáka 
s prehľadom zvíťazili na kvalitne 
obsadenom medzinárodnom turnaji 
v maďarskom meste Kisvárda. 

Okrem nášho družstva na turnaji Vár-
da Kupa reprezentovali Slovensko aj 
ďalšie dve družstvá - MFK Zemplín 
Michalovce a Slavoj Trebišov.
FK Humenné: Adam Ďurina - Ro-
man Kuruc, Ľubomír Žinčák, Timo-
tej Gavrecký, Dalibor Dedič, Lukáš 
Berilla, Alex Šefčík, Samuel Poník, 
Simon Ninač, Mário Holej, Dominik 
Polomčák, Pavol Lešniovsky. Tréner: 
Jozef Valkučák.

Výsledky FK Humenné: 

Humenné - Zemplín Michalovce 2:0 
Humenné - FC Szilce (HUN) 4:1 

Humenné - Sdjussor Ungvar (UKR) 
0:0 

Humenné - Plimob Sighet (ROM) 5:0
finále: 

FK Humenné - FK Munkács (UKR) 
1:1 (1:0 pk)

Ďalej tréner Jožko Valkučák: „Po ko-
nečne dobrom vstupe do turnaja sme 

zvíťazili gólmi Poníka a Holaja nad 
Michalovčanmi rozdielom 2:0. Našou 
slabinou na všetkých turnajoch boli 
prvé zápasy, v ktorých sme stále hrali 
ustráchane. Úvodné stretnutie odštar-
toval skvelú cestu k ďalším zápasom. 
V druhom zápase proti maďarskej FC 
Szilce, ktorý sme jasne vyhrali 4:1, po 
góloch Žinčáka (2), Berillu a Nináča, 
sme dostali pekné hodnotenie od os-
tatných trénerov za skvelú hru, čo nás 
veľmi potešilo. Chlapci v tomto zápa-
se ukázali rýchlosť a jednoduchosť 
futbalu. Ďalší zápas, ktorý sa ukázal 

najnáročnejším, sme odohrali s ukra-
jinským celkom Sdjussor Ungvar. 
Zápas sa skončil bezgólovo rozdielom 
0:0 a všetko v skupine sa zamotalo. Do 
posledného zápasu sme vstúpili s tým, 
že ak prehráme, hráme o tretiu prieč-
ku, a prípadné víťazstvo nás posunie 
priamo do finále. Priaznivý výsledok, 
po vysokom víťazstve 5:0 nad rumun-
ským družstvom Plimob Sighet (góly: 
Nináč, Lešniovský 2, Kuruc, Dedič) 
nás nominoval do finále turnaja. Ten 
sme odohrali proti Ukrajincom z FK 
Munkács, ktorý sa skončil remízou 1:1 

(strelcom gólu bol Berilla), a nasledo-
vali pokutové kopy. Hneď ten prvý náš 
brankár Adam Ďurina zneškodnil. Ani 
ďalší hráči proti nemu neuspeli, a tak 
si v tretej sérii loptu postavil na biely 
bod Roman Kuruc a nekompromisne 
zavesil do šibenice.“ 
Aj týmto gólom a svojimi výkonmi 
si na turnaji od organizátorov zaslúžil 
Roman Kuruc cenu  za najlepšieho 
hráča turnaja.

(dk), -MJK-; Bratislava, Snina 

V bratislavskej športovej hale Elán 
organizovali 11. januára Európsky 
pohár kadetov - Dunajský pohár, 
v šerme kordom. Pre slovenské ka-
detky bol aj bodovacím turnajom do 
Slovenského pohára. 

Na tento turnaj vycestovali zo Sniny 
štyri pretekárky. Súťaže sa v uvedenej 
kategórii  zúčastnilo 308 pretekárok 
z 34 štátov Európy, Ameriky a Aus-
trálie. 

Sninské dievčatá sa takto prvýkrát 
zúčastnili EP, so snahou zbierať skú-
senosti. Ani jednej sa však nepodarilo 
postúpiť zo základných kôl... jedna vý-
hra a päť prehier nezaručovali postup 
do vyraďovacej fázy, a tak v koneč-
nom poradí skončili nasledovne: 275. 

Želmíra Grossrubatscher, 285. Tamara 
Kohútová,  288. Mária Riedl, 305. 
Vierka Grossrubatscher. Víťazkou 
celého turnaja EP sa stala Minnulina 
z Ruskej federácie.

Slovami trénera Dalibora Kazíka: „Bol 
to pre dievčatá prvý taký veľký turnaj 
a tréma sa prejavila. No dokázali šer-
movať, dokonca aj poraziť v zápasoch 
svoje súperky. Škoda, že  mali len po 
jedno víťazstvo v skupine. Som s nimi 
z tohto pohľadu spokojný.“ 
Najbližšie k postupu mala Žela Gros-
srubatscher, ktorá porazila maďarskú 
reprezentantku, ale  s Američankou 
a Španielkou uhrala tesné prehry 4:5 
na body a ak by tieto zápasy zvládla, 
postúpila by. Takéto turnaje budú mla-
dé šermiarky čakať v ďalšej sezóne, 
takže tréner Klubu šermu Snina už 
teraz vie, na čom je nutné popracovať 
v tréningovej záťaži.  

Roman Kuruc a mladí humenskí futbalisti si úspešne počínali na maďarskej palubovke

Šermiarsky mládežnícky rok začal premiérovo európskym pohárom pre sninské kadetky

Najlepším hráčom turnaja v maďarskej Kis-
várde bol Roman Kuruc. | FOTO: ARCHÍV FKHE

Víťazné družstvo FK Humenné kategórie U-12 (ročník 2007) trénera Jožka Valkučáka na tur-
naji Várda Kupa. | FOTO: ARCHÍV FKHE

Sninské šermiarske kadetky na bratislavskom európskom pohári – zľava: Kohútová, V. Gros-
srubatscher, Riedl a Ž. Grossrubatscher.  | FOTO: ARCHÍV DK


