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Nový investor napokon do Humenného nepríde

Mestský Priemyselný park Guttmanovo zostáva naďalej neobsadený.  
Z nového investora, ktorého príchod avizovalo ešte bývalé vedenie mesta, napokon nič nebude.

Príbeh umenia vo 
Vihorlatskom múzeu  
v Humennom

Cestovať prímestským 
autobusom sa od 1. februára 
oplatí viac

  Viac na str. 8   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné

Pár mesiacov pred komunál-
nymi voľbami schválili mest-
skí poslanci súkromnej firme 
NASA plast, s. r. o., dlhodobý 
prenájom mestského pozem-
ku, ktorý sa nachádza v Prie-
myselnom parku Guttmanovo. 
Bardejovská firma sa zaoberá 
najmä výrobou tovarov z plas-
tov a gumy a spracovaním 
plastových polotovarov. Vyrá-
ba napríklad plastové nádrže, 
vodomerné šachty, čistiarne 
odpadových vôd a ďalšie plas-
tové produkty. Nájom mest-

ského pozemku o rozlohe 5 269 
metrov štvorcových jej schváli-
li poslanci ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. Dôvodom 
osobitného zreteľa mala byť 
výstavba priemyselnej haly na 
predmetnom pozemku za úče-
lom výroby produktov a zvý-
šenie zamestnanosti mesta 
Humenné a blízkeho okolia. 
Za meter štvorcový mala firma 
zaplatiť ročne len 50 centov 
bez DPH. Firma tak mala platiť 
mestu celkovo vyše 2 634 eur 
bez DPH ročne. Mesto schvá-
lilo firme prenájom pozem-
ku na 20 rokov s možnosťou 

jeho neskoršieho odkúpenia. 
Poslanci Jozef Babják, Michal 
Babin, Ivan Hopta už na za-
čiatku tento zámer, ktorý im 
predložilo ešte bývalé vedenie 
mesta, kritizovali. Upozor-
nili, že nemá nič spoločné so 
zhodnocovaním mestského 
majetku a navyše že nespĺňal 
podmienky osobitného zrete-
ľa. Kritizovali aj cenu nájmu, 
ktorá bola podľa nich prinízka. 
Opozičným poslancom pre-
kážalo aj to, že nevedeli, aký 
presný počet ľudí chcela firma 
zamestnať. Poslankyni Márii 
Cehelskej sa vtedy nepáčilo, 

že na rokovanie zastupiteľstva 
neprišiel zástupca firmy, kto-
rého sa poslanci mohli pýtať 
na podstatné informácie.

Kontrolórka navrhla 
predmetné uznesenie 
zrušiť
Prenájmom pozemku sa za-
oberali poslanci opäť na po-
slednom pracovnom rokovaní 
zastupiteľstva. Z avizovanej 
výstavby priemyselnej haly na-
pokon nič nebude, pretože ne-
došlo k uzatvoreniu konečnej 
verzie nájomnej zmluvy. Hlav-
ná kontrolórka Jana Čandová 
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Mária Mišková, Humenné
 
PointA, o. z., Humenné v spolu-
práci s Vihorlatským múzeom 
a Fotoklubom Rexlex v Humen-
nom pozývajú na vernisáž výstavy 
fotografií Vladimír Vajs/Athos, 
ktorá sa uskutoční 1. februára 
o 16.30 hod. v múzeu. Pre pra-
voslávnych kresťanov má Athos 
jedinečný význam ako jedno z 
pomyselných duchovných centier. 
Na Svätej Hore je cez tisícročie 
nepretržite pestovaná duchovná 
tradícia najhlbšej mystickej du-
chovnej modlitebnej praxe. Athos, 
nezávislá mníšska republika vo 
východnej časti gréckeho polo-

strova Chalkidiki, je aj miestom 
podivuhodnej starobylej byzant-
skej architektúry, kde sa zacho-
valo veľké množstvo archeologic-
kých pamiatok z dávnej Byzancie. 
Právom ho možno považovať za 
duchovno-kultúrny klenot sveta, 
pretože v starobylých monastie-
roch (kláštoroch) a pustovniach 
sa uchovávajú pamiatky nevyčís-
liteľnej hodnoty. Ide o práce iko-
nopiscov, rezbárov, kaligrafov a 
ďalších umelcov. Civilizácia priro-
dzene zasiahla aj do tohto priesto-
ru, o ktorom sa v našej uponá-
hľanej dobe pomerne málo píše 
a hovorí. Predkladaný reportážny 
súbor čiernobielych fotografií 

Vladimíra Vajsa zobrazuje typické 
prvky kláštornej architektúry. At-
mosféru života v tomto „zabudnu-
tom svete“ dotvárajú pohľady na 
ikony, staré knihy, sochy ukrižo-
vaného Krista, svietniky, drevené 
kríže ukryté v kamenných nikách 
alebo pripevnené na vchodových 
dverách. Pri fotografiách zobrazu-
júcich mníchov sa začínajú odvíjať 
jednotlivé príbehy plné múdrosti, 
životných skúseností, ale aj inota-
jov, ktoré patria k tajomstvám ich 
zasväteného života. Pre autora to 
znamenalo dotknúť sa sveta, kde 
čas plynie iným, pokojným tem-
pom a kde je ideálny priestor na 
zamyslenie sa nad životnými hod-

notami tohto sveta. Ak umenie má 
silu, ktorá môže zmeniť myslenie 
človeka, potom súbor fotografií od 
Vladimíra Vajsa môže začať tento 
proces u mnohých návštevníkov 
jeho výstavy. Podujatie podporil 
z verejných zdrojov Fond na pod-
poru umenia. Kurátorom výstavy 
je PhDr. Viktor Jasaň. Duchovné 
slovo prednesie prot. Mgr. Michal 
Džugan. V kultúrnom programe 
sa predstaví Spevácky cirkevný 
zbor pri Pravoslávnom chráme 
sv. Cyrila a Metoda v Humennom. 
Výstava potrvá vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom do 28. feb-
ruára. 

Nový investor napokon do Humenného nepríde

Výstava fotografa Vladimíra Vajsa poodhaľuje aj tajomstvá zasväteného života

informovala, že Odbor správy 
mestského majetku vypracoval 
návrh nájomnej zmluvy na pri-
pomienkovanie vedenia mesta 
a budúceho nájomcu. „Koneč-
ná verzia nájomnej zmluvy 
nie je v súčasnosti uzatvorená. 
Navrhujeme predmetné uzne-
senie zrušiť,“ uviedla kontro-
lórka v informatívnej správe 
o kontrole plnenia uznesení 
mestského zastupiteľstva. „Pa-
mätám si, ako tu vo februári sa 

hovorilo, vykladalo o výstavbe 
priemyselnej haly za účelom 
výroby produktov, za účelom 
zvýšenia zamestnanosti obča-
nov mesta. Už v auguste kon-
štatovala kontrolórka, že je 
vypracovaný návrh nájomnej 
zmluvy, ale nie je od budú-
ceho nájomcu podpísaný. Do 
dnešného dňa v podstate nie je 
a kontrolórka navrhuje pred-
metné uznesenie zrušiť,“ skon-
štatovala poslankyňa Mária 
Cehelská. Poslanci napokon 
toto uznesenie zrušili.

Poslanec: Pre mesto 
to bol nevýhodný 
prenájom 
Priemyselný park Guttmanovo 
má celkovú rozlohu 5,40 hek-
tára. Vlastníkom pozemkov je 
mesto Humenné. Naposledy 
prišiel investor do tohto par-
ku v roku 2004, doteraz je 
polovica priemyselného par-
ku prázdna. Poslanec Michal 
Babin opäť potvrdil, že tento 
prenájom bol pre mesto ne-
výhodný. „Ja som bol z tých, 
ktorý poukazoval na tento 

nevýhodný dlhodobý prená-
jom,“ povedal Babin a dodal, 
že kvituje návrh kontrolórky, 
aby sa toto uznesenie zrušilo. 
Podľa poslanca sa tak vytvorí 
priestor pre nového investora, 
ktorý hľadá priestory a bude 
mať seriózny záujem. „A ten-
to, ktorému sme tento zámer 
schválili, mal možnosť doteraz. 
Pozrite, ako to dopadlo, možno 
si ani nebol pozrieť priestory 
alebo pozemky,  kde chcel to 
realizovať,“ uviedol Babin.

Predkladaný reportážny súbor čiernobielych fotografií Vladimíra Vajsa zobrazuje typické prvky kláštornej architektúry. 
Atmosféru života v tomto „zabudnutom svete“ dotvárajú pohľady na ikony, staré knihy, sochy ukrižovaného Krista.

Firma mala platiť mestu ročne za prenájom pozemku len 50 centov za m2. Poslanec Michal 
Babin uviedol, že to bol pre mesto nevýhodný prenájom. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mestský Priemyselný park Guttmanovo zostáva naďalej neobsadený. Firma NASA plast, s. r. 
o., napokon do Humenného nepríde.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

porkačovanie zo strany 1 
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ts, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
Technické služby mesta Humen-
né (TS) v rámci svojich povinností 
nepretržite vykonávajú údržbu 
ciest a chodníkov. Riaditeľ TS 
Milan Kuruc informoval, že ma-
jitelia áut často komplikujú pra-
covníkom technických služieb ich 
prácu pri čistení ciest a chodníkov 
a odstraňovaní snehovej nádielky. 
„I napriek našim mediálnym up-
ozorneniam a prosbám o ústre-
tovosť a pochopenie neúcta niek-
torých vodičov nám narobila 
nemalé problémy pri dnešnej 
nočnej zmene,“ uviedol riaditeľ 
k odstraňovaniu snehovej ka-
lamity, ktorá postihla mesto 15. 
januára. „Fakt je, že pracovníci 
TS sú už dlhšiu dobu zvyknutí na 
neochotu majiteľov áut v prípade 
potreby ich preparkovať, noc 
z utorka na stredu však ale bola 
skutočne extrémna, keď ľudia 
niekoľkokrát verbálne a veľmi 
vulgárne zaútočili nielen na pra-
covníkov mestskej organizácie, 
ale aj externej firmy,“ reagoval 

Kuruc. Externú firmu bol nútený 
požiadať o pomoc vzhľadom na 
meteorologické podmienky a 
ďalšiu predpoveď. Tá v zmysle 
zmluvy o výpomoci pri kalamit-
nom stave okamžite nastúpila 
do výkonu služby. „Jej zamest-
nanci len nechápavo krútili hla-
vami a na niektorých úsekoch 
mestskej časti Poľana odmi-
etali v takýchto podmienkach 
pokračovať. Živelne a obojstranne 
zaparkované autá pred rodin-
nými domami (i napriek tomu, 
že disponujú širokým dvorom a 
garážou), neochota oslovených 
majiteľov preparkovať, arogantné 

správanie, vyhadzovanie snehu 
z dvora na ulicu (vzápätí dispečer 
TS prijal telefonickú sťažnosť na 
neodhrnutý úsek cesty), sťažno-
sti na ostré hrany posypového 
materiálu… A takto by som mo-
hol pokračovať donekonečna,“ 
posťažoval sa Kuruc. „Žiaľ, nikto 
z nich už nevidel, alebo nechcel 
vidieť, že na jednom úseku sme 
boli nútení z posypového vozidla 
v nočných podmienkach odmon-
tovať čelnú radlicu a ručne ju 
preniesť na miesto, z ktorého sme 
mohli pokračovať v odhŕňaní. A to 
iba pre neochotu majiteľa mo-
torového vozidla preparkovať.“ 

Podobne to bolo aj na sídlisku Pod 
Sokolejom, Sídlisku I a IIA. Po 
mnohých skúsenostiach chlapov 
už neprekvapili autá zaparkované 
na chodníkoch pred obchodným 
centrom, pred vstupom do ško-
ly či na zákrutách. „Touto cestou 
v mene pracovníkov Technických 
služieb mesta Humenné ešte raz 
prosím v prvom rade o trpezlivosť 
a ústretovosť pri zimnej údržbe. 
Nežiadam úctu ani vďaku, len po-
chopenie a v zmysle našich požia-
daviek v niektorých prípadoch aj 
spoluprácu,“ uzavrel Kuruc.

Jana Fedičová, Humenné
 
Vihorlatské múzeum v Humen-
nom v rámci projektu objektové-
ho vyučovania v múzeu pripravilo 
v múzejných priestoroch galerijné-
ho oddelenia vzdelávacie podujatie 
zamerané na výtvarné umenie. Té-
mou vzdelávacieho programu pre 
žiakov bolo stretnutie s umeleckým 
dielom v štýle agroartu a jeho tvor-
com Mgr. Art. Petrom Králikom. 
Podujatie pod názvom Peter Králik 
- Agroart záhrady sa uskutočnilo 
21. januára v galerijných priesto-
roch a špecializovanej učebni Vi-
horlatského múzea v Humennom. 
Základom doplnkovej výuky v mú-
zeu je poskytnúť bezprostredný 
kontakt detí s výtvarným umením.  

Prostredníctvom radu animácií 
usilujeme o vytvorenie zážitku a 
kontaktu s originálnym výtvarným 
dielom i jeho autorom, ktoré po-
môžu deťom k pochopeniu umenia 
i rozvíjaniu vlastného výtvarného 
prejavu. V nepodslednom rade je 
naším cieľom predstaviť školám 
a rodičom múzeum ako miesto 
vzdelávania, poučenia a centra, 
kde je možné spoločne prežívať 
výtvarné umenie. Harmonogram 
podujatia ponúkol komentovanú 
prehliadku rovnomennej výstavy 
spojenú s diskusiou a tvorivým 
workshopom. V rámci prehliadky 
výstavy a diskusie s autorom diel 
sme ponúkli žiakom priestor k na-
dobúdaniu skúseností s výtvarným 
umením ako jedným z univerzál-

nych dorozumievacích prostried-
kov. Žiaci mali možnosť porozu-
mieť zaujímavým formám umelec-
kého vyjadrovania agroartu, ktorý 
v sebe spája umenie a agrikultúru. 
Tvorivé dielne s autorom boli za-
cielené na tvorbu vlastného ume-
leckého prejavu, pri ktorom si deti 
vyskúšajú netradičné formy a pro-
ces vzniku vzniku agroartových 
diel. Lektor podujatia Mgr. Art. 
Peter Králik je absolventom Školy 
úžitkového výtvarníctva v Koši-
ciach (odbor kameňosochárstvo)  
a Fakulty umení Technickej uni-
verzity Košice (Ateliér slobodnej 
kreativity 3D, Katedra výtvarných 
umení a intermédií). V súčasnosti 
pôsobí ako galerista, výtvarník a  
pedagóg. Umelecky sa prezentuje 

najmä prostredníctvom agroar-
tu, ktorý vychádza z výtvarného 
štýlu landart. Autor absolvoval 
vyše desať samostatných výstav, 
zúčastnil sa na takmer tridsiatich 
spoločných výstavných projektoch 
a vyše dvadsiatich výtvarných wor-
kshopoch na Slovensku a v zahra-
ničí. Je zakladateľom kultúrneho 
centra Subterén v Michalovciach a  
spoluzakladateľom skupiny Strana 
železných, ktorá je autorovou vý-
razovou platformou reflektujúcou 
umelecký pohľad na zásahy do prí-
rodnej krajiny, v rámci takzvaných 
agroprocesov. Pôsobí ako riaditeľ 
Základnej umeleckej školy v Stráž-
skom, kde vyučuje vo výtvarnom 
odbore.  

Vodiči často komplikujú zimnú údržbu v Humennom

Príbeh umenia v humenskom Vihorlatskom múzeu
Stretnutie s agroartom a jeho tvorcom Petrom Králikom.



PONDELOK
28. JANUÁR 2019HUMENSKÝ EXPRES4 | KRIMI

Telefonovanie mobilom počas šoférovania vás môže stáť  až 100 eur

Michalovskí colníci zaistili v blízkosti hranice vyše tony syra

mpo, ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Polícia plánuje razantnejšie za-
kročiť proti nezodpovedným vo-
dičom, a preto pripravuje zmeny 
v pravidlách v cestnej premávky 
a v zákone o priestupkoch. Z analý-
zy dopravnej nehodovosti vyplýva, 
že približne každá piata dopravná 
nehoda, pri ktorej je usmrtený jej 
účastník, je spôsobená vodičom s 
vodičskou praxou do dvoch rokov. 
Na pozitívne ovplyvnenie vývoja 
dopravnej nehodovosti navrhu-
je polícia prijať účinné opatrenia 
zamerané predovšetkým práve na 
kategóriu vodičov v čase tesne po 
získaní vodičského oprávnenia a 
súčasne je vhodné sa zamerať i na 
vek vodiča, keď ešte osoba nedo-
siahla plnú psychickú zrelosť, ale 
už môže byť držiteľom vodičské-
ho oprávnenia. Zavádza sa preto 
obdoba skúšobnej doby pre mla-
dých začínajúcich vodičov spred 
roku 2009, navrhované opatrenia 
sú však precíznejšie a majú snahu 
riešiť konkrétnu skupinu vodičov, 
ktorí v najväčšej miere negatívne 
ovplyvňujú dopravno-bezpečnost-
nú situáciu. Opatrenia budú spo-
čívať v nariadení doškoľovacieho 

kurzu v autoškole, psychologické-
ho vzdelávania u dopravného psy-
chológa a v preskúšaní z pravidiel 
cestnej premávky na polícii. Bude 
sa to týkať každého držiteľa vodič-
ského oprávnenia skupiny B, ktorý 
do dvoch rokov od jeho udelenia 
ako vodič motorového vozidla dva-
krát poruší pravidlá cestnej pre-
mávky závažným spôsobom alebo 
prekročí najvyššiu dovolenú rých-
losť jazdy.

Prehľad 
najdôležitejších 
zmien týkajúcich 
sa sankcií
V rámci objektívnej zod-
povednosti sa navrhuje 
zaviesť pokuta 300 eur 
za neumožnenie pre-
jazdu vozidlu s právom 
prednostnej jazdy a za 
zneužitie záchranárskej 
uličky a 99 eur za nevy-
tvorenie záchranárskej 
uličky a za nezastave-
nie na značke Stoj, daj 
prednosť v jazde! V zá-
kone o priestupkoch 
sa navrhuje rozlišovať 
medzi reálnym útekom 

z miesta dopravnej nehody a odí-
dením z miesta škodovej udalosti, 
čo sa v súčasnosti pri určovaní výš-
ky pokuty nerozlišuje (namiesto 
pokuty 300 až 1 300 eur a záka-
zu činnosti na jeden až päť rokov 
bude možné za to uložiť pokutu 
200 až 1 000 eur a zákaz činnosti 
do päť rokov). V zákone o priestup-
koch sa tiež zvyšuje horná hranica 
pokuty za používanie mobilov a 

podobných zariadení počas vede-
nia vozidla z 50 eur na 100 eur v 
blokovom konaní a zo 100 eur na 
200 eur v riadnom konaní. Zákaz 
používať mobilný telefón okrem te-
lefonovania s hands free sa upraví 
tak, aby bolo zakázané ho aj držať 
v ruke a aby sa toto pravidlo okrem 
telefónu vzťahovalo aj na iné tele-
komunikačné, audiovizuálne alebo 
obdobné zariadenia.

ts, Čierna nad Tisou 

Kontrolná mobilná skupina col-
níkov Colného úradu Michalovce 
a príslušníci Oddelenia hraničnej 
kontroly Čierna nad Tisou vyko-
návali zvýšenú kontrolnú činnosť 
v rámci ochrany vonkajšej hranice. 
V obci Pribeník zastavili aj dodáv-
kové vozidlo s českými evidenčný-
mi číslami. Vodič, ukrajinský ob-

čan, v ňom prevážal väčšie množ-
stvo tzv. bochníkov tvrdého syra. 
K uvedenému tovaru nepredložil 
žiadne doklady. Podľa trasy svojej 
cesty, ktorú vodič colníkom uvie-
dol, nadobudli podozrenie, že tovar 
môže pochádzať aj z tretích krajín, 
prípadne v ňom môžu byť ukryté aj 
cigarety, drogy či iný nelegálny to-
var. Pritom podľa platných európ-
skych predpisov na dovoz mlieč-

nych výrobkov sa vzťahujú zákazy 
a obmedzenia. Colníci preto tovar 
zaistili. Po dôkladnej kontrole zis-
tili, že vo vozidle sa nachádzalo 37 
kusov tzv. bochníkov tvrdého syra 
s celkovou hmotnosťou 1463,30 kg 
označeného ako Permigiano Reg-
giano. Colníci v zmysle pracovných 
postupov kontaktovali Regionálnu 
veterinárnu a potravinovú správu 
v Michalovciach, ktorá zistila, že 

tovar je nedostatočne označený 
na to, aby ho bolo možné presne 
identifikovať a určiť jeho pôvod. 
Keďže ide o potravinu neznámeho 
pôvodu, nespĺňa podmienky pre 
uvedenie na európsky trh. Trhová 
hodnota originálu takéhoto syra sa 
pohybuje v rozmedzí 32 – 40 eur 
za kilogram. Pri zaistenom množ-
stve tovaru by mohlo ísť o hodnotu 
až do 59-tisíc eur.

Prečítajte si prehľad najdôležitejších zmien v pravidlách cestnej premávky. V navrhovanom zákone o priestupkoch sa napríklad 
zvyšuje horná hranica pokuty za používanie mobilov počas vedenia vozidla z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní  

a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní. Za nezastavenie na značke STOP stúpne pokuta až na 99 eur.

Kontrolná mobilná skupina colníkov v rámci súčinnostnej akcie s Policajným zborom SR zaistila v blízkosti  
slovensko-maďarskej hranice 1463,30 kg syra parmezánového typu.
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Poznáme ocenené osobnosti a produkty cestovného ruchu Prešovského kraja 2018

Ročne zomrie zbytočne 300 Sloveniek na rakovinu prsníka

ts, Prešovský kraj    

Za celoživotný prínos boli ocene-
ní Zuzana Šedivá in memoriam 
a Ján Gondek. Odborná porota tiež 
rozhodla o udelení cien pre dva 
turistické produkty. O najlepších 
v cestovnom ruchu rozhodovala 
aj verejnosť v online hlasovaní. 
Ocenenia Najlepší v cestovnom ru-
chu Prešovského kraja organizuje 
od roku 2014 Krajská organizácia 
cestovného ruchu (KOCR) Seve-
rovýchod Slovenska. „Hlavnou 
úlohou je oceniť  a motivovať  ľudí, 
ktorí pracujú v cestovnom ruchu, 
pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu 
byť  vďaka svojim kvalitám vzo-
rom pre ostatných. Ocenenie má 
dve formy – výber odbornej poro-
ty a online hlasovanie verejnosti,“ 
uviedol Martin Janoško, riaditeľ 
KOCR Severovýchod Slovenska. 
Nominácie na ocenenie zasielala 
organizátorom verejnosť do konca 
novembra 2018. O udelení oce-
není osobnostiam a produktom 
rozhodla odborná porota. Za celo-
životný prínos v cestovnom ruchu 

bolo ocenenie udelené Zuzane 
Šedivej in memoriam a Jánovi 
Gondekovi. Zuzana Šedivá počas 
svojej profesionálnej kariéry pô-
sobila v Tatrách a špecializovala 
sa na cestovný ruch a hotelierstvo. 
Pôsobila vo viacerých veľkých 
tatranských hoteloch, medzi jej 
prioritami vždy bola vysoká kvali-
ta poskytovaných služieb. Patrila 
k zakladateľom Združenia cestov-
ného ruchu Vysoké Tatry i Zväzu 
hotelov a reštaurácií SR, kde dlhé 
roky pôsobila ako viceprezident-
ka i prezidentka zväzu. Od roku 
2009 svoje skúsenosti ďalej 
odovzdávala ako konzultantka 
a školiteľka. Navždy nás opustila 
20. 2. 2017. Ján Gondek – dlho-
ročný konateľ Chaty Pieniny, orga-
nizátor podujatí, aktivista za rozvoj 
oblasti Pienin (zakladateľ OZ Roz-
voj Pienin a Zamaguria a spoluza-
kladateľ spolku Slovensko-Poľskej 
spoločnosti pre spoluprácu, pria-
teľstvo a dobré susedské vzťahy). 
Zaslúžil sa o otvorenie jedného 
z prvých peších hraničných prie-
chodov Lesnica – Szczawnica. V 

kategórii podnikanie v cestovnom 
ruchu získal ocenenie Jozef Vilim, 
riaditeľ Kúpeľov Nový Smokovec. 
Za vzdelávanie v oblasti CR udelila 
porota ocenenie Jozefovi Šenkovi, 
dlhoročnému riaditeľovi Hotelovej 
akadémie v Prešove (Baštová 32), 
ktorý na pozícii riaditeľa pôsobí už 
17. rok. Škola patrí vo svojej špe-
cializácii medzi najlepšie na Slo-
vensku. Za rozvoj CR v samosprá-
ve  bol ocenený Štefan Bieľak. V sa-
mospráve pôsobil ako primátor 
mesta Spišská Belá štyri volebné 
obdobia do novembra 2018, aktu-
álne je poslancom Zastupiteľstva 
PSK a podpredsedom ZMOS-u. Bol 
iniciátorom a prispel k realizácii 
mnohých cezhraničných aj miest-
nych projektov (napr. budovanie 
cyklistických chodníkov v rám-
ci projektu Cesta okolo Tatier, 
pumptracková dráha v Spišskej 
Belej, podpora cyklistického a tu-
ristického značenia, podpora mno-
hých nadregionálnych podujatí). 
Odborná porota ocenila aj dva pro-
dukty, ktoré prispeli k rozšíreniu 
ponuky cestovného ruchu v kraji 

- obnova a sprístupnenie donjonu 
na Šarišskom hrade a Expozícia 
svet dávnych vekov v kaštieli v Ha-
nušovciach nad Topľou. Druhou 
časťou ocenenia bolo hlasovanie 
verejnosti. Najlepšie zariadenia, 
zamestnancov a produkt vybrali 
hlasujúci počas online hlasovania, 
ktoré prebiehalo od 14. decembra 
2018 do 13. januára 2019. Za NAJ 
produkt Cestovného ruchu CR si v 
online hlasovaní zvolili ľudia Be-
žecký areál Štrbské Pleso, NAJ kul-
túrno-náučné zariadenie, atrakcia: 
Tatranský ľadový dóm, Hrebienok, 
NAJ informačné zariadenie: Tat-
ranská informačná kancelária – 
Starý Smokovec a Tatranská Lom-
nica, NAJ reštaurácia: Reštaurácia 
Hotela u Leva, Levoča, NAJ uby-
tovacie zariadenie: Hotel Men-
hard***, Vrbov, NAJ zamestna-
nec CR: Ondrej Gondek, vrchný 
čašník, reštaurácia Chata Pieniny. 
Ocenenia odovzdali 24. januára 
na medzinárodnej výstave ces-
tovného ruchu ITF Slovakiatour 
v Bratislave v expozícii Prešovské-
ho kraja.

tasr, Slovensko    

Na Slovensku zomrie každoročne 
zbytočne 300 žien na rakovinu 
prsníka. V rámci roku prevencie 
na to upozornilo Ministerstvo 
zdravotníctva (MZ) SR. Pripomí-
na, že ak by sa ochorenie vďaka 
preventívnej prehliadke podchy-
tilo včas, zachránilo by sa aj viac 
ľudských životov. Tento rok plá-
nuje rezort zdravotníctva spustiť 
skríning prsníkov. Úmysel MZ 
SR pripomenul štátny tajomník 
Stanislav Špánik. „V roku 2019 
chceme zvýšiť záujem o preven-
ciu, podporiť zodpovednosť za 
vlastné zdravie, presadzovať ak-
tívny prístup k zdravému život-
nému štýlu a zvýšiť kvalitu živo-

ta,“ uviedol. Dodal, že tieto ciele 
vníma MZ ako „zásadné“, najmä 
v súvislosti s ochoreniami, kto-
rým je možné predchádzať. Zní-
žiť výskyt nádorových ochorení, 
ktoré by mali byť u slovenských 
pacientov rozpoznané rýchlej-
šie, si za cieľ kladie aj Národný 
onkologický program (NOP), 
ktorý ministerstvo pripravilo. 
Zdravotné poisťovne otvorili rok 
prevencie onkologických ochore-
ní skríningom rakoviny hrubého 
čreva. Keďže je rakovina dru-
hou najčastejšou príčinou úmrtí 
na Slovensku, ťažiskový dôraz v 
programe kladie MZ SR na pre-
venciu, diagnostiku, včasnú lieč-
bu, podpornú, ale aj paliatívnu 
starostlivosť.

Ocenenia za prínos v rozličných oblastiach cestovného ruchu v Prešovskom kraji boli udelené piatim osobnostiam.

Ak by sa ochorenie vďaka preventívnej prehliadke podchytilo včas, zachránilo by sa aj viac 
ľudských životov. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Gabura sa narodil 17. januára 
1915 v Dolnom Kubíne - Veľkom 
Bysterci a po maturite v Bratisla-
ve vstúpil v roku 1933 do Reho-
le dominikánov v Olomouci. Po 
kňazskej vysviacke v roku 1939 
pôsobil v Trenčíne. V novembri 
1952 bol odsúdený na doživotie 
za tzv. trestný čin velezrady za 
to, že vyspovedal príslušníkov 
Bielej légie. Po ôsmich rokoch 
väznenia bol prepustený na am-
nestiu v roku 1960, pracoval ako 
robotník a skladník a popri tom 

sa venoval intenzívnemu apošto-
látu v rodinách, ako aj ilegálnej 
obnove dominikánskej rehole na 
Slovensku. Jeho život zachytil 
aj dokumentárny film Akvinas - 
svedok viery. Ako uviedla KBS, 
narodenín sa dožil v dobrom 
zdravotnom stave. Ešte stále 
dokáže slúžiť svätú omšu v kon-
celebrácii. Neustále sa modlí a 
svoje terajšie utrpenie, ako vra-
ví, „premieňa na lásku“ a praje 
si jediné: „Čo najpokornejšie sa 
Pánu Bohu klaňať a čo najvrúc-
nejšie ho milovať.“

tasr, Snina

Približne polovicu finančných 
prostriedkov by mal pritom re-
fundovať štát. TASR o tom in-
formovala hovorkyňa PSK Daša 
Jeleňová. „Okres Snina rieši zák-
ladný problém, 28 z 34 obcí nemá 
poskytované štandardné služby 
zásobovania vodou a žiadne služ-
by odvádzania odpadových vôd. 
Ide väčšinou o malé obce, ktoré 
sú rozptýlené a ktorým chceme 
pomôcť. Preto sme požiadali vlá-
du o príspevok na štúdiu uskutoč-
niteľnosti, aby sme na samotné 
vybudovanie potrebnej infraš-
truktúry mohli čerpať európske 
finančné zdroje. Teší nás, že sme 
sa stretli s pozitívnou odozvou,“ 
uviedol predseda PSK Milan Ma-
jerský. O finančnom príspevku vo 
výške 130.000 eur rozhodla vláda 
SR počas svojho výjazdového ro-
kovania v Snine v stredu (16.1.) 
v rámci pomoci menej rozvinuté-
ho okresu. Stalo sa tak na základe 

požiadavky PSK, ktorý už dlhšie 
apeluje na riešenie problémov so 
zabezpečením verejnej základnej 
infraštruktúry v tomto turistic-
ky hodnotnom regióne. Prístup 
k pitnej vode a odkanalizova-
nie odpadových vôd je pre tento 
okres podľa 
PSK jednou 
z najvyšších 
priorít. Ako 
povedal Majer-
ský, vybudova-
nie základnej 
infraštruktúry 
je i podmien-
kou rozvoja 
potenciálu ces-
tovného ruchu, 
ktorým dispo-
nuje práve úze-
mie Národné-
ho parku Polo-
niny. „Ide o sú-
časť iniciatívy 
C a t c h i n g - u p 
Regions sme-

rovanej pre pomoc dobiehajúcim 
regiónom, ktorú v Prešovskom 
kraji realizujeme s podporou Eu-
rópskej komisie a expertov Sve-
tovej banky od januára minulého 
roku. Máme prirodzený záujem 
nielen o návrhy riešení, ale pre-

dovšetkým o ich reálne naplne-
nie,“ zdôraznil Majerský s tým, 
že realizácia konkrétnych pro-
jektov navrhnutých Európskou 
komisiou si vyžaduje spolufinan-
covanie nielen zo strany krajskej 
samosprávy, ale aj štátu.

Pravdepodobne najstarší slovenský rehoľník oslávil 104. narodeniny  

Kraj pomôže pri riešení problému s vodou a kanalizáciou v okrese Snina

Pravdepodobne najstarší rehoľník a kňaz na Slovensku, Akvinas Juraj Gabura, sa 17. januára dožil 104 rokov. Gabura,  
ktorý je považovaný za otca slovenskej dominikánskej rodiny, oslávil narodeniny v Dunajskej Lužnej v okrese Senec. 

Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS) na svojom webe.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pracuje na rozšírení vodovodnej a kanalizačnej siete v okrese Snina.  
Aktuálne na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti plánuje krajská samospráva v tohtoročnom rozpočte vyčleniť  260.000 eur.

Okres Snina rieši základný problém, 28 z 34 obcí nemá poskytované štandardné služby zásobovania vodou a žiadne 
služby odvádzania odpadových vôd.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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ts, východné Slovensko 

Župy sa dohodli na rovnakých 
tarifách aj zľavách. Novinkou je 
víkendový cestovný lístok pre 
rodiny s deťmi. Počas soboty, ne-
dele a štátneho sviatku ho bude 
môcť využiť minimálne jeden 
rodič s jedným alebo viacerými 
deťmi do 15 rokov. Bez ohľadu 
na dĺžku cesty bude každý člen 
rodiny cestovať za 1 euro. Pri ak-
tuálnom cenníku je to výhodné pri 
trasách dlhších ako 30 kilometrov. 
„Veríme, že verejnosť bude viac 
motivovaná využívať existujú-
ce prímestské autobusy a rodiny 
sa vyberú počas voľných dní na 
výlety po regióne. Opatrenie má 
okrem efektívnejšieho využíva-
nia víkendových spojov rozhý-
bať aj cestovný ruch v regióne,“ 
povedal predseda KSK Rastislav 
Trnka. Dodal, že ide o rodinnú, 
nie skupinovú zľavu. To zname-
ná, že sa nevzťahuje na školské 
výlety alebo exkurzie. Rodina sa 
nebude musieť trápiť ani pre ba-

tožinu. Podľa novej tarify si všet-
ci cestujúci priplatia menej ako 
v súčasnosti. Cena za prepravu 
batožiny a zvierat pri vzdialenosti 
do 50 kilometrov predstavuje po 
novom 20 centov (aktuálne je to 
0,20 – 0,40 eura), pri vzdialenosti 
od 51 do 200 kilometrov to bude 
50 centov (aktuálne je to 0,60 – 1 
euro). Od februára bude lacnejšie 
aj jednosmerné osobitné cestovné. 
Okrem občanov nad 70 rokov ho 
budú môcť využívať už aj tehot-
né ženy a držitelia zlatej Janské-
ho plakety. Tú dostávajú ženy 
po 30 a muži po 40 bezplatných 
odberoch krvi. Doposiaľ doprav-
covia v KSK v rámci osobitného 
cestovného účtovali 30 centov za 
každých začatých 25 kilometrov 
jazdy. Po novom budú účtovať 
20 centov za každých začatých 
50 kilometrov. „Ak sa napríklad 
dôchodca, tehotná žena alebo 
zlatý darca krvi vyberú po 1. 
februári prímestským autobusom 
z Vyšného Nemeckého do Košíc, 
zaplatia len 40 centov. Podľa sú-

časnej tarify by to bolo 1,20 eura,“ 
upresnil Trnka. Cestujúcim, ktorí 
majú o nový typ zľavy záujem, sa 
stačí preukazovať čipovou kartou, 
ktorú vydá dopravca na základe 
jednorazového preukázania sa 
občianskym preukazom, tehoten-
skou knižkou, respektíve certifi-
kátom o udelení zlatej Janského 
plakety. Dopravcovia z KSK 
a PSK si čipové karty, ktoré sú 
cenovo výhodnejšie než papiero-
vý lístok, vzájomne uznávajú už 
v súčasnosti. S jednou čipovou 
kartou možno vďaka systému 
Transcard cestovať u všetkých 
dopravcov prímestských autobu-
sov bez ohľadu na to, u ktorého 
dopravcu si cestujúci dobil kre-
dit. Prestupné cestovné z čipovej 
karty v KSK bolo doposiaľ mož-
né len u dopravcov ARRIVA Mi-
chalovce a eurobus. Po novom si 
ho cestujúci budú môcť uplatniť 
aj u prešovských autobusových 
dopravcov SAD Humenné, SAD 
Prešov, BUS Karpaty a SAD Po-
prad. Aj naďalej si z jednej karty 

možno zaplatiť len jeden lístok. 
Rovnako stále platí, že pri prestu-
pe z prímestského autobusu jedné-
ho dopravcu do autobusu ďalšieho 
prepravcu do 30 minút systém 
cestujúcemu automaticky vyge-
neruje zľavu 10 centov bez zásahu 
vodiča. Elektronickú peňaženku 
čipovej karty od ktoréhokoľvek 
prímestského dopravcu možno 
použiť aj v mestských dopravách 
v Košiciach, Rožňave a Spišskej 
Novej Vsi. „Jednotné tarify v prí-
mestskej autobusovej doprave sú 
prvým opatrením k vzniku integ-
rovaného dopravného systému 
v Košickom a Prešovskom samo-
správnom kraji. V ďalšom kroku 
chceme zjednotiť podmienky pre 
vznik nároku na sociálne zľavy 
v rámci celého systému verejnej 
dopravy. Stanovíme jednotné ve-
kové hranice, platné pre mestskú 
dopravu, autobusovú dopravu vo 
verejnom záujme aj železnice. 
Tým sa zjednotí celý tarifný sys-
tém železničnej, autobusovej aj 
mestskej dopravy,“ dodal Trnka.

Tatiana Rusinková, Humenné 

Ľudstvo si na úplné zatmenie Me-
siaca počkalo pol roka. K zatmeniu 
Mesiaca dochádza zvyčajne raz až 
dvakrát ročne, ale nejde o úkaz, 
ktorý by bol pozorovateľný zo 
všetkých miest planéty. Zvláštnos-
ťou tohto zatmenia bolo to, že bolo 
posledné zatmenie tohto desaťro-
čia. To najbližšie, 16.7.2019, bude 
len čiastočné. V úplnom zatmení 
uvidíme Mesiac opäť až 7.9.2025. 
Túto udalosť si nenechali ujsť aj 

odborní pracovníci – astronómo-
via z Vihorlatskej hvezdárne v Hu-
mennom. Pozorovanie prebiehalo 
na dvoch odborných pracoviskách, 
a to na Astronomickom observató-
riu na Kolonickom sedle a zároveň 
aj na terase Vihorlatskej hvezdár-
ne v Humennom. Pozorovania, 
môžeme povedať, boli úspešné 
aj napriek tuhému mrazu bola vi-
diteľnosť priam ideálna na oboch 
pracoviskách. K veľkej radosti 
astronómov boli zhotovené veľ-
mi pekné fotografie až do západu 

Mesiaca. Pozorovatelia ho videli 
takmer v celom priebehu okrem 
konca čiastočného zatmenia, ktoré 
nastalo po západe mesiaca. V čase 
prebiehajúceho pondelkového 
zatmenia na oblohe upútala po-
zornosť aj nápadná dvojica veľmi 
jasných „hviezd“. V skutočnosti 
išlo o konjunkciu Venuše a Jupite-
ra. Boli nad JV horizontom, teda 
na opačnej strane oblohy ako za-
tmený Mesiac. Jasnejšia z týchto 
dvoch planét bola Venuša.

Cestovať  prímestským autobusom sa  
od 1. februára oplatí viac

Pozorovania úplného zatmenia Mesiaca boli úspešné aj napriek tuhému mrazu

Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) sú o krok bližšie k zavedeniu integrovaného dopravného systému. 
Od 1. februára bude cestovné v oboch samosprávach jednotné a výhodnejšie. Pozitívne zmeny pocítia najmä rodiny s deťmi,  

ale aj tehotné ženy a zlatí darcovia krvi.

Úplné zatmenie Mesiaca, ktoré bolo 21. januára, si nenechali ujsť ani odborní pracovníci – astronómovia  
z Vihorlatskej hvezdárne v Humennom.

Pozorovanie prebiehalo na Astronomickom ob-
servatóriu na Kolonickom sedle a zároveň aj na 
terase Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. | 
ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Jana Fedičová, Humenné 

Do schémy metodických aktivít 
v rámci podpory všestranného 
rozvoja umeleckého prednesu 
prostredníctvom vzdelávacích 
seminárov a tvorivých dielní 
zapojilo múzeum v uplynulom 
roku  takmer 150 detí a dospe-
lých. Cieľom cyklu siedmich 
podujatí v rámci projektu Me-
todicko-vzdelávacie podujatia 
v oblasti umenia pre okresy 
Humenné, Snina a Medzilabor-
ce (projekt z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume-
nia) bolo vytvorenie priesto-
ru k osvojeniu si praktických 
postupov pri práci s textom a 
odborná podpora pedagógov 
a žiakov v príprave na súťažné 
vystúpenia v prednese, ktorý sa 
pre mnohých stávajú základom 
pre ďalšie rozvíjanie talentu. 
Obsahovým zameraním  boli tri 
metodické semináre venované 
učiteľom slovenského jazyka 
a literatúry, vedúcim dramatic-
kých krúžkov a krúžkov litera-
túry a prednesu na základných 
a stredných školách a základ-
ných umeleckých školách. Te-

matické zameranie zahŕňalo 
otázky výberu a spracovania 
literárneho textu pre prednes 
a inscenačný tvar s využitím 
súboru verbálno-jazykových 
prostriedkov a zvukovo-hudob-
nej a výtvarnej zložky v divadle 
a na javisku. Program štyroch 
tvorivých dielní pre pedagógov 
a žiakov tvoril praktické port-
fólio osvojenia si práce s texto-
vou predlohou, 
jazykovými, in-
tonačnými a mi-
m o s l o v n ý m i 
prostr iedkami 
umeleckého pre-
javu. Na progra-
movej skladbe 
podujatí spolu-
pracovalo múze-
um s certifikova-
nými odbornými 
garantmi v ob-
lasti umelec-
kého prednesu 
a dramatického 
umenia (PhDr. 
Eva Jacevičová, 
Mgr. Soňa Pa-
riláková, Mgr. 
Jela Timková 

PhD. a Mgr. Alžbeta Verešpejo-
vá, PhD.). Jednotlivé metodické 
semináre a praktické tvorivé  
dielne priamo predchádzali ale-
bo nadväzovali na konkrétne sú-
ťažné podujatia, v rámci ktorých 
si mohli pedagógovia i školská 
mládež osvojiť nové profesijné 
kompetencie a praktické zruč-
nosti. Vzhľadom na záujem 
verejnosti o metodickú činnosť 

múzea v oblasti umenia, zvýše-
ný záujem o súťažné prehliadky 
i úspešnosť pri ich absolvovaní 
vnímame metodickú pomoc pe-
dagógom a mládeži ako úspeš-
né reťazenie, ktoré sa v podobe 
rozširovania záujmových aktivít  
pretavuje do kvalitatívne vyššie-
ho stupňa zručností pedagógov 
a žiakov. 

Zuzana Švecová, Humenné 

V stredu 9.januára začal nový 
cyklus besied a stretnutí na pôde 
Vihorlatskej knižnice v roku 
2019. Prvým hosťom bola spi-
sovateľka, ktorej korene sú tr-
valo zapustené v našom regió-
ne. Narodila sa v Humennom, 
vyrastala v Medzilaborciach 
a koncom uplynulého roka uzrel 
svetlo sveta jej desiaty román. 
Andrea Rimová zaujala čita-
teľov už debutovým románom 
s názvom Amnestia na zradu 

(2011), svojím desiatym literár-
nym počinom – Chodba hrôzy 
(2018) len potvrdila svoje spiso-
vateľské kvality. Autorka, ktorej 
žáner je označovaný ako temná 
romantika, sa so svojimi čitateľ-
kami rozprávala o jednotlivých 
dejových líniách, vývoji postáv, 
elektronických knihách, ale aj o 
tom, na čom pracuje už v týchto 
dňoch. Samozrejmosťou bolo 
podpisovanie kníh, ktoré si fa-
núšičky Andrey Rimovej pri-
niesli na besedu so sebou.  

Inovatívne vzdelávanie vo Vihorlatskom múzeum v Humennom 

Beseda s Andreou Rimovou o knihe Chodba hrôzy

Osvetovo-vzdelávacia činnosť Vihorlatského múzea je zameraná na metodickú podporu a organizovanie súťažných prehliadok v oblasti folklóru, 
inštrumentálnej hudby, amatérskeho divadla a umeleckého prednesu, ktorých sa v uplynulom roku zúčastnilo takmer 1 900 súťažiacich. 

Dramatická výchova a divadlo s Mgr. Alžbetou Verešpejovou, PhD. |  FOTO: VM
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MsKS – DOM KULTÚRY

EŠTE RAZ, ALE LEPŠIE
V manželstve úspešného spisovateľa, ktoré 

stojí na pokraji rozvodu, dochádza pri výmene 
názorov k úrazu a nešťastnému pádu, pri ktorom 
Thomas (Marko Igonda) stráca vedomie a dostá-

va sa do kómy. Po prebratí sa vracia do veku 
20 rokov, všetko ostatné, vrátane problémov 

v manželstve, sa mu z pamäti vymazalo... Dá sa 
takto začať odznova? Účinkujú: M. Mňahončák 
(alt. G. Hološka), A. Vargová, K. Greppelová.  

– vo štvrtok 7. februára o 19.00 hod. v kinosále 
DK.

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 miestnosti DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových fotografií 

prináša zábery od najstarších dochovaných 
vyobrazení štvorkrídlového objektu rene-

sančného kaštieľa a priľahlého parku na rytine 
z obdobia druhej polovice XVII. storočia po 

dnešok. Súčasťou vystavovaných fotografií sú 
aj doposiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce 
z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov 

žijúcich v Kanade. 

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

RUSÍNI
Výber z dlhoročného tematického projektu, 

fotografa Humenčana Tomáša Leňa. – v priesto-
roch VK potrvá do konca januára 2019.

KINO FAJN

CYKLUS PRVÁ – ETNOGRAFKA SOŇA 
KOVAČEVIČOVÁ A BOTANIČKA IZABE-

LA TEXTORISOVÁ
dokument (SVK), originálna verzia 

 – 28. januára o 19.30 hod.
ASFK... V školách sa učíme o Štúrovi, 

Štefánikovi či Dubčekovi, len málokomu sú 
však známe mená ako Jesenská, Pajdušáková 
alebo Schwingerová. Áno, slovenskú históriu 
tvorili mnohí muži, nesmieme však zabudnúť 
ani na výnimočné ženy. Tie, ktoré sa rozhodli 

vydať inou cestou, a aj vďaka tomu menili 

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

klubov Febiofest uviedli slávnostne prvé diely 
z dokumentárnej série PRVÁ, ktorá vznikla v 
koprodukcii HITCHHIKER FILMS, SLOV-

ENSKÉ 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. 

TRHLINA
mysteriózny thriller, horor (SVK), originálna 

verzia – 29. januára o 19.30 hod.
O jednej z najväčších záhad Slovenska - 
nevysvetliteľnom miznutí ľudí v pohorí 

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

pacienta Waltera Fischera. Ten pred sedemdesiat-
imi rokmi záhadne zmizol v pohorí Tribeč, a keď 

sa po vyše dvoch mesiacoch rovnako záhadne 
objavil, mal na tele čudné popáleniny a zrane-
nia. Bol dezorientovaný, nedokázal vysvetliť, 
čo sa mu stalo, už nikdy sa nespamätal. Igor 
pátra ďalej a s údivom zisťuje, že Fischerov 

prípad nie je ojedinelý - 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. 

McQUEEN
dokument (GBR), české titulky – 30. januára 

o 19.30 hod.
ASFK... Jeho život pripomínal rozprávku a 

horor zároveň. Obyčajný chlapec z robotníckej 
rodiny sa vďaka svojmu talentu vypracoval do 
čela módnych značiek Givenchy či Gucci. Hoci 

by sa mohlo zdať, že mu nič nechýba, v jeho 
živote nechýbali osobní démoni, ktorých cítiť z 
každej jeho kolekcie, a ktorí nakoniec jeho život 
ukončili predčasne. Film je spojením rozhovorov 
jeho príbuzných, kamarátov či spolupracovníkov 
a neuveriteľného množstva archívnych záberov.

ŽENY V BEHU
komédia (CZE), originálna verzia – 31. januára 

a 3. februára o 19.30 hod.; 2. februára o 17.30 hod.
Komédia o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť 

šťastiu v ústrety. Věra (Zlata Adamovská) prežila 
s Jindřichom báječný život a je pevne rozhodnutá 
splniť jeho posledné prianie - zabehnúť maratón!  

Emancipovaná a rázna matka troch dcér v tom 
nevidí žiaden problém. Proste si trasu rozdelí na 
štyri časti a zdolajú tých viac ako 42 kilometrov 

ako rodinná štafeta. Žiadna z nich síce zatiaľ 
neodbehla ani meter, ale do štartu ostávajú ešte 
tri mesiace a tréner Vojta (V. Polívka) im prip-

ravil skvelý kondičný plán. Stačí len začať.

ZRODILA SA HVIEZDA
(A STAR IS BORN)

hudobný, dráma (USA), slovenské titulky  
– 1. februára o 17.00 hod.

V hlavných úlohách predstaví štvornásobný 
držiteľ nominácie na Oscara, Bradley Cooper a 
spevácka pophviezda Lady Gaga. Kým pre Co-

opera ide o režisérsky debut, pre Lady Gaga o jej 
prvú hlavnú rolu vo filme. Ostrieľaný muzikant 
Jackson Maine objaví a zamiluje sa do začína-
júcej speváčky Ally. Táto už svoj veľký sen o 

hviezdnej kariére vzdala, kým ju Jack neprinúti 
vyjsť na pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď 
Allyin raketový štart zatieni jeho vlastnú kariéru, 

Jack stále horšie nesie svoj ústup z veľkých 
pódií a o to viac bojuje so svojimi vnútornými 

démonmi.

SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU
(SERENITY)

mysteriózny thriller (USA), české titulky  
– 1. a 2. februára o 19.30 hod.

Všetky tajomstvá raz vyplávajú na povrch. Baker 
(M. McConaughey) má toho dosť za sebou. 

Svoje životné rany si hojí v pokoji a horúčave 
rajského exotického ostrova kdesi v Karibiku. 
Živí sa tu ako rybársky sprievodca, má svoju 

loď s názvom Serenity, v dedine má domček aj 
milenku (D. Lane) a nepeknú minulosť zapíja 
v bare. Ticho jeho života prelomí ako blesk 
z jasného neba jeho bývalá žena Karen (A. 

Hathaway). A prinesie búrku. Zúfalo požaduje 
od Bakera, aby zabil jej súčasného násilníckeho 

manžela. V mene ich spoločného syna, aj v mene 
jedného milióna dolárov ako odmeny, má vziať 

jej manžela na rybársku výpravu a uprostred 
oceánu ho hodiť žralokom.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

(POLROČNÉ ŠKOLSKÉ 
PRÁZDNINY – 1. 2. 2019)

28. 01. ALFONZ, ALFONZIA
 (Európsky deň ochrany 

osobných údajov / 
Medzinárodný deň 
mobilizácie proti jadrovej 
vojne)

29. 01. GAŠPAR, PRIBINA
30. 01. EMA, EMMA, JASNA
31. 01. EMIL, EMILIÁN, 

EMILIÁNA
01. 02. TÁŇA, TATIANA
02. 02. ERIK, ERIKA
 - Hromnice
 (Svetový deň zasväteného 

života / Svetový deň 
mokradí)

03. 02. BLAŽEJ
04. 02. VERONIKA, NIKA
 (Svetový deň proti rakovine)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
28. 01. CHARLIE / KID
29. 01. SOKRATES / HEKTOR
30. 01. BONNIE / JENNY
31. 01. AGI / MARIKA
01. 02. FINDA / CAR
02. 02. FRANKIE / ARES
03. 02. GUĽKA / BLACK
04. 02. GEORGE / LAJKA

ĽADOVÁ SEZÓNA 2
(NORM OF THE NORTH: KEYS TO THE 

KINGDOM)
animovaná komédia, rodinný (USA), slov-
enský dabing – 2. februára o 15.30 hod.; 3. 

februára o 17.30 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.
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BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0117

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.
28. 01. LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
29. 01. PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
30. 01. MEDIA,
 Družstevná ul. 7
31. 01. BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
01. 02. BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
02. 02. LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
03. 02. CENTRUM,
 Námestie slobody 67
04. 02. PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1  
 (Pod stračou nožkou)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(28. 1. – 3. 2. 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 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 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.

Beda poliam, lúkam a vrchom,  
ak v januári tráva zelená sa.

Keď január vodu pustí,  
v ľad ju zas marec zahustí.
Ak je na Hromnice (2. 2. - 
Obetovanie Pána) mráz,  
bude skorá a teplá jar.

Keď je na Hromnice pekne, obráti 
sa medveď na druhú stranu 

v spánku. 
Slnko keď na Hromnice svieti, 

zvestuje to hojnosť žita i pšenice.
Na Hromnice ešte zadúva ulice, no 

blízko už je koniec sanice. 
Na svätého Blažeja  

(3. 2., biskup a mučeník)  
má ísť furman von z dvora. 

Sv. Veronika (4. 2.)  
seká ľady na rybníku. 

Ak bol prvý fašiangový deň pekný, 
okrasné budú aj prvé jarné výhonky.

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

 � 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

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Východ / Západ  S L N K A 
pon (28.01.) 7:00 / 16:25 hod. 
ut 6:59 / 16:27 hod.
str 6:57 / 16:29 hod.
štvr 6:56 / 16:30 hod.
pia  6:55 / 16:32 hod.
sob 6:53 / 16:33 hod.
ned 6:52 / 16:35 hod.
pon (04.02.) 6:51 / 16:37 hod.

KLZISKO V HUMENNOM
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 

(28. 1. – 3. 2. 2019)

sob 15.00 – 17.00 hod.
ned 16.00 – 18.00 hod.

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

S
V

-Z
/000383

S
V

-Z
/000425

S
V

-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.

S
V

-Z
/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0118



PONDELOK
28. JANUÁR 2019HUMENSKÝ EXPRES12 | ŠPORT

Vytrápeným Humenčanom unikli posledné štyri body cez deravý basketbalový kôš
-MJK-, Humenné; FOTO MJK 

II.LIGA MUŽI – sk. Východ

1.BK HUMENNÉ  
– TYDAM UPJŠ KOŠICE 

68:72
(19:23, 16:14, 16:22, 17:13)

1.BK: Michal Babjak, Martin Pi-
rkovský, Vlado Tkáč 19, Dano 
Gavaľa 14, Ľuboš Boršč (Dávid 
Kulik, Dávid Pliško, Tomáš Glasa, 
Peter Lošák). Tréner: Marek Burič.
Tydam UPJŠ: Oliver Čech, Peter 
Klein, Róbert Babinčak, Róbert 
Csillagh, Boris Dizdarevič (Peter 
Berinšter). Tréner: Peter Berinšter.

Odchovanec humenského basketbalu, Oliver Čech (vľavo), posilnil v tejto sezóne rady košic-
kého Tydam UPJŠ, vyslali ho k nim študijné vysokoškolské povinnosti. Niekedy je „horúco“ aj 
pod domácim košom (Mišo Babjak vs. Ľubo Boršč).| FOTO: MJK

Dano Gavaľa si do streleckej štatistiky zapísal ďalších štrnásť bodov.| FOTO: MJK

Na humenskej palubovke stačila oklieštená zostava družstva mužov Tydam-u z Košíc  na 
víťazstvo. Stále sympatický Robo Csillagh (tretí sprava; brat úspešnej slovenskej speváč-
ky a moderátorky, známej pod menom Tina) je vždy platným hráčom košického družstva.  
| FOTO: MJK

1.BK Humenné počas prestávky s trénerom Marekom Buričom. | FOTO: MJK

Maťo Pirkovský úspešne uniká svojmu súperovi.. | FOTO: MJK
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FOTOREPORTÁŽ: Deň otvorených dverí s Mládežníckym hokejovým klubom Humenné 
-MJK-, Humenné  

Naše tri nové hokejistky? | FOTO: MJK

Paráááda... rýchlosť a obratnosť, to si za asistencie našich hokejistov z radov dospelých vy-
skúšali tí najmenší, mnohí stáli na korčuliach i na ľade prvýkrát v živote. Jazda na takejto 
školskej stoličke bola pre detičky obrovským zážitkom. | FOTO: MJK

Zdolávanie rôznych prekážok na ľade dalo 
mnohým zabrať, no iní sa popasovali s fy-
zickou námahou statočne. | FOTO: MJK

Podstatné bolo priniesť si na zimný štadión hokejku, prilbu, rukavice, korčule... a dobrú náladu.| FOTO: MJK

Tréner Maroš Holubek pozorným a skúse-
ným okom hokejistu sleduje prípadné nové 
mladučké talenty, ktoré by mohli súťažne 
obohatiť humenský hokejový klub. | FOTO: 
MJK

O zdarný priebeh Dňa otvorených dverí sa v sobotu 26. januára popoludní na ľadovej ploche 
starali členovia a hráči MHK Humenné. | FOTO: MJK
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Ani staršie žiactvo u „Šafárikovej družiny“ nepochodilo. Črtajú sa ale individuality
-MJK-, Humenné 

II. LIGA STARŠÍ ŽIACI – sk. Východ
1.BK HUMENNÉ  

– TYDAM UPJŠ KOŠICE 

34:65 (6:19, 7:19, 5:10, 16:17)
a 50:78 (18:16, 4:14, 14:16, 14:22)

1.BK: Timotej Jakubov, Alan Pan-
kovčin 9, Ján Balogáč 8, Daniel Kimák 
10, Adam Cigánik (Sebastián Karoľ, 
Viliam Vaceľ, Martin Lecák, Maroš 
Soták, Šimon Stanko 10). Tréner: Peter 
Adamec.

Tydam UPJŠ: Buchla, Vass 13/18, Pu-
delský, Grešák, Dragun 19/23 (Roháč, 
Astrab, Nedbálek). Tréner: Mišinský. Mladí humenskí basketbalisti sledujú posledné minúty zápasu mužov. Odohrali tiež stretnutie s Košičanmi, svojimi rovesníkmi. | FOTO: MJK

Daniel Kimák disponuje výškou aj mrštnosťou. | FOTO: MJKAlan Pankovčin je už stálicou v tíme trénera Adamca. | FOTO: MJK

V takomto zložení nastúpilo družstvo starších žiakov 1. Basketbalového klubu Humenné do zápasu proti Tydam UPJŠ Košice. 
| FOTO: MJK

Janík Balogáč vs. Grešák. | FOTO: MJK
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Negatívna gólová bilancia humenských levov zamrazila aj tabuľkové umiestnenie
-MJK-; Humenné; FOTO MJK (HE – HC BRATISLAVA) 

ST. NICOLAUS 
1. HOKEJOVÁ LIGA - 41. kolo

MHK HUMENNÉ 
 – HC OSMOS BRATISLAVA

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

Góly: 21. Martin Krajňák (1:0 
– Solomonchak, Babynets), 21. 
Denis Markuš (2:0 – Vaško, 
Fedorko), 25. Ivan Fedorko 
(3:0 – Mačkovič), 28. Ivan Fe-
dorko (4:0 – Markuš, Vaško), 
49. (PH1) Sergii Babynets (5:0 
– Ondrej, Solomonchak) – 52. 
Pavol Pavešic (5:1 – Vyskoč, 
Smolka), 55. Dušan Klučiar (5:2 
– Smolka, Vyskoč).
R: Pe. Korba – R. Gavalier, M. 
Ordzovenský. D: 450.

•	Michalovce – Spišská Nová 
Ves 3:0, Trnava – Skalica 1:4,  
Martin – Nové Zámky 18:1, 
Považská Bystrica – Prešov 4:3 
PP, Topoľčany – Dubnica nad 
Váhom 2:8.

42. kolo

MHK DUBNICA NAD VÁHOM  
– MHK HUMENNÉ
5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Góly: 18. (PH1) Vladimír Lan-
toš (1:0 – Rehák, Lee), 20. Ján 
Jarábek (2:1 – Macek, Medek), 
21. Michal Kokavec (3:1 – Kris-

tín), 44. Michal Kokavec (4:1 – 
Kristín, Veshutkin), 59. Michal 
Kokavec (5:2 – Jarábek) – 19. 
Filip Vaško (1:1 – Fedorko, On-
drej), 47. Vladislav Solomon-
chak (4:2 – Babynets).
R: M. Krist – L. Ševčík, O. 
Durmis.  D: 431.

•	Nové Zámky – Michalovce 
2:9, Skalica – Topoľčany 5:2, 
HC Bratislava – Považská Bys-
trica 3:2, Prešov – Martin 0:3, 
Spišská Nová Ves – Trnava 3:2.

43. kolo

MHK HUMENNÉ  
– HC TOPOĽČANY

2:10 (0:5, 2:1, 0:4)

•	Michalovce – Prešov 12:2, 
Spišská Nová Ves – Skalica 4:5, 
Trnava – Nové Zámky 6:1, Mar-
tin – HC Bratislava 5:0, Považ-
ská Bystrica – Dubnica n/V. 1:6.

Michalovce 44 36 2 2 4 257:84 114
Martin 44 28 4 2 10 230:116 94
Dubnica n/V 44 29 1 2 12 203:113 91
Topoľčany 44 24 8 2 10 189:109 90
Skalica 44 24 6 4 10 197:116 88
HC Bratislava 44 20 3 5 16 159:135 71
Humenné 44 21 1 6 16 190:140 68
Spiš. N. Ves 44 17 3 4 20 137:148 58
P. Bystrica 44 15 5 4 20 138:150 56
Trnava 44 10 1 2 31 118:198 34
Prešov 44 5 1 1 37 103:223 18
N. Zámky B 44 1 0 0 43 48:436 3
HK Orange 20 12 5 0 1 6 37:38 16

Golman MHK Humenné, Stano Škorvánek, si svoju svätyňu nepostrážil iba v dvoch prípadoch. 
V prvých dvoch tretinách nevpustil do siete žiaden puk. | FOTO: MJK

Pravá žrď bratislavskej brány cinkla po puku, no domáci fanúšikovia sa v bezgólovej prvej 
tretine ešte netešili.. | FOTO: MJK Prevahu humenského hokeja ukázali súperovi hráči až v druhej polovici stretnutia.  | FOTO: MJK

Evidentne lepším celkom na humenskom ľade boli v prvej tretine Bratislavčania. | FOTO: MJK
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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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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.

HROMNICE – 
LITURGIA SVETLA

-MJK- 

Kresťania si už túto sobotu 2. 
februára pripomenú udalosť, 
keď Mária priviedla Ježiša, 
štyridsať dní po jeho narode-
ní, do jeruzalemského chrá-
mu, aby ho zasvätila Bohu Ot-
covi. Tento sviatok poznáme 
ako Obetovanie Pána, ľudovo 
nazývaný Hromnice. Používa-
nie rozsvietenej požehnanej 
sviečky pri modlitbe je pre ve-
riacich symbolom prítomnosti 
Ježiša Krista.

Na Hromnice sa v katolíckych 
kostoloch koná obrad požeh-
nania sviec - liturgia svetla ako 
symbol očisty a procesia. V ka-
tolíckej cirkvi je 2. február aj 

Dňom zasväteného života, preto 
sa v tento sviatok biskupi stretá-
vajú s rehoľníkmi, ktorí zasvätili 
svoj život Bohu a službe ľuďom 
v rôznych oblastiach.

V gréckokatolíckej cirkvi sa 
Hromnice nazývajú Stretnutie 
Pána Boha a Spasiteľa Ježiša 
Krista. Súčasťou obradov v kos-
toloch je rovnako požehnávanie 
sviec.

Evanjelici si v tento deň pripo-
mínajú Predstavenie Pána, keď 
Jozef a Mária prišli do jeruza-
lemského chrámu, aby predsta-
vili Ježiša. V niektorých evan-
jelických cirkevných zboroch 
sa na Hromnice konajú služby 
Božie.

Sviatok Obetovania Pána bol v 
Jeruzaleme známy už vo 4. sto-
ročí a od 10. storočia sa týmto 
mariánskym sviatkom končilo 
obdobie Vianoc. Pôvod tohto 
sviatku súvisí so zákonom Izra-
elitov, podľa ktorého žena 40. 
deň po narodení syna (alebo 
70. deň po narodení dcéry) bola 
povinná ísť do chrámu a podro-
biť sa očisťovacej pobožnosti. 
Tento sviatok sa preto nazýva aj 
Očisťovanie Panny Márie. Li-
turgia svetla, ktorého symbolom 
sú sviece, sa vzťahuje na Krista 
- svetlo sveta.

Slávnosť požehnávania sviec 
na Hromnice má svoju odvekú 
tradíciu. Požehnané sviece ľudia 
zapaľovali a modlili sa pri nich 

v ťažkých životných situáciách, 
v čase prírodných katastrof, búr-
ky či krupobitia, od čoho aj po-
chádza názov Hromnice. Býva 
tiež zvykom zapaľovať „hrom-
ničku“ pri umierajúcich, aby v 
pokoji odišli na večnosť. Pou-
žívanie požehnanej sviečky pri 
modlitbe je pre veriacich sym-
bolom prítomnosti Ježiša Krista.
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