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Mesto plánuje v tomto roku viaceré investičné akcie

Mestskí poslanci schválili na prvom tohtoročnom rokovaní Plán investičných akcií mesta Humenné na rok 2019. Samospráva plánuje 
v tomto roku rekonštrukciu viacerých ciest a chodníkov, zvýšenie kapacít materských škôl, ale aj výstavbu bytového domu.

Centru včasnej intervencie 
Dieťa do dlaní v Humennom 
pomáhajú s radosťou

Primátor Humenného 
vymenoval svoju zástupkyňu, 
stala sa ňou poslankyňa Mária 
Cehelská   Viac na str. 9   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné

Uplynulý týždeň schválili hu-
menskí poslanci plán investič-
ných akcií, ktoré chce samo-
správa realizovať ešte v tomto 
roku. Medzi investičnými ak-
ciami sú aj tie, ktoré boli začaté 
ešte v roku 2018 a ich realizácia 
prechádza do tohto roku ako 
prestavba bývalej materskej 
školy na Zariadenie pre senio-

rov, rekonštrukcia a rozšírenie 
chodníka v úseku od križovatky 
Tolstého – Mierová pri Lidli po 
bytovku Mierová 60 – 62 ved-
ľa Základnej umeleckej ško-
ly, asfaltové úpravy školských 
areálov a chodníkov, dokonče-
nie revitalizácie parku na Ulici 
osloboditeľov, výstavba Ko-
munitného centra Humenné – 
Podskalka  a výstavba tréningo-
vého ihriska s umelou trávou. 

Zariadenie pre seniorov 
za 1,6 milióna eur
Dokončenie komplexnej re-
konštrukcie budovy bývalej 
materskej školy na Starinskej 
ulici vrátane prístavby a nad-
stavby s využitím na nový účel 
– Zariadenie pre seniorov s 
kapacitou 40 klientov by malo 
stáť vyše 1,6 milióna eur. Mesto 
chce tento objekt rekonštru-
ovať z vlastných zdrojov, ale 

zároveň podať žiadosť o úver zo 
Štátneho fondu rozvoja býva-
nia (ŠFRB). Mesto investuje aj 
do tréningového ihriska s ume-
lou trávou na Chemlonskej uli-
ci. Oplotenie ako ochrana pred 
vstupom nepovolaných osôb 
a pre zachytenie lôpt by malo 
stáť takmer 50-tisíc eur, umelé 
osvetlenie tohto tréningového 
ihriska ďalších vyše 133-tisíc 
eur, zavlažovanie tréningo-
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Mesto plánuje v tomto roku viaceré investičné akcie

vého ihriska proti prašnosti a 
chladenie povrchu ihriska pre 
zabránenie prehrievaniu po-
vrchu počas horúcich dní ďal-
ších 21-tisíc eur. V druhej etape 
výstavby parkoviska pri objek-
toch Detská poliklinika a Mest-
ská polícia by malo pribudnúť 
ďalších 34 odstavných miest. 
Stáť by to malo približne 96-ti-
síc eur. Na dokončenie výstav-
by Komunitného centra v osade 
Podskalka pôjde 215-tisíc eur 
a na dokončenie revitalizácie 
jestvujúceho parku v križovat-
ke ulíc Osloboditeľov – Lipová 
– Lesná s novými chodníkmi, 
osvetlením, sadovými úprava-
mi a drobnou architektúrou 
vrátane detského ihriska vyše 
146-tisíc eur. Projekt Výstavby 
infraštruktúry pre nemotorovú 
dopravu na území mesta pozo-
stáva z dvoch hlavných aktivít 
– prepojovacieho cyklochod-
níka od starého Valaškovského 
mosta po cyklochodník na hrá-
dzi pri Laborci a umiestnením 
cyklostojanov s prestrešením a 
bez prestrešenia.

Mesto plánuje aj 
výstavbu nového 
bytového domu
Poslanci schválili aj úplne nové 
investičné akcie, ktoré sa majú 
začať v tomto roku, ich naštar-
tovanie je však podmienené 
získaním cudzích zdrojov z 
dotácií a nenávratných finanč-
ných príspevkov, ako aj úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja bý-
vania. Mesto chce po rokoch 
stagnácie začať výstavbu by-
tového domu, v ktorom by sa 
malo po dokončení nachádzať 
38 bytov. Výstavba nájom-
ných bytov v Bytovom dome 
Humenné na sídlisku Pod So-
kolejom vrátane technickej in-
fraštruktúry by mala stáť vyše 

2 milióny eur. Mesto plánuje 
aj výstavbu Materskej školy 
v osade Podskalka, stavebné 
úpravy pre zvýšenie kapacity 
Materskej školy na ul. Dargov-
ských hrdinov a zvýšenie ka-
pacity Materskej školy na Tře-
bíčskej ulici. Súčasťou plánu je 
aj výstavba infraštruktúry pre 
nemotorovú dopravu na úze-
mí mesta, zlepšenie environ-
mentálnych aspektov na území 
mesta a zníženie energetickej 
náročnosti budovy Materskej 
školy Partizánska 20 a 22.

Zastupiteľstvo 
schválilo aj poslanecké 
návrhy
Mestské zastupiteľstvo zara-
dilo do plánu investičných ak-
cií aj návrhy, ktoré predložili 
poslanci priamo na rokovaní. 
Schválili návrh poslankyne 
Aleny Židovej, aby na Komen-
ského ulici bol vybudovaný od-
bočovací pruh. Zastupiteľstvo 
schválilo aj návrh poslanca 
Martina Lichmana, aby do pro-
jektovej dokumentácie pre roz-
šírenie parkovacích možností 
motorových vozidiel na území 
mesta Humenné boli zapraco-
vané aj nabíjacie stanice pre 
elektromobily. Presnejšie, aby 
pri výstavbe parkovísk sa už 
počítalo s podzemnou infraš-
truktúrou pre nabíjacie stanice 
elektromobilov. „Aby sa znova 
nerozkopávali tie parkoviská, 
ktoré sa teraz postavia,“ po-
vedal poslanec Lichman. Na 
návrh poslanca Michala Drugu 
schválilo zastupiteľstvo aj do-
plnenie projektovej dokumen-
tácie na vybudovanie spevne-
ných plôch medzigarážových 
priestorov na Sídlisku III. 

Samospráva chce 
naštartovať nové 
projekty  
Návrh plánu investičných ak-

cií na rok 2019 obsahuje aj 
akcie, u ktorých je potrebné 
najprv vypracovať projektovú 
dokumentáciu. Poslanci preto 
schválil vypracovanie projek-
tových dokumentácií na Re-
konštrukciu rozvodov tepla pri 
objektoch Detská poliklinika, 
Mestská polícia a Základná 
škola J. Švermu. Mesto nechá 
vypracovať aj projektovú do-
kumentáciu premostenia rieky 
Laborec, projektovú dokumen-
táciu bezbariérového prístupu 
na Detskú polikliniku. Samo-
správa zabezpečí aj aktualizá-
ciu projektovej dokumentácie - 
Úprava okolia bytových domov 
Laborecká 20 – 22 a aktualizá-
ciu projektovej dokumentácie 
Výstavba tartanovej atletickej 

dráhy v areáli ZŠ Hrnčiarska. 
Mesto pripraví aj štúdiu pre 
využitie a rekonštrukciu spo-
jovacej časti budovy ZUŠ na 
Mierovej ulici a vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie a realizá-
ciu pre zmenu organizácie do-
pravy na ceste I. triedy v loka-
lite pod nadjazdom v Humen-
nom s vytvorením priebežného 
pruhu na smer Medzilaborce. 
Mesto počíta aj s vypracova-
ním štúdie pre využitie vhod-
ných plôch na území mesta pre 
športové účely a vypracovaním 
dokumentácie pre územné roz-
hodnutie a realizáciu pre využi-
tie ďalších vhodných plôch na 
území mesta pre parkoviská.

Poslanci schválili Plán investičných akcií na rok 2019 | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Samospráva plánuje v tomto roku rekonštrukciu viacerých ciest a chodníkov a zvýšenie kapa-
cít materských škôl.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

porkačovanie zo strany 1 
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mpo, Humenné, foto: MJK
 
„Posviacku vykonal gréckokatolíc-
ky duchovný, správca Nemocnice 
A. Leňa v Humennom  Mgr. Mar-
tin Snak, ktorému ďakujeme za 
vytvorenie príjemnej atmosféry, za 
milé, úprimné a povzbudivé slová. 
Svojou účasťou nás poctili vzácne 
dámy, a to primárka novorode-
neckého oddelenia MUDr. Mária 
Vasilová, primárka detského od-
delenia MUDr. Tatiana Macková a 
vedúca sestra Mgr. Jana Hirjaková. 
Pozvanie prijal aj náš podporovateľ 
JUDr. Dávid Molnár a poslanec 
mestského zastupiteľstva Tomáš 
Šudík. Srdečne ďakujeme zúčast-
neným, že s nami zdieľajú nadšenie 
pre službu včasnej intervencie a za 
ich nezištnú pomoc a podporu,“ 
uviedla Iveta Buhajová z Centra 
včasnej intervencie.

Pomáhajú rodinám s deťmi
Občianske združenie Dieťa do dla-
ní už viac ako dva roky pomáha 
rodinám s deťmi, ktorých vývoj je 
ohrozený z dôvodu zdravotného 
postihnutia. Konkrétne rodinám, 

ktorým sa narodilo dieťa predčasne 
alebo ťažko choré. Od marca 2018 
bolo združenie zaregistrované na 
Prešovskom samosprávnom kraji 
ako poskytovateľ služby včasnej 
intervencie. Centrum sídli na Ulici 
1. mája v budove polikliniky. Za-
kladateľka združenia Danka Pavlí-
ková a jej kolegyňa Iveta Buhajová 
včasnou intervenciou poskytujú 
rodinám podporu, potrebné infor-
mácie a kontakty na odborníkov. 
Špecializované odborné poraden-
stvo poskytujú bezplatne nielen 
mamičkám znevýhodnených detí, 
ale celým rodinám. Ich tím tvoria 
odborníci, ku ktorým patrí sociálny 
pracovník, špeciálny pedagóg, lo-
gopéd, fyzioterapeut a spolupracu-
jú aj s psychológom. Včasná inter-
vencia je sociálna služba pre rodiny 
s deťmi od 0 do 7 rokov, ak je vývoj 
dieťaťa ohrozený z dôvodu zdravot-
ného postihnutia. Mnohé rodiny 
často nemali dostatok informácií 
a skúseností a nevedeli, ako vlast-
nému dieťatku majú pomôcť. Vďa-
ka OZ Dieťa do dlaní a ich službe 
včasnej intervencie odborníci me-
dzi sebou komunikujú a príslušnú 

rodinu a jej všetkých príslušníkov 
motivujú a vedú k tomu, aby dieťat-
ku pomáhali nielen pravidelnými 
cvičeniami v ambulancii, ale aby 
jeho prirodzené vlastnosti a schop-
nosti stimulovali aj doma pri kaž-
dodenných činnostiach. Učia ro-
dičov, ako ich dieťatko pozitívne 
stimulovať pri hraní, jedení, ale aj 
pri domácich prácach a ďalších čin-
nostiach. Dávajú im dôležité impul-
zy tak, aby sa čo najlepšie rozvíjala 
ich hrubá aj jemná motorika. Gene-
rálny riaditeľ spoločnosti Chemes, 

a. s., JUDr. Dávid Molnár daroval 
koncom uplynulého roka združeniu 
počítačovú techniku, ktorú využí-
vajú pracovníčky Centra včasnej 
intervencie pri svojej práci, ale aj 
pri kontakte so svojimi klientmi. 
Združeniu daroval aj rôzne rehabi-
litačné pomôcky, lopty, rebriny, po-
silňovacie gumy na cvičenie, detský 
stacionárny bicykel a ďalšie cvičeb-
né pomôcky, ktoré využívajú deti 
počas pravidelných cvičení nielen 
v centre, ale môžu si tieto pomôcky 
zapožičať aj domov.

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
V aktuálnom ročníku sa do súťa-
že zapojili dve desiatky autorov z 
okresov Humenné, Snina a Medzi-
laborce. Súťažná porota spomedzi 
takmer deväťdesiatich fotografic-
kých diel v kategóriách čiernobiela 

a farebná fotografia, cykly a série 
a multimediálna tvorba ocenila 
a k prezentácii vybrala štyridsať-
tri diel. Tematicky rôznorodé vy-
stavované diela zastupujú tvorbu 
všetkých účastníkov regionálneho 
kola súťaže AMFO 2019. Vernisáž 
výstavy sa uskutočnila 1. februára. 

Výstava vybraných 
fotografických diel 
amatérskych foto-
grafov potrvá vo Vi-
horlatskom múzeu 
v Humennom do 28. 
februára 2019. 

Centru včasnej intervencie Dieťa do dlaní v Humennom pomáhajú s radosťou

Tvorivé umenie fotografie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Vihorlatské múzeum v Humennom ako odborný garant a organizátor regionálnej prehliadky amatérskej fotografie H/AMFO Roberta Spielmanna 

2019 pozýva širokú verejnosť na prezentačnú výstavu ocenených prác 47. ročníka regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže AMFO 2019.  

Koncom januára sa uskutočnilo priateľské stretnutie pracovníkov a priaznivcov Centra včasnej intervencie Dieťa do dlaní  v Humennom, ktoré bolo spojené s posviackou priestorov centra. 
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Cigarety pašovali v špeciálnom úkryte auta

Žena zo Sniny sa pokúsila zavraždiť  svojho druha 

Štát chce zamedziť  zneužívaniu strelných zbraní

mpo, Vyšné Nemecké, FOTO: POLÍCIA

Dňa 28. januára v ranných ho-
dinách hliadka Mobilnej zása-
hovej jednotky PZ Riaditeľstva 
hraničnej a cudzineckej polície 
(MZJ PZ RHCP) Sobrance za-
stavila a kontrolovala v obci 
Ubľa, okres Snina, osobné mo-
torové vozidlo VW Passat com-
bi s ukrajinským evidenčným 
číslom, ktorého osádku tvorili 
vodič a spolujazdkyňa, obaja 
štátni príslušníci Ukrajiny. Pre 
podozrenie z pašovania nelegál-
neho tovaru vozidlo na hranič-
nom priechode Vyšné Nemecké 
podrobili kontrole röntgenom 
pracovníci Stanice colného úra-
du Michalovce. Po demontovaní 
vrchnej časti palivovej nádrže 
v batožinovom priestore zaistili 

2960 ks cigariet zn. GOLDEN 
GATE červené a 800 ks cigariet 
zn. MAXIM SLIMS (spolu 18,8 
kartónov) bez kontrolných zná-
mok na označenie tovaru, ktoré 
boli uložené v upravenom úkry-
te. Finančný únik na spotrebnej 
dani z tabakových výrobkov bol 
vyčíslený na 374,42 EUR, pri-
čom daňová hodnota tovaru činí 
617,78 EUR. „Prípad aj Ukra-
jinku, ktorej cigarety patrili, na 
mieste prevzala vyšetrovateľka 
Kriminálneho úradu Finančnej 
správy pre podozrenie zo spá-
chania trestného činu porušenia 
predpisov o štátnych technic-
kých opatreniach na označo-
vanie  tovaru,“ spresnila ho-
vorkyňa Riaditeľstva hraničnej 
a cudzineckej polície Sobrance 
Agnesa Kopernická.

mpo, Snina 

Štyridsaťročná žena v kuchyni bodla 
svojho 23-ročného druha do hrud-
níka. Obaja boli po predchádzajú-
cej konzumácii alkoholu. Prečo tak 

žena konala, čo bolo príčinou tejto 
tragédie, polícia intenzívne preve-
ruje. Napadnutý muž utrpel zrane-
nia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu 
v nemocnici. Žena bola zadržaná 
a bola umiestnená do cely policaj-

ného zaistenia. „Vyšetrovateľ Kraj-
ského riaditeľstva Policajného zboru 
v Prešove útočníčke vzniesol obvi-
nenie z obzvlášť závažného zločinu 
vraždy spáchaného v štádiu poku-
su. Žene, ak sa vina preukáže, hrozí 

trest odňatia slobody na dvadsať až 
dvadsaťpäť rokov. Vyšetrovateľom 
bude spracovaný podnet na podanie 
návrhu na vzatie obvinenej do väz-
by,“ ozrejmila prešovská krajská po-
licajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

ts, Slovensko 

Hlavným dôvodom na vypracovanie 
tohto zákona je najmä záväzok Slo-
venskej republiky prebrať smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady, ako 
aj implementovať s ňou súvisiace vy-
konávacie nariadenie. Z predpisov 
Európskej únie vyplýva povinnosť pre 
členské štáty upraviť vo vnútroštátnej 
legislatíve kontrolu získavania a vlast-
níctva zbraní, ako aj normy a techniky 
na ich deaktiváciu a zabezpečenie tr-
valej nepoužiteľnosti deaktivovaných 
strelných zbraní. Ďalšie zmeny v záko-

ne si vyžiadala aplikačná prax. Cieľom 
vypracovaného návrhu zákona je do-
siahnutie rovnováhy medzi záväzkom 
zabezpečiť primeranú slobodu pohybu 
niektorých strelných zbraní v rámci 
Európskej únie na strane jednej a po-
trebou kontrolovať túto slobodu pri-
meranými bezpečnostnými zárukami 
na druhej strane. 
Úlohou návrhu zákona je prostred-
níctvom primeraných legislatívnych 
opatrení zamedziť zneužívaniu strel-
ných zbraní. Medzi najdôležitejšie 
pripravované zmeny patrí: 1) zmena 
kategorizácie zbraní a zavedenie evi-

dovania niektorých druhov zbraní, 2) 
zmeny podmienok v udeľovaní výni-
miek a nadobúdaní zakázaných zbraní 
(kategória A), 3) úprava postupu pri 
znehodnocovaní, ničení, výrobe rezu 
a úprave zbrane, 4) skrátenie doby 
platnosti zbrojného preukazu z 10 
rokov na 5 rokov a obmedzenie doby 
platnosti zbrojnej licencie z neurčitej 
doby na 5 rokov, 5) elektronizácia v 
rámci podnikateľského prostredia, 6) 
povinné označovanie zbraní a ich hlav-
ných častí. Prijatie zmien, ktoré nám 
z legislatívy EÚ vyplývajú, sa stretlo 
s mnohými pripomienkami zo strany 

dotknutých subjektov. Do dnešného 
dňa absolvovalo Ministerstvo vnútra 
SR stretnutia so zástupcami rôznych 
subjektov, ktorí uplatnili zásadné pri-
pomienky. V rámci diskusií na týchto 
stretnutiach sa hľadali riešenia, ktoré 
znížia dopad novej právnej úpravy na 
legálnych držiteľov zbraní, po zohľad-
není záväzkov, ktoré nám vyplývajú zo 
smernice a potreby prijatia opatrení, 
ktoré znížia riziko zneužitia strelných 
zbraní. Na základe súčasného stavu 
prípravy zákona je možné predpokla-
dať, že začiatkom marca bude predlo-
žený do Národnej rady SR.

Po demontovaní vrchnej časti palivovej nádrže v batožinovom priestore objavili colníci kartóny cigariet.

V pondelok 28. januára vo večerných hodinách došlo v jednom z bytov na Študentskej ulici v Snine k obzvlášť závažnému zločinu vraždy v štádiu pokusu.

Ministerstvo vnútra SR intenzívne pracuje na definitívnom znení novely zákona o zbraniach a strelive. 
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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.
04. 02.   PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1  
	 (Pod	stračou	nožkou)
05. 02.  DON BOSCO,
	 Ul.	26.	novembra	52	(za	SLSP)
06. 02.  PRI FONTÁNE,
	 Námestie	slobody	26
07. 02.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
	 Hviezdoslavova	ul.	29
08. 02.  LABORECKÁ,
	 Laborecká	ul.	58
	 09.	02.	 PRI NEMOCNICI,
	 Ul.	1.	mája	5558
10. 02.  DR. MAX - Kaufland
	 Ul.	M.	R.	Štefánika	50
11. 02.   CENTRUM,
	 Námestie	slobody	67

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(4.	–	10.	2.	2019)

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

SAUNA – muži
 ut 12.00 – 20.00 hod.
str - sob 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

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

Keď sa mačka cez fašiangy 
vyhrieva na slnku, v pôste sa 

bude pri peci zahrievať.

Keď je vo februári mokro, 
v auguste by mohlo byť sucho.

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

Svätá Agáta (5. 2., panna 
a mučenica) na sneh býva 

bohatá.

Uplakaná Dorota  
(6. 2., panna a mučenica) - 

primrznutá robota.

Keď si na Dorotku škovránok 
pospevuje, zima na Mateja  

(24. 2.) kožúšok mu ešte vyduje. 

Na svätú Školastiku (10. 2., 
panna) obleč si rukavice. 

Ak je február mierny, jarný čas 
bude biedny.

PRANOSTIKA

(jac)

 P R Á C A
 � Prijmeme zručných 

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

HE-R/0151

P R E N Á J O M

 � Dám do prenájmu 
GARÁŽ pri kaštieli v HE. 
Info na tel.: 0918 568 341. 

HE-R/0153

P R E D A J

 � Predám TKANÉ  
DOMÁCE PLÁTNO a 
KONZUMNÉ ZEMIAKY. 
Tel. 0918 279 885.

HE-R/0154

 � Predám ZÁHRADNÚ 
CHATKU s pozemkom 
v ZO Pokrok v Humennom. 
V prípade záujmu ma 
kontaktujte e-mailom: 
zuzanabrecik@centrum.sk  

HE-R/0149

 � Predám 4-izbový BYT 
v pôvodnom stave (79 
m2, OV) s balkónom na 
Sídlisku III v Humennom. 
Tel. 0917 550 380. 

HE-R/0147

 � Predám BUKOVÉ 
ODREZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Východ / Západ  S L N K A 
pon	(04.02.)	 6:51	/	16:37	hod.
ut	 6:49	/	16:38	hod.
str	 6:48	/	16:40	hod.
štvr	 6:46	/	16:42	hod.
pia		 6:44	/	16:43	hod.
sob	 6:43	/	16:45	hod.
ned	 6:41	/	16:47	hod.
pon	(11.02.)	 6:40	/	16:48	hod.

H
E
-S
/0
0
2
2
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Platy vodičov v prímestskej doprave porastú, týka sa to aj SAD Humenné

ZŠ Dargovských hrdinov hostila žiakov a učiteľov z piatich krajín

tasr, Humenné     

„Navýšenie miezd s účinnosťou 
od 1. januára sa dotýka štyroch 
dopravcov v Prešovskom kraji, 
a to konkrétne vodičov SAD Pre-
šov, SAD Humenné, SAD Poprad 
a Bus Karpaty,“ konkretizoval 
predsa kraja Milan Majerský. Po 
navýšení tak bude priemerná hru-
bá mzda vodiča v rámci všetkých 
dopravcov prímestskej autobuso-
vej dopravy v kraji predstavovať 
1067 eur mesačne. Po vzájomnej 
dohode samosprávy s dopravca-
mi došlo k zvýšeniu ekonomicky 
oprávnených nákladov (EON) o 

0,04 eura na kilometer v polož-
ke mzdy. Zvýšenie EON pre SAD 
Prešov predstavuje na rozpočet 
PSK finančný dopad v roku 2019 
čiastku viac ako 389.000 eur, pre 
SAD Humenné 384.000 eur, pre 
SAD Poprad viac ako 291.000 eur 
a Bus Karpaty viac ako 63.000 eur. 
„Keď chceme, aby nám naši oby-
vatelia neodchádzali za prácou do 
zahraničia, musíme im dať prácu 
s adekvátnym ohodnotením. Chce-
me, aby otcovia zostávali doma so 
svojimi rodinami, preto je v našom 
záujme pokračovať v trende zvyšo-
vania platov,“ zdôvodnil Majerský. 
Vlani zvýšil kraj priemernú mesač-

nú mzdu vodičov približne o osem 
percent. Zo svojho rozpočtu tak vy-
členil 635.000 eur. Priemerná hru-

bá mzda vodiča v rámci všetkých 
SAD-iek za rok 2018 dosiahla 962 
eur mesačne.

Miroslav Alexovič, Humenné    

Dôvodom ich týždenného pobytu 
na Slovensku bolo nielen vyučo-
vanie na našej škole, ale najmä 
riešenie projektových aktivít s 
environmentálnym zameraním. 
Hlavnou témou bola voda, hospo-
dárenie s ňou v našej krajine, jej 
šetrenie a kolobeh v prírode. Žiaci 
sa venovali rôznym bádateľským 
aktivitám – pozorovaniu rôznych 
vzoriek vody a mikroorganizmov 
v nej, zostavovaním čističiek vody 
a zaujímavou aktivitou bolo zisťo-
vanie ekologickej stopy krajiny po-
mocou online kalkulačky. Európ-
sky program Erasmus+ podporuje 
aj výmenu učiteľských skúseností 
a inšpiráciu učiteľov z krajín EÚ 
navzájom. Preto sme vo vyučovaní 
použili aj robotické súpravy LEGO, 
aby sme predstavili našim kolegom 
a spolužiakom netradičnú, inova-
tívnu možnosť vyučovania biológie 
pomocou slávnych stavebnicových 
kociek. Komunikačným jazykom 
počas projektových aktivít je an-

gličtina, a tak žiaci všetkých part-
nerských škôl v medzinárodných 
tímoch rozvíjali svoje jazykové 
zručnosti a vznikali aj medzinárod-
né priateľstvá.

Počas týždňa sa neučilo iba v 
školských laviciach, ale žiaci ab-
solvovali aj vzdelávacie exkurzie: 
navštívili sme čističku odpado-
vých vôd v Humennom, kde sme 
sa naučili, ako sa vyčistená voda 
z našich domácností a priemysel-
ného parku vracia späť do prírody 
- do rieky Laborec. Zahraničným 
partnerom a žiakom sme ukázali 
aj lokality, vďaka ktorým nám te-
čie z vodovodných kohútikov jedna 
z najkvalitnejších pitných vôd na 
svete a vďaka ktorým môžeme za-
vlažovať Východoslovenskú nížinu 
úžitkovou vodou. Prvou bola Veľká 
Domaša, viacúčelové vodné dielo v 
okrese Vranov nad Topľou, ktoré 
vzniklo prehradením a odklone-
ním pôvodného toku rieky Ondava 
v 60-tych rokoch 20. storočia. Mali 
sme výnimočnú príležitosť prejsť 

sa priestormi odberného objektu, 
ktorý sa nachádza uprostred vod-
nej hladiny vodného diela, zabez-
pečuje reguláciu vody a jej vtok 
do podpriehradovej vodnej elek-
trárne, do ktorej sme taktiež mohli 
nahliadnuť.

Naša ďalšia návšteva vodného 
diela Starina, nachádzajúceho 
sa v Národnom parku Poloniny, 
umožnila žiakom a učiteľom part-
nerských škôl vstúpiť na miesta, 
ktoré sú prísne chránené a stráže-
né a patria do zón I. a II. hygienic-
kého pásma ochrany. Je to pre nás 
životne dôležitá lokalita, pretože 
Starina ako najväčšia zásobáreň 
pitnej vody na Slovensku a v stred-
nej Európe zásobuje pitnou vodou 
takmer celé východné Slovensko. 
Prešli sme studenými a vlhkými 
podzemnými chodbami a po zdo-
laní niekoľkých stoviek schodov sa 
nám naskytol ďalší úžasný výhľad 
na vodné dielo priamo z objektu 
nad vodnou hladinou.

Ďakujeme Východoslovenskej vo-
dárenskej spoločnosti, a. s., za to, 
že umožnila našim aj zahraničným 
žiakom vstup do objektov ČOV a 
rovnako p. Ingrid Kentošovej za 
trpezlivosť a odborný výklad počas 
exkurzie. Naše veľké poďakovanie 
chceme adresovať aj predstavi-
teľom vedenia Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, ktorí 
nám a zahraničným partnerom 
umožnili vstup do strážených ob-
jektov vodných diel na vzdelávacie 
účely, ale aj priamo zamestnancom 
VD Veľká Domaša, VD Starina a 
VE Domaša, pánovi Bratkovi a pá-
novi Motyčkovi, za ich ústretovosť 
a ochotu pri odborných výkladoch 
o spôsobe hospodárenia s vod-
nými zdrojmi na Slovensku. Sme 
naozaj vďační, že oficiálne štátne 
inštitúcie kladne pristupujú k na-
šim vzdelávacím aktivitám a me-
dzinárodným projektom, ktorých 
cieľom je naučiť mladú generáciu 
zodpovedne pristupovať a chrániť 
prírodné zdroje našej krajiny.

Vodiči prímestskej autobusovej dopravy v Prešovskom kraji si v novom roku prilepšia.  
Ich mzdy sa zvýšia v priemere o 105 eur v hrubom, na čo vyšší územný celok vyčlenil 1,1 milióna eur.

Počas tretieho januárového týždňa prebiehala na Základnej škole Dargovských hrdinov v Humennom mobilita - výmenný pobyt žiakov a pedagógov 
zapojených do medzinárodného projektu Erasmus+. Naša škola hostila žiakov a učiteľov z piatich krajín – Turecka, Grécka, Španielska, Rumunska a Poľska.

Po navýšení bude priemerná hrubá mzda vodiča v rámci všetkých dopravcov prímestskej auto-
busovej dopravy v kraji predstavovať 1067 eur mesačne.  | ILUSTRAČNÉ  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Gréckokatolíci na Slovensku si pri-
pomínajú 11. výročie povýšenia ich 
cirkvi na metropolitnú úroveň. Ako 
TASR informoval generálny vikár 
Prešovskej archieparchie Ľubomír 
Petrík, pápež Benedikt XVI. povýšil 
30. januára 2008 Prešovskú epar-
chiu na archieparchiu a metropolit-
né sídlo. Za prvého prešovského ar-
cibiskupa metropolitu vymenoval 
vtedajšieho prešovského eparchi-
álneho biskupa Mons. Jána Bab-
jaka SJ. „Zároveň povýšil Košický 
apoštolský exarchát na eparchiu a 
vtedajšieho exarchu Mons. Milana 
Chautura CSsR vymenoval za prvé-
ho košického eparchiálneho bis-
kupa. Zriadil aj novú Bratislavskú 
eparchiu a za jej prvého eparchi-
álneho biskupa vymenoval Mons. 
Petra Rusnáka,“ uviedol Petrík. Na 
základe metropolitného usporiada-
nia Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku v roku 2008 vznikla podľa 
jeho slov Rada hierarchov tejto 
miestnej cirkvi, ktorú tvoria jej bis-

kupi. Je jej zákonodarným zborom. 
„Na jej zasadnutiach sa uskutočňu-
je jeden z najdôležitejších znakov 
a symbolov východnej cirkevnej 
identity – princíp synodality. Jej 
činnosť sa riadi normami kánonic-
kého práva a štatútom, ktorý schvá-
lila Svätá stolica. Doteraz sa usku-
točnilo 27 riadnych zasadnutí Rady 
hierarchov,“ priblížil Petrík. Rok 
2018 slávila Prešovská archiepar-
chia a celá Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku ako jubilejný, v kto-
rom si pripomenula viacero výročí 
- 200. výročie zriadenia Prešovskej 
eparchie bulou Relata semper pá-
peža Pia VII. v roku 1818, 50. vý-
ročie obnovenia Gréckokatolíckej 
cirkvi v bývalom Československu 
v roku 1968, desiate výročie pový-
šenia Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku na metropolitnú cirkev 
sui iuris so sídlom v Prešove v roku 
2008 pápežom Benediktom XVI. 
a ďalšie. Prešovská archieparchia je 
územne totožná s územím Prešov-
ského samosprávneho kraja. Má 
117.390 veriacich, 18 protopresby-

terátov (dekanátov), 164 farností, 
315 kňazov, z toho 20 rehoľných, 
a troch diakonov. V Prešovskej 
archieparchii je 361 chrámov. „Čo 
sa týka rehoľného života, popri 
kňazoch baziliánoch a redempto-
ristoch sú ešte u redemptoristov 
dvaja rehoľní bratia a na území ar-
chieparchie pôsobí aj 75 rehoľných 
sestier z rádu baziliánok, kongregá-
cie služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie a kontemplatívnych sestier 
redemptoristiek,“ povedal Petrík. 

V archieparchii sú štyri pastorač-
né centrá – pre mládež v Juskovej 
Voli, pre stredoškolákov a vyso-
koškolákov v Prešove, pre rodiny 
na Sigorde a pre Rómov v Čičave. 
Od roku 2017 aj tri rómske misie 
v okresoch Vranov nad Topľou, 
Bardejov a Stará Ľubovňa. Pôsobí 
v nich sedem kňazov. Od roku 2017 
má Prešovská archieparchia zria-
dený Humenský archieparchiálny 
vikariát so sídlom v Humennom.

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Vihorlatské múzeum v Humennom 
v rámci zážitkového vyučovania na 
múzejnej pôde pripravilo v termí-
ne  4. februára 2019 so začiatkom 
o 8.00 hod. pre stredoškolskú 
mládež dokumentačno-literárne 
stretnutie so životom a dielom hu-
menského rodáka, scenáristu, pub-
licistu a vysokoškolského pedagóga 
Ladislava Grosmana pod názvom 
Ladislav Grosman ži(je)l v Humen-
nom. Súčasťou programu budú 
ukážky z literárnych diel autora, fil-
mu Obchod na korze a ukážky diel 
o samotnom autorovi. Lektorkou 
podujatia bude pani Anna Šimkuli-
čová, spoluautorka knihy o Ladisla-

vovi Grosmanovi – Zvečnené v sl-
zách a pote tváre. Podujatie v deň 
98. výročia narodenia Ladislava 
Grosmana je spomienkou na sláv-
neho humenského rodáka, autora 
scenára k filmu Obchod na korze, 
jeho literárnemu odkazu pre bu-
dúce generácie i vzťahu k rodnému 
mestu. Dňa 25. januára 2019 uply-
nulo 38 rokov od jeho úmrtia. La-
dislav Grosman vo svojej literárnej 
tvorbe majstrovsky reflektoval pre-
dovšetkým  vojnové udalosti. Je au-
torom viacerých prozaických diel, 
noviel a poviedok, ktoré čerpajú zo 
života východoslovenských Židov 
počas druhej svetovej vojny. Kniž-
ne autorovi vyšli novela Obchod 
na korze, zbierka krátkych próz 

Nevesta, zbierka 
poviedok Hla-
vou proti múru 
a zbierka próz 
Z pekla šťastie. 
Poviedka Pasca 
a novela Obchod 
na korze sa stali 
predlohou k fil-
mu Obchod na 
korze, ktorý bol v roku 1966 cenou 
Oscara vyznamenaný americkou 
Akadémiou filmových umení a vied 
za najlepší cudzojazyčný film. Časť 
literárnej obce dnes vníma Ladisla-
va Grosmana ako spisovateľa „...
jednej témy a jedného priestoru, 
no s tvorbou univerzálnych kva-
lít...“, ktorá si zaslúži jeho návrat 

do slovenskej kultúry. Spomienkou 
na slávneho rodáka je v Humen-
nom  Sieň rodákov, ktorá uchováva 
autorom darované osobné zápis-
ky a písacie pero. V meste boli na 
budove pošty na Námestí slobody, 
kde sa pôvodne nachádzal filmovo 
spracovaný obchod s galantérnym 
tovarom, osadené pamätné tabule.  

Gréckokatolíci si pripomínajú výročie povýšenia na metropolitnú cirkev

Ladislav Grosman žil/žije v Humennom 

Od roku 2017 má Prešovská archieparchia zriadený Humenský archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom.

Dokumentačno-literárne stretnutie s dielom a jeho tvorcom vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.
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Miriam Krišková, Humenné 

 � Ako prebiehal pohovor do 
Microsoftu?
Števo:	Celý	pohovor	trval	maximálne	
15	minút,	 z	 toho	10	minút	 sme	mali	
my,	študenti,	na	to,	aby	sme	sa	pred-
stavili,	porozprávali	o	sebe	a	svojich	
doterajších	 skúsenostiach.	 Ja	 som	
rozprával	 najmä	 o	 svojich	 vedomos-
tiach	 z	 počítačových	 sietí,	 serverov	
či	 anglického	 jazyka.	 Ukázal	 som	
porote	aj	svoje	diplomy	a	certifikáty.	
Položili	mi	zopár	otázok,	ale	myslím	
si,	 že	 tá	 najdôležitejšia	 z	 nich	 bola	
Aký	prínos	budeš	mať	pre	túto	firmu.	
A	po	krátkom	rozmýšľaní	som	odpo-
vedal	 jednoducho:	 „Možno	 nie	 som	
najlepší	 zo	 všetkých	 študentov,	 ktorí	
sem	prišli.	To	vám	nebudem	klamať.	
Ale	 dokážem	vám,	 že	 som	 spoľahli-

vý	 a	 viem	 byť	 dobrým	 vzorom	 pre	
druhých	a	ukázať	 im,	že	ak	chcú	 ísť	
ďalej,	 ak	 si	 veria	 a	 snažia	 sa,	 ďalej	
sa	 aj	 dostanú.	 Ľudia	 si	 cenia	 snahu.	
Tomu	verím.“	
Michal:	 Pohovor	 sa	 začal	 prezentá-
ciou	 všetkých	 uchádzačov,	 po	 ktorej	
nasledovali	 osobné	 pohovory.	 Keď	
prišiel	rad	na	mňa,	tak	som	myslel,	že	
zo	seba	nedostanem	ani	slovko,	 taký	
som	 bol	 vystresovaný.	 Začal	 som	 si	
zo	 seba	 robiť	 srandu,	 lebo	 to	mi	 ide	
najlepšie.	Samozrejme	som	im	pove-
dal	 aj	 seriózne	 veci	 typu,	 aké	 zruč-
nosti	 mám	 v	 oblasti	 IT.	 Potom	 som	
odpovedal	na	pár	otázok	v	angličtine	
a	pohovor	sa	pre	mňa	skončil.	Po	pár	
dňoch	od	pohovoru	mi	prišiel	e-mail	
o	tom,	že	ma	prijali,	ale	naozaj	netu-
ším	prečo.

 � Ako pre-
biehajú jed-
notlivé ško-
lenia?
Štefan:	 Musím	
uznať,	že	každé	
jedno	stretnutie	
je	 záhada	 a	 aj	
prekvapenie .	
Nikdy	 nevie-
te,	 čo	 sa	 môže	
udiať.	 Alebo	
inak	 poveda-
né,	 nikdy	 ne-
viete,	 ktorého	
významného	
človeka	stretnete.	V	krátkosti	by	som	
povedal,	 že	 naše	 obyčajné	 stretnutie	
prebieha	nasledovne:	my,	študenti,	sa	
stretneme	s	vedúcimi	v	jednej	miest-
nosti,	kde	nás	oboznámia	s	plánom	na	
celý	deň.	Od	10:00	do	12:00	sa	učíme	
niečo	nové	či	počúvame	lektorov,	učí-
me	 sa,	 ako	 zlepšiť	 naše	 prezentačné	
či	počítačové	zručnosti.	Potom	máme	
spoločný	 obed	 (vždy	 pizzu)	 a	 od	
13:00	do	16:00	naši	vedúci	zisťujú,	či	
sme	porozumeli	výkladu	lektorov.	Sa-
mozrejme	vždy	od	nás	čakajú	aj	neja-
ký	feedback.	Chcú	vedieť,	čo	sa	nám	
páčilo	 a	 nepáčilo	na	danom	 stretnutí	
a	čo	by	mohli	zlepšiť.	
Michal:	Školenia	sú	rozdelené	na	dve	
časti:	 osobné	 a	 webináre.	 	 Osobné	
školenie	 som	 absolvoval	 zatiaľ	 iba	
jedno,	 a	 to	 úvodné.	Webináre	 pozo-
stávajú	 z	 dvoch	 častí	 –	 zo	 zadania	
a	 videa,	 obe	 sú	 vo	 forme	 výkladu.	
Konzultácie	k	úlohám	i	vyhodnotenie	
prebiehajú	prostredníctvom	internetu.

 � Aký prínos má toto škole-
nie pre tvoju budúcnosť?
Štefan:	 Nevedel	 by	 som	 to	 popí-
sať	 slovami.	 Každé	 jedno	 stretnutie	
či	 webinár	 ma	 naučil	 veľmi	 veľa	 a	
veľkým	 plusom	 je	 to,	 že	 Microsoft	

udeľuje	 absolventom	 Študentského	
trénerského	 centra	 odporúčanie	 na	
vysokú	školu,	začo	som	neuveriteľne	
vďačný.
Michal:	Okrem	 toho,	 že	ma	 tam	na-
učia	 programovať,	 prezentovať	 pred	
obecenstvom	 a	 podobne,	 tak	 mi	 po	
úspešnom	 ukončení	 ŠTC	 dajú	 od-
porúčanie	 na	 vysokú	 školu.	 A	 keď	
budem	úspešný,	môžem	sa	dostať	 aj	
ďalej	do	Microsoft	Student	Partner.	
Števo	 je	 študentom	 spoločnosti	
Microsoft	 už	 jeden	 rok	 a	 o	 tom,	 čo	
sa	za	túto	dobu	naučil,	nám	povedal:	
„Za	posledný	rok	som	sa	toho	naučil	
vďaka	ŠTC	veľa.	Od	toho,	ako	ovlá-
dať	 základné	 aplikácie	 balíka	Office	
(Word,	 Excel,	 PowerPoint,	 atď.)	 až	
po	 administráciu	Office365	 a	 zlepšil	
som	 aj	 svoje	 prezentačné	 zručnosti.	
Navštevoval	som	workshopy	a	pomá-
hal	na	mnohých	konferenciách,	ktoré	
mi	dali	do	života	toľko	skúseností,	že	
sám	neviem,	ako	by	som	sa	za	ne	mo-
hol	 odvďačiť.	Vďaka	ŠTC	 som	spo-
znal	mnohých	dobrých	ľudí,	lektorov,	
ale	 hlavne	 kamarátov,	 na	 ktorých	
vážne	nikdy	nezabudnem.	A	viem,	že	
ak	by	som	od	nich	potreboval	pomoc,	
ponúkli	by	mi	ju.“

Aké je byť súčasťou Microsoftu?
Dvaja žiaci zo Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej Humenné, obaja 

z odboru informačné a sieťové technológie, sú súčasťou komunity spoločnosti 
Microsoft. Štefana Rapča z III.A prijali v roku 2017 a Michal Lisý z II.A absolvoval 

pohovor koncom roka 2018. Obaja sa pravidelne zúčastňujú školení v Študentskom 
trénerskom centre (ŠTC) v Bratislave. S oboma sme sa stretli a porozprávali.  
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Najúspešnejší účastníci druhého ročníka slovensko-českej literárnej súťaže Bosákova škola si prevzali ocenenie v kongresovej sále 
Národnej banky Slovenska (NBS) v Bratislave. Žiaci základných škôl (ZŠ) a študenti stredných škôl (SŠ) súťažili v písaní esejí o svojich 

školách. V slovenskej účasti v kategórii Základných škôl bola najlepšia Anna Fabianová zo ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom.

ts, Humenné, FOTO: MsÚ HUMENNÉ  

V	piatok	1.	februára	vymenoval	
primátor	mesta	Humenné	Miloš	
Meričko	svoju	zástupkyňu.	Sta-
la	sa	ňou	Mária	Cehelská,	dlho-
ročná	poslankyňa	Mestského	za-
stupiteľstva	v	Humennom.	Z	rúk	
primátora	si	v	piatok	1.	februára	
2019	 prevzala	 Mária	 Cehelská	
dekrét	 o	 funkcii	 zástupkyne	
primátora,	 ktorú	 bude	 vykoná-
vať	 v	 nasledujúcom	 funkčnom	
období	rokov	2019	–	2022.	Zá-
roveň	bude	poberať	odmenu	za	
výkon	svojej	práce	vo	výške	50	
percent	 platu	 primátora.	 „Dnes	
som	vymenoval	za	svoju	zástup-
kyňu	 RNDr.	 Máriu	 Cehelskú.	
Je	to	skúsená	poslankyňa,	ktorá	
vo	 svojom	 volebnom	 obvode	
získava	 pravidelne	 najvyššiu	
podporu	 obyvateľov	 mesta.	 Je	
zároveň	 aj	 predsedníčkou	 naj-
väčšieho	 poslaneckého	 klubu	 a	
dokázala,	že	vie	ľudí	spájať,	nie	
rozdeľovať.	Na	margo	nežičliv-

cov	dopredu	hovorím,	že	vráte-
nie	 odmeny	 za	 predchádzajúce	
roky	budem	vyžadovať	tak,	ako	
rozhodol	súd.	Rozhodol	som	sa	
na	 základe	 doterajších	 skúse-

ností,	 pretože	 zástupcom	 musí	
byť	človek,	ktorému	dôverujete,	
ktorý	nebude	nohy	podkopávať,	
ale	 ktorý	 bude	 spolupracovať	 s	
primátorom.	 Pretože	 nás	 čaká	

strašne	veľa	práce	a	hasenia	po-
žiarov,	ktoré	vypukajú	po	našich	
predchodcoch,“	 uviedol	 primá-
tor	Miloš	Meričko.

tasr, Humenné 

„Poslali	 ste	 zaujímavé	 ume-
lecké,	 kreatívne	 aj	 kritické	 vy-
jadrenia	 o	 škole.	 Boli	 to	 vaše	
slobodné	 vyjadrenia,	 pre	 mňa	
pestré	a	úžasné	čítanie.	Je	to	vý-
krik	v	tejto	dobe.	Viaceré	práce	
by	som	poslala	rovno	ministerke	
školstva,	aby	vedela,	ako	myslia	
mladí	ľudia	o	škole	i	aká	v	sku-
točnosti	 je,“	 v	 úvode	 slávnost-
ného	 vyhodnotenia	 povedala	
predsedníčka	 komisie	 Brigita	
Šimonová	 z	 Banskej	 Bystrice.	
Niektoré	 príspevky	 prečítala	 a	

prítomní	 ich	ocenili	 potleskom.	
Následne	 si	 najlepší	 prevzali	
ceny.	 V	 slovenskej	 účasti	 bolo	
poradie	 najlepších	 v	 kategórii	
ZŠ	 takéto:	 1.	 Anna	 Fabianová	
(ZŠ	 Dargovských	 hrdinov,	 Hu-
menné),	 2.	 Lívia	 Falušová	 (ZŠ	
s	MŠ	Školská,	Hriňová),	3.	Erik	
Kuráň	(ZŠ	s	MŠ	Rudolfa	Diloga,	
Trstená).	Spomedzi	stredoškolá-
kov	boli	najlepší:	1.	Annamária	
Csóková	z	Obchodnej	akadémie	
(OA)	 Veľký	 Meder	 2.	 Marína	
Hluchá	 (Gymnázium	 Poštová,	
Košice),	 3.	 Lukáš	 Sabo	 (OA,	
Sereď).	 Z	 českých	 ZŠ	 si	 ceny	

prevzali:	1.	Martin	Jíša	(22.	ZŠ,	
Plzeň),	 2.	 Hanka	 Štefulíková	
(Gymnázium	 Jana	 Blahoslava,	
Ivančice),	3.	Natálie	Schánělco-
vá	 (ZŠ	a	MŠ,	 Jindřichov).	Tiež	
stredoškoláci:	1.	Jana	Kučerová	
(Gymnázium,	Třeboň),	2.	Tobiáš	
Nevřiva	 (Gymnázium,	 Olomo-
uc	–	Hejčín),	3.	Anna	Prášková	
(Gymnázium	 Jana	 Blahoslava,	
Ivančice).	„Vlani	sme	mali	túto	
súťaž	 iba	 v	 Prešovskom	 kraji.	
Teraz	v	druhom	ročníku	sme	ju	
rozšírili.	Zapojilo	sa	do	nej	298	
účastníkov	 v	 štyroch	 kategóri-
ách	z	oboch	krajín.	Bola	úspeš-

ná	a	chceme	v	nej	pokračovať,“	
uviedol	 pre	TASR	 iniciátor	 sú-
ťaže	a	člen	poroty	Rudolf	Jozef	
Mario	Bosák.	Súťaž	 je	v	 rámci	
projektu	 „Rok	 2019	 -	 rok	 Mi-
chala	 Bosáka,	 americko-európ-
skeho	 bankára	 a	mecenáša“	 pri	
príležitosti	150.	výročia	jeho	na-
rodenia.	Nad	projektom	prevzal	
záštitu	predseda	vlády	SR	Peter	
Pellegrini.	 Po	 jej	 vyhodnotení	
sprístupnili	 výstavu	o	Michalo-
vi	Bosákovi,	ktorá	už	bola	pre-
zentovaná	v	mestách	New	York,	
Washington,	 Moskva,	 Londýn,	
Dublin,	Varšava	či	Praha.

Primátor Humenného vymenoval svoju zástupkyňu, 
stala sa ňou poslankyňa Mária Cehelská

Humenčanka uspela v slovensko-českej literárnej súťaži 
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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	dostáva	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.

XXI. REPREZENTAČNÝ PLES 
MESTA HUMENNÉ

V	sobotu	9.	februára	o	19.00	hod.	
v	estrádnej	sále	DK.	Vstupné	42	eur.	
Výťažok	z	tomboly	bude	venovaný	na	
podporu	charitatívnych	projektov.

AKO TOM PRIBRAL
Rozprávka...	Tom	sa	chystá	na	rande.	
Jeho	prípravy	mu	však	skomplikuje	

nepríjemnosť	–	pribral...	Ako	sa	k	tomu	
postaví	Elo,	ktorý	sa	snaží	opáliť,	aby	
bol	pekný	na	rande,	ktoré	má	dohodnuté	
tiež?	Príbeh	bratov,	zápasiacich	so	zlým	
životným	štýlom,	tukmi,	lenivosťou	a	
najmä	spoločnou	láskou	vás	naučí,	aký	
prístup	k	životu	je	skutočne	dôležitý.	
–	v	nedeľu	17.	februára	o	15.00	hod.	

Vstupné	2,50	eur.

MÁRIA AVUKOVÁ: SPOMIENKY Z 
AUSTRÁLIE

Autorská	výstava,	svoje	spomienky	
preniesla	na	plátno.		–	Výstava	potrvá	do	

konca	februára	vo	výstavnej	miestnosti	DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

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	polovice	

XVII.	storočia	po	dnešok.	Súčasťou	
vystavovaných	fotografií	sú	aj	doposiaľ	
nezverejnené	snímky	pochádzajúce	
z	rodinného	albumu	potomkov	

Andrássyovcov	žijúcich	v	Kanade.	

KINO FAJN

TRHLINA
mysteriózny thriller, horor (SVK), 

originálna verzia – 4. februára 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	
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	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.	

BOHEMIAN RHAPSODY
životopisný, hudobný (USA/GBR), 

slovenské titulky – 5. februára o 19.00 hod.
Queen.	Jediné,	čo	je	pozoruhodnejšie	

ako	ich	hudba,	je	jeho	príbeh.	Bohemian	
Rhapsody	popisuje	hudobnú	dráhu	a	
jedinečnú	životnú	a	umeleckú	kariéru	
Freddieho	Mercuryho	od	založenia	

skupiny	Queen	až	po	pamätný	koncert	
Live	Aid	v	roku	1985.

HRANICA
(GRÄNS)

dráma, fantasy, thriller (SWE/DEN), 
české titulky – 6. februára o 19.30 hod.
Tina	pracuje	ako	dôstojníčka	colnej	
služby,	čo	sa	v	prípade	ženy,	ktorá	

šokuje	okolie	zdeformovanou	tvárou,	
môže	zdať	nelogické.	Lenže	Tina	má	

neuveriteľný	čuch.	Dokáže	na	diaľku	
odhaliť	tých,	ktorí	majú	strach	a	

v	batožine	prevážajú	nepovolené	látky	a	
materiály.	Počas	jedného	rutinného	dňa	
v	službe	stretne	Voreho,	zanedbaného	
a	mastného	vlasáča	v	koženej	bunde,	
ktorého	pach	nepripomína	nič	z	toho,	
čo	Tina	dosiaľ	cítila.	Vore	je	kľúčom	
k	jej	záhadnej	identite.	Film	Hranica	
je	tvrdým,	zvráteným,	šokujúcim	a	

podvratným	podobenstvom	o	tolerancii	
k	odlišnostiam,	o	pohlaví	a	citovom	
precitnutí.	Jedinečne	sa	v	ňom	spája	
realistická	dráma	a	severský	mýtus.

ŽENY V BEHU
komédia (CZE), originálna verzia – 6. 

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	pripravil	skvelý	

kondičný	plán.	Stačí	len	začať.

POTOMOK
(THE PRODIGY)

horor (USA), české titulky – 9. a 10. 
februára o 19.30 hod.

V	rovnakom	čase	ako	prišiel	na	svet	
malý	Miles,	sa	na	inom	mieste	odohrala	
tragédia.	Dve	zdanlivo	nesúvisiace	
udalosti	sa	o	niekoľko	rokov	prepoja	
desivým	spôsobom.	Milesova	mama	
Sarah	so	znepokojením	sleduje	synovo	
nevyspytateľné	a	agresívne	správanie.	
Postupne	sa	zmieruje	s	myšlienkou,	
že	malého	chlapca	ovláda	nejaká	zlá,	
nadprirodzená	sila.	Musí	potlačiť	svoj	
materinský	inštinkt	milovať	a	chrániť	
vlastné	dieťa,	a	podrobiť	ho	testom,	
aby	pochopila,	prečo	robí	tie	hrozné	
veci.	Chce	sa	za	každú	cenu	dozvedieť	
pravdu	-	kto	alebo	čo	získalo	moc	nad	
jej	synom.	Odpovede	na	všetky	otázky	
sa	skrývajú	hlboko	v	minulosti	a	Sarah	
čoskoro	pochopí,	že	skutočnosť	je	
ďaleko	horšia	ako	jej	predstavy...

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

04. 02. VERONIKA, NIKA
	 (Svetový	deň	proti	rakovine)
05. 02. ALFONZ, ALFONZIA
06. 02. GAŠPAR, PRIBINA
 (Svetový	deň	bez	mobilu)
07. 02. EMA, EMMA, JASNA
08. 02. EMIL, EMILIÁN, 

EMILIÁNA
 (Deň	pre	bezpečnejší	

internet)
09.	02.	 TÁŇA, TATIANA
10. 02. ERIK, ERIKA
 (Svetový	deň	manželstva)
11. 02. BLAŽEJ
 (Svetový	deň	chorých)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
04. 02.  GEORGE / LAJKA
05. 02.  STELLA / LUXOR
06. 02.  MERLIN / PEGGY
07. 02.  MURKO, MURKA / LORD
08. 02.  BESSIE / NORA
09.	02.		JIMMY / FERGIE
10. 02.  CALAMITY / ŠARYK,    
 ŠARIK, ŠARA
11. 02. FILIP / NERO

LEGO PRÍBEH 2
(THE LEGO MOVIE 2: THE 

SECOND PART)
animovaný (USA), slovenský dabing – 

10. februára o 15.00 hod.; o 17.15 hod. 
3D verzia

Po	úspechu	filmu	Lego	príbeh,	ktorý	
položil	základnú	kocku	nového	

fenoménu,	sa	opäť	stretneme	s	hrdinami	
z	mestečka	Brickburg.	V	novom	

akčnom	dobrodružstve	sa	obyvatelia	
pustia	do	boja	za	záchranu	svojho	

milovaného	domova...	Uplynulo	takmer	
5	rokov,	odkedy	bolo	„všetko	super“,	
a	teraz	musia	čeliť	novej	obrovskej	
hrozbe,	nájazdom	z	LEGO	DUPLO,	
ktorí	ničia	všetko	rýchlejšie,	ako	to	
stíhajú	obyvatelia	znova	vystavať.	V	
snahe	poraziť	nepriateľov	a	nanovo	
vyskladať	harmóniu	v	Lego	svete	sa	
Emmet,	Lucy,	Batman	a	ich	priatelia	

vydajú	do	vzdialených	a	neprebádaných	
galaxií.	
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Futbalové siete sa postupne napínajú už aj na zelených trávnikoch východoslovenských súťaží
(ar), -MJK-; Stropkov; FOTO ARCHÍV FKHE 

Ešte pred týždňom rozohrali hráči FK 
Humenné prípravnú futbalovú partiu na 
súperovom ihrisku v Stropkove. Z lavičky 
vedie tento tím zo severu východného Slov-
enska bývalý slovenský futbalový reprez-
entant Ľubomír Reiter (na klubovej úrovni 
pôsobil v Českej republike aj v Spojených 
štátoch amerických). 

MŠK TESLA STROPKOV  
- FK HUMENNÉ 

2:3 (2:2)
Góly:	Jakubčo,	Varga	-	Janko	2,	Balog.

FK HE: Vohár	(46.	Klamár)	-	Bjalončík	(60.	
Matta),	 Dický,	 Kuľha,	 Zlacký	 (50.	 D.	 Kra-
jník),	Porvazník	(50.	Balog),	Janko,	C.	Vasiľ,	
Ruskovský	 (50.	 L.	 Krajník),	 Dolutovský,	 I.	
Komjatý.	Tréner:	Vladimír	Sivý.
Skalní	 fanúšikovia	 „z	 oboch	 táborov“	 si	
v	chladnom	počasí	mohli	od	úvodných	minút	
vychutnať	obojstranný	útočný	 futbal.	Hostia	
sa	 ujali	 vedenia	 v	 prvej	 štvrťhodine,	 keď	 si	
loptu	 z	 autového	 vhadzovania	 prevzal	 Igor	
Komjatý,	 ideálne	 našiel	 Janka,	 a	 ten	 prudk-
ou	strelou	k	žrdi	nedal	domácemu	brankárovi	
šancu.	Domácim	 sa	 podarilo	 vyrovnať,	 keď	
Jakubčo	prudkou	strelou	zakončil	peknú	ak-
ciu	 domácich	 na	 jeden	 dotyk.	V	 35.	minúte	
zachytil	 hosťujúci	 Komjatý	 rozohrávku	
domácej	 obrany,	 spätnou	 prihrávkou	 vyzval	
Janka	 na	 zakončenie,	 ten	 sa	 nemýlil	 a	 po-

slal	 Humenčanov	 opäť	 do	 vedenia	 (1:2).	
V	 samom	 závere	 prvého	 polčasu	 si	 poradil	
s	vysokou	loptou	Frederik	Varga	a	nekompro-
misne	vyrovnal.	
Po	 obrátke	 sa	 hra	 v	 druhom	 polčase	 odví-
jala	 prevažne	 medzi	 oboma	 šestnástkami,	
bez	 vážnejších	 šancí	 s	 ohrozením	 tej-ktorej	
brány.	Najbližšie	ku	skórovaniu	mali	domáci	
Varga,	ale	toho	vychytal	Klamár,	na	opačnej	
strane	Komjatyho	strela	z	hranice	pokutového	
územia	letela	ponad	stropkovskú	bránu.	V	75.	
minúte	 vybojoval	 Komjatý	 „ťažkú“	 loptu,	
po	úniku	vysunul	 do	 správnej	 pozície	Balo-
ga,	 ktorý	 efektným	 lobom	 ponad	 domáceho	
brankára	rozhodol	o	víťazstve	FK	Humenné.

Aktívna zimná futbalová príprava, aj tá súťažná, je vkladom do druhej polovice sezóny 
tretej ligy. | FOTO:  ARCHÍV FKHE 

Pod dohľadom trénera Ľubomíra Reitera 
(vpravo) odohrali Stropkovčania prípravný zá-
pas s Humenčanmi. | FOTO:  ARCHÍV FKHE 

Cyril Vasiľ.  | FOTO:  ARCHÍV FKHE 

Aj vďaka Igorovi Komjatýmu (uprostred) humenskí futbalisti v Stropkove zvíťazili. | FOTO:  ARCHÍV FKHE Jarnú časť sezóny zo striedačky FK Humenné vedie tréner Vladimír Sivý. | FOTO:  ARCHÍV FKHE 
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Cez Skaličanov na Považie... zatiaľ však Humenčania z play-off neťažia
-MJK-; Dubnica n/V.; FOTO ARCHÍV MJK  

ST. NICOLAUS 1. HOKEJOVÁ LIGA 
ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF – 1. kolo

MHK DUBNICA NAD VÁHOM 
- MHK HUMENNÉ 

3:2 SN (0:0, 1:0, 1:2 – 0:0)

Góly:	 37.	 Ronald	 Dvonč	 (1:0	 –	
Trenčan,	Kanaet),	44.	Jakub	Jaku-
bík	(2:0	–	Krajči,	Veshutkin),	71.	
Maxim	Veshutkin	(3:2	SN)	–	47.	
Martin	Krajňák	 (2:1	 –	 Solomon-
chak,	 Lenďák),	 51.	 Filip	 Vaško	
(2:2	–	Michalčin,	Mačkovič).
R:	Ľ.	Vido,	B.	Píšťanský	-	J.	Konc	
ml.,	Pe	Jedlička.	D: 659.
MHK DNV:	 Daniel	 Gibl	 –	 Ján	
Jarábek,	 Enrik	 Švec,	 Maxim	
Veshutkin,	Jakub	Jakubík,	Róbert	
Krajči	 –	 Denis	 Rehák,	 Minjae	
Lee,	 Vlado	 Kútny,	 Vlado	 Lan-
toš,	 Martin	 Mikolášek	 –	 Marcel	
Hlaváček,	 Dominik	 Hohl,	 Denis	
Trenčan,	Ronald	Dvonč,	Dominik	
Kanaet	–	Viktor	Vladimirov,	Ro-
bin	Medek,	Vladislav	Vakhrame-
ev,	Matej	Macek.	Tréner:	Tomáš	
Valach.
MHK HE:	 Michal	 Kasarda	 –	
Martin	 Ondrej,	 Christián	 Mi-
chalčin,	Vladislav	 Solomonchak,	
Martin	 Krajňák,	 Sergii	 Baby-
nets	 –	 Adrián	 Mačkovič,	 Štefan	
Majerník,	 Filip	 Vaško,	 Denis	
Markuš,	 Ivan	 Fedorko	 –	 Martin	
Lenďák,	 Ľubomír	 Patlevič,	 Filip	
Vrábeľ,	Filip	Hudák,	Roman	Žit-
ný	–	Adam	Matej,	Viktor	Juraško.	
Tréner:	Milan	Staš.

•	Michalovce	 –	 Spišská	 Nová	
Ves	 3:0,	Martin	 –	HC	Bratislava	
5:1,	Topoľčany	–	Skalica	4:1.

ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF – 2. kolo
(stav série 2:0)

MHK DUBNICA NAD VÁHOM 
– MHK HUMENNÉ

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

Góly:	 14.	 Matej	 Macek	 (1:0	 –	
Medek,	 Švec),	 17.	 (PH2)	 Ján	
Jarábek	 (2:1	 –	 Švec,	Veshutkin),	
36.	 (TS)	 Vladimír	 Lantoš	 (3:1),	
54.	(PH2)	Maxim	Veshutkin	(4:2	
–	 Krajči,	 Jarábek),	 57.	 Ronald	

Dvonč	(5:2	–	Gibl,	Kanaet)	–	16.	
(OS1)	 Vladislav	 Solomonchak	
(1:1	 –	 Babynets,	 Lenďák),	 49.	
Sergii	 Babynets	 (3:2	 –	 Krajňák,	
Solomonchak).
R:	M.	Novák,	M.	Valachovič	–	M.	
Drblík,	M.	Makúch.		D: 739.
MHK DNV:	Daniel	Gibl	–	J.	Ja-
rábek,	 E.	 Švec,	M.	Veshutkin,	 J.	
Jakubík,	R.	Krajči	–	D.	Rehák,	D.	
Kozachuk,	 V.	 Kútny,	 V.	 Lantoš,	
M.	Mikolášek	–	M.	Hlaváček,	D.	
Hohl,	 D.	 Trenčan,	 R.	 Dvonč,	 D.	
Kanaet	 –	V.	Vladimirov,	 R.	Me-
dek,	 V.	 Vakhrameev,	 M.	 Macek.	
Tréner:	Tomáš	Valach.
MHK HE:	 Stanislav	 Škorvánek	
–	 Martin	 Ondrej,	 Christián	 Mi-
chalčin,	Vladislav	 Solomonchak,	
Martin	 Krajňák,	 Sergii	 Baby-
nets	 –	 Adrián	 Mačkovič,	 Štefan	
Majerník,	 Filip	 Vaško,	 Denis	
Markuš,	 Ivan	 Fedorko	 –	 Martin	
Lenďák,	 Ľubomír	 Patlevič,	 Filip	
Vrábeľ,	 Roman	 Žitný	 –	 Adam	
Matej.	Tréner:	Milan	Staš.

•	Michalovce	 –	 Spišská	 Nová	
Ves	 5:1,	Martin	 –	HC	Bratislava	
3:2,	Topoľčany	–	Skalica	3:1.

44. kolo

HK SKALICA  
- MHK HUMENNÉ 

5:6 (1:2, 2:3, 2:1)

Góly: 19.	Peter	Trávniček	(1:1	–	
Okoličány,	 Mowrey),	 22.	 Dávid	

Okoličány	(2:2	–	Jurák),	30.	Dá-
vid	 Okoličány	 (3:3,	 Jurák,	 Pač),	
55.	Patrik	Janáč	(4:6	–	Kniazev),	
58.	Dustin	William	Mowrey	(5:6	
–	 Jurák,	 Pač)	 –	 1.	 Filip	 Vrábeľ	
(0:1	 –	Vaško,	Markuš),	 19.	 Filip	
Vrábeľ	(1:2	–	Vaško,	Mačkovič),	
25.	 Jaroslav	 Šiňanský	 (2:3),	 38.	
Sergii	 Babynets	 (3:4	 –	 Krajňák,	
Ondrej),	40.	(PH1)	Ľubomír	Pat-
levič	 (3:5	 –	 Ondrej,	 Solomon-
chak),	 52.	 (PH1)	 Roman	 Žitný	
(3:6	–	Hudák,	Šiňanský).
R: K.	Valko	–	M.	Junek,	Pe.	Tvr-
doň.	D: 658.

•	 HC	 Bratislava	 –	 Michalovce	
1:4,	 Topoľčany	 –	 Považská	 Bys-
trica	 4:0,	 Dubnica	 n/V.	 –	 Martin	

4:3	PP,	Prešov	–	Trnava	2:4,	Nové	
Zámky	–	Spišská	Nová	Ves	3:7.	

Po základnej časti:

Michalovce 45 37 2 2 4 261:85 117
Martin	 45	 28	 4	 3	 10	 233:120	 95
Dubnica	n/V	 45	 29	 2	 2	 12	 207:116	 93
Topoľčany	 45	 25	 8	 2	 10	 193:109	 93
Skalica	 45	 24	 6	 4	 11	 202:122	 88
Humenné 45 22 1 6 16 196:145 71
HC	Bratislava	 45	 20	 3	 5	 17	 160:139	 71
Spiš.	N.	Ves	 45	 18	 3	 4	 20	 144:151	 61
P.	Bystrica	 45	 15	 5	 4	 21	 138:154	 56
Trnava	 45	 11	 1	 2	 31	 122:200	 37
Prešov	 45	 5	 1	 1	 38	 105:227	 18
N.	Zámky	B	 45	 1	 0	 0	 44	 51:443	 3
HK	Orange	20	 12	 5	 0	 1	 6	 37:38	 16

Na humenskom ľade budú mať naši hokejisti nevýhodu dvoch zápasov, keď s negatívnou bi-
lanciou sa vrátili z Dubnice nad Váhom. Rozhodne sa tak už v Humennom alebo sa štvrťfiná-
lová séria vráti na Považie. | FOTO: MJK



PONDELOK
4. FEBRUÁR 2019HUMENSKÝ EXPRES14 | ŠPORT

Nad Topľou sa „zablýskalo“, humenskí treťoligisti neokúsili gólovú radosť
(ar), -MJK-; Vranov n/T.; FOTO ARCHÍV FKHE 

V sobotu 2. februára dostali humenskí 
futbalisti druhú šancu otestovať svoju 
hernú kondíciu po zimnej pauze a prí-
prave. odohrali naši chlapci v poradí 
druhý prípravný zápas. Hostitelia z 
Vranova boli počas celého stretnutia 
„futbalovejší“, rýchlejší na lopte a 
hlavne efektívnejší v zakončení.

MFK VRANOV N/T.  – FK HUMENNÉ 
4:0 (3:0)

Góly:	Vožný,	Sitarčík,	Jakubov,	
Lukáč.
FK HE:	D.	Vohár	-	Bialončík,	Dický,	
Kuľha,	D.	Krajník,	Zlacký	(65.	Matta),	
Kokočák	 (65.	 L.	 Krajník),	 C.	 Vasiľ	
(80.	Mihalčin),	Porvazník	(50.	Balog),	
I.	Komjatý	(80.	Čeremeta),	Janko.	Tré-
ner:	Vladimír	Sivý.

Vo	vyloženej	gólovej	šanci	sa	v	úvod-
nej	 štvrťhodinke	ocitol	 Igor	Komjatý,	
ktorého	 zdarne	 vychytal	 golman	 Erik	
Makó.	 Vranovčania	 sa	 ujali	 vedenia	
v	 25.	 minúte,	 kedy	 si	 na	 Mihokov	
center	 nabehol	 Vožný	 a	 strelou	 na	
opačnú	stranu	brány	nedal	Dominikovi	
Vohárovi	 žiadnu	 šancu.	V	 40.	minúte	
sa	 dostal	 k	 lopte	 Sitarčík	 a	 prudkou	
strelou	 z	 hranice	 pokutového	 územia	
zvýšil	na	rozdiel	dvoch	gólov.	V	záve-

re	prvého	polčasu	sa	Mihokova	strela	
odrazila	od	žrde	k	Jakubovovi	a	ten	ju	
poslal	za	chrbát	humenského	brankára.	
Kapitulácia	 hostí	 prišla	 v	 65.	minúte,	
kedy	 Lukáč	 krásnou	 strelou	 vymietol	
pavučinu	Vohárovej	brány.
Na	 vranovský	 trávnik	 tentokrát	 nevy-
cestovali:	Ruskovský	(kvôli	chorobe);	
Dolutovský,	Voroňák	a	Skvašík	(zrane-
ní),	Klamár.
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interiérové  
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ATYPICKÉ  
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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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/0047Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom 
náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca 
podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré 
musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred 
požiarmi a civilnej ochrany. 

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

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

ochrany a technika civilnej ochrany.

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

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

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

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

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

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana

H
E

-R
/0

1
5

5

 H
E

/0
2

1
7

Predstavenstvo OV SLOVENSKÉHO 
ZVÄZU ZÁHRADKÁROV 

Ul. 26. novembra 1 v Humennom

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

OSIVEX ZÁHRADKÁR s.r.o., Staničná ul. 1482/1 v Humennom.

ZĽAVA PREDSTAVUJE - 10 %  
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 na nákup 
v ostatných prevádzkach Osivex)
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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.

Christián Valalik triumfoval na ďalších dvoch halových tenisových turnajoch
-MJK-, (pet); Prešov, Levoča; FOTO ARCHÍV TCHE 

Hráč 1. Tenisového klubu Hu-
menné zvíťazil na tenisovom tur-
naji na tvrdom povrchu v Prešove 
(19. – 21. január) a o týždeň ne-
skôr v Levoči (26. – 27. januára) 
na antukovom turnaji, v oboch 
prípadoch v kategórii chlapcov 
do desať rokov.

TAPO	OPEN  
(21	účastníkov)

Tvrdý	 tenisový	 povrch	 nerobil	
problém	Christiánovi	Valalikovi	na	
tradičnom	turnaji	v	Prešove,	ktoré-
ho	zastrešovateľom	je	známy	tréner	
Jozef	 Maras	 (Tenisová	 akadémia	
Prešov).	V	kategórii	chlapcov	do	10	
rokov	 sa	 tu	 registrovalo	 do	 súťaže	
dvadsaťjeden	 hráčov.	 Zástupca	 1.	
TC	Humenné	 ako	 nasadená	 šestka	
v	turnaji	sa	z	prvého	kola	prehupol	
bez	boja	s	voľným	žrebom.	V	dru-
hom	kole	sa	trochu	zapotil	v	zápase	
s	Prešovčanom	Timotejom	Turócim	
(7:6	 -5),	 zo	 štvrťfinále	 poľahky	

sa	 odrazil	 cez	 Tomáša	 Maruščáka	
z	 Košíc	 (6:2),	 aj	 v	 semifinále	 sa	
potrápil	 s	 Popradčanom	 Martinom	
Petrikom	(7:6	-1).	V	zápasoch	v	tej-
to	detskej	kategórii	sa	hrá	na	jeden	
set	a	 ten	finálový	zvládol	Christián	
Valalik	 rozdielom	7:6	 (5),	 keď	po-
razil	Jakuba	Rendeka	z	TK	Mladosť	
Košice.

WINTER	SPIŠ	CUP  
(15	účastníkov)

Organizátorovi	 tohto	 halového	 tur-
naja	na	antuke,	TC	62	Levoča,	sa	na	

turnaj	 prihlásilo	 pätnásť	 chlapcov.	
Šestnásťmiestnym	 pavúkom	postu-
poval	Ch.	Valik	 takto...	 osemfinále	
ho	 neprekvapilo,	 keď	 bez	 straty	
hry	 (6:0)	 porazil	 Ivana	Černického	
(MŠK	 Poprad	 6:0),	 vo	 štvrťfinále	
rozdielom	6:2	zvíťazil	nad	Jakubom	
Rendekom	 (TK	 Mladosť	 Košice),	
v	semifinále	vyhral	nad	Timotejom	
Turócim	(TK	Tatran	Prešov)	rozdie-
lom	6:2	a	vo	finále	dvojhry	porazil	
Lukáša	Horvata	TK	Mladosť	Koši-
ce	rozdielom	6:4.

ŠPORT / INZERCIA 

KLZISKO V HUMENNOM
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 

(4.	2.	–	10.	2.	2019)

sob 15.00 – 17.00 hod.
ned 14.00 – 16.00 hod.


