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Cesta na Komenského ulici je v katastrofálnom stave. 
Vodiči musia vydržať  do konca apríla

Cesta na Komenského ulici v Humennom pripomína po oprave kanalizácie tankodrom. Samospráva tvrdí, že nový asfaltový povrch 
by mal byť hotový najneskôr do konca apríla. Mesto chce na tomto dopravnom úseku vybudovať čo najskôr aj odbočovací pruh.

Poslanci neschválili 
exprimátorke vyplatenie 
nevyčerpanej dovolenky ani 
na druhý pokus

Humenčania sa počas 
filmových predstavení 
sťažujú na chlad, upozorňuje 
poslankyňa   Viac na str. 9   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné

Na katastrofálny stav cesty upozornila 
na poslednom rokovaní zastupiteľstva 
aj mestská poslankyňa Alena Židová. 
Poslankyňa uviedla, že na tejto ulici je 
potrebný nielen nový asfaltový povrch, 
ale aj nový odbočovací pruh. „Na túto 
akciu je vypracovaná projektová doku-
mentácia. Bola by som rada, aby sa na 
to nezabudlo. Tento problém sa vlečie už 
niekoľko rokov. V lete na tejto ulici bola 

vymenená kanalizácia. Viem, že časť po-
zemkov je vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, ktorý je realizácii 
tohto odbočovacieho pruhu naklonený,“ 
povedala poslankyňa.

Židová: Cesta je v hroznom 
stave. Vodiči tŕpnu, aby si 
nepoškodili auto
„V súčasnosti je táto cesta v hroznom 
stave a bez asfaltového povrchu. Bolo by 
na škodu, aby sa dal asfalt a odbočovací 

pruh nevybudoval. Žiadam preto ešte 
raz o doplnenie do plánov investičných 
akcií túto akciu tak, aby sa tento akútny 
problém vyriešil. Vieme, že na tejto ulici 
okrem stredných škôl sa nachádza aj lie-
čebňa dlhodobo chorých, tam bol nedáv-
no zriadený urgentný príjem, po ceste 
chodia sanitky s ľuďmi, ktorí potrebujú 
pomoc, mestská hromadná doprava, za-
mestnanci škôl, rodičia našich žiakov. 
Každý, kto na tú ulicu v súčasnosti odbo-
čí, tŕpne, či si nepoškodí auto. Realizo-

vaním tejto akcie sa dosiahne zrýchlenie 
dopravy v našom meste a skvalitnenie 
cesty,“ upozornila Židová.

Primátor: Už som urgoval 
investora
Primátor Miloš Meričko tvrdí, že vy-
budovanie odbočovacieho pruhu bude 
mesto riešiť. „Čo sa týka ale samotnej 
cesty, bude ju treba majetko-právne 
vysporiadať. To povolenie na rozkopáv-
ku Komenského ulice sa vlastne týka 
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Cesta na Komenského ulici je v katastrofálnom stave. Vodiči musia vydržať  do konca apríla

jednej akcie, ktorú robí investor Výcho-
doslovenská vodárenská spoločnosť aj 
na Gaštanovej ulici. Vieme o tom, že je 
v katastrofálnom stave, ja som niekoľ-
kokrát urgoval investora, stretol som 
sa aj s realizátorom stavby, aby túto 
cestu aspoň v schodnom stave udržiava-
li, a myslím si, že v tejto chvíli sa to aj 
deje. Kontrolujeme to, ale, samozrejme, 
tie nepríjemnosti sú obrovské. Napokon 
tú investičnú akciu bolo treba urobiť, 
pretože kanalizácia nestíhala zbierať 
splaškové vody. V každom prípade ešte 
v novembri moja predchodkyňa predlži-
la tú lehotu do 30 apríla. Keďže je zima 
a obaľovačky nefungujú, to znamená, 
že ten asfalt sa nemôže dať, nielen pre 
poveternostné podmienky, ktoré sú, ako 
je mráz, ale aj preto, že proste nie sú v 
stave to urobiť skôr ako do 30. apríla,“ 
objasnil primátor.

Najprv opravia cestu, potom 
vybudujú odbočovací pruh 
Mestský a zároveň krajský poslanec Ivan 
Hopta uviedol, že sa o túto cestu zaují-
mali s poslancom Michalom Babinom aj 
na kraji. „My sme sa spolu s poslancom 
Babinom zaujímali o túto situáciu. Plne 
to podporujem. Teraz je otázka: Tú cestu 
musia opraviť do konca apríla, my, keď 
chceme robiť odbočovací pruh, bude-
me musieť mať najprv ten pozemok vo 
svojom vlastníctve, to znamená, že musí 
prebehnúť prevod pozemku z VUC na 
mesto Humenné. Potom musíme vypra-
covať nejakú projektovú dokumentáciu, 
potom zadať nejakú zákazku niekomu. 
Teraz je otázka, či budeme čakať za 
tým niekedy do septembra, dokedy sa 
to uskutoční, alebo či tú cestu predsa 
nedokončíme do konca apríla. Ja si 
myslím, že ľudia nás pozabíjajú, ak by 
sme povedali, že musíme čakať, dokedy 
budeme robiť odbočovací pruh, čiže je 
taká dilema, či vôbec môžeme dávať do 
súpisu týchto akcií túto akciu, keď nie 
je to náš pozemok,“ poznamenal Hop-
ta. Primátor Miloš Meričko vysvetlil, že 
o odkúpenie pozemku už požiadali Pre-
šovský samosprávny kraj. „Samozrejme, 

nevieme, dokedy by bola realizovateľná, 
dokedy teda prejdú pozemky k nám, 
dokedy dokážeme realizovať tento od-
bočovací pruh. Prikláňam sa k tomu, čo 
hovorí pán poslanec Hopta, že naozaj tá 
nespokojnosť ľudí na Komenského uli-
ci by sa tým ďalej ešte viac predlžovala 
a je lepšie, ak do toho apríla naozaj ten 
asfalt príde na cestu na Komenského 
ulici a budeme tento problém riešiť prie-
bežne tak, ako bude prichádzať odozva 
z Prešovského samosprávneho kraja,“ 
vysvetlil primátor.

O ceste rokovali ešte 
s bývalým županom
Poslanec Michal Druga uviedol, že sa 
problémovou cestou zaoberali na kraji 
ešte za bývalého župana Petra Chudíka. 
„Myslím si, že projektová dokumentácia 
k tomuto je hotová asi od roku 2016. 
V roku 2017, ešte ako poslanec PSK, na 
výzvu mesta s pánom poslancom Fer-
kom sme rokovali s bývalým predsedom 
PSK a dohodlo sa vtedy, keďže pozemky 
sú Prešovského samosprávneho kraja, 
projektovú dokumentáciu už má mesto 
vypracovanú, tak investičnú akciu, mys-
lím, že v hodnote 30-tisíc eur, aby zafi-
nancovalo PSK. Predchádzajúci predse-
da s tým, samozrejme, súhlasil. Preto na 
našu výzvu vlastne mesto odstúpilo za 
symbolické euro projektovú dokumen-
táciu na Úrad Prešovského samospráv-
neho kraja. Čiže myslím si, že keď chcete 
ušetriť čas a z logického hľadiska by to 
bolo oveľa jednoduchšie, ak by  túto ak-
ciu zrealizoval PSK, pretože z rozpočtu 
PSK je to zanedbateľná čiastka a ušetrili 
by sa tým zbytočné presuny majetkov 
a urobilo to PSK na svojom vlastnom 
pozemku a urobilo by to za projektovú 
dokumentáciu, ktorú by mesto bezod-
platne za symbolické euro poskytlo,“ 
vysvetlil poslanec Michal Druga.

Šalata: Kraj nemôže urobiť 
cudziu cestu
Poverený vedúci Odboru územného 
plánovania a výstavby Mestského úradu 
v Humennom Marián Šalata vysvetlil, 
že kraj je pripravený svoj pozemok pod 
cestou mestu odpredať, ale nie ju re-

konštruovať. „PSK pripravilo písomné 
vyjadrenie, že cesta Komenského medzi 
gymnáziom a terajšou ekonomickou 
školou je mestská. Patrí mestu Humen-
né a cesta okolo kasární zasa patrí Slo-
venskej správe ciest - Investorský útvar 
Košice, čiže oni práve toto, čo pán posla-
nec Druga hovorí, nemôžu urobiť, lebo 
by budovali cudziu cestu. Buď mestskú, 
alebo Slovenská správa ciest Košice. 
Preto si to musí mesto samo vybudovať, 

a preto povedali, že nám tento pozemok, 
na ktorý už je vypracovaný geometrický 
plán na odčlenenie, túto časť pozemku 
predajú,“ vysvetlil Šalata. Cesta by mala 
byť zrekonštruovaná do konca apríla. 
Mestské zastupiteľstvo zároveň zaradilo 
do plánu investičných akcií na tento rok 
aj návrh poslankyne Aleny Židovej, aby 
na Komenského ulici bol vybudovaný 
odbočovací pruh.

„Každý, kto na tú ulicu v súčasnosti odbočí, tŕpne či si nepoškodí auto,“ uviedla poslankyňa 
Alena Židová. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Po oprave cesty tu neskôr pribudne aj odbočovací pruh v smere na Mierovú ulicu. | FOTO: 
MILAN POTOCKÝ

V súčasnosti je cesta na Komenského ulici v hroznom stave a bez asfaltového povrchu. Zre-
konštruovaná bude do konca apríla.   |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

porkačovanie zo strany 1 
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Milan Potocký, tasr, Humenné
 
Žiadosť Jany Vaľovej o náhradu 
platu za nevyčerpanú dovolenku 
za roky 2017 až 2018 im predložili 
na rokovanie ešte na poslednom 
vlaňajšom zastupiteľstve. Išlo 
o 47,5 dňa a sumu 1032,38 eura. 
Po rozprave, v ktorej vtedy zazneli 
aj názory túto náhradu nevyplatiť, 
mestský parlament schválil posla-
necký návrh, aby materiál z rokova-
nia stiahli. Plénum zároveň uložilo 
hlavnej kontrolórke mesta preveriť 
opodstatnenosť počtu dní spomí-
nanej nevyčerpanej dovolenky do 
jeho najbližšieho zasadnutia. Z jej 
stanoviska vyplýva, že na základe 
predložených dokladov mala býva-
lá hlava mesta v roku 2017 nárok 
na 30 dní dovolenky, vyčerpaných 
bolo sedem a vlani k 10. decem-
bru ich mala 27,5, z toho vyčerpa-
ných bolo desať. „Náhradu platu 
za nevyčerpanú dovolenku možno 
starostovi, resp. primátorovi po-
skytnúť, len ak nemohol vyčerpať 
dovolenku ani do konca budúceho 
kalendárneho roku a ak o tom roz-
hodlo obecné zastupiteľstvo. Zákon 
vyžaduje splnenie všetkých vyššie 
uvedených podmienok súčasne, 
absencia jednej z nich by mala za 
následok nemožnosť preplatenia 

dovolenky,“ uvádza sa v materiáli. 
Mestský právnik plénum ešte v de-
cembri upozornil, že ak poslanci 
preplatenie dovolenky neodsúhla-
sia, nie je možné domáhať sa ho 
súdnou cestou. 

Poslanec: Je to uzavretie 
čiernej histórie mesta
Poslanec Martin Ruščanský vníma 
žiadosť exprimátorky o náhradu 
platu za nevyčerpanú dovolenku 
ako poslednú bodku za jej vládnu-
tím. „Verím, že je to taká posledná 
bodka k tomu, čo tu všetko prebeh-
lo za osem rokov, a také uzavretie 
čiernej histórie mesta, ktoré sme 
tu museli prežívať aj s niektorými 
ľuďmi, ktorí sa naozaj museli vláčiť 
po súdoch a počúvať tie ohovárania 
a zosmiešňovacie slová, ktoré tu 
padali,“ povedal Ruščanský. 

Naopak, stranícky kolega Vaľovej 
poslanec Ondrej Mudry je presved-
čený, že exprimátorka si preplate-
nie dovolenky zaslúži. „Myslím, že 
za tých osem rokov, tých 750 eur 
preplatenia dovolenky  myslím, že 
si zaslúži. Nie je to nejaká čiastka, 
ktorá by 30-miliónový rozpočet 
mala zruinovať. Dáte mi za pravdu, 
že tých 11 miliónov eur priniesla do 
tohto mesta, či už z fondov rôznych 

ministerstiev. Takže tých 750 eur 
nie je nejaká horibilná čiastka,“ po-
znamenal poslanec Mudry. K žia-
dosti o preplatenie nevyčerpanej 
dovolenky sa bývalá primátorka 
vyjadrila na sociálnej sieti. „Ústre-
tovo som mestu písomne ponúkla 
možnosť riešiť preplatenie mojej 
nevyčerpanej dovolenky, ktorá mi 
patrí zo zákona a vypočítava sa z 
minimálnej mzdy 480 eur, ktorú 
som poberala,“ vyjadrila sa Vaľová 
na svojom facebookovom profile. 

Poslanec Andrej Bača bol proti 
tomu, aby Vaľovej preplatili nevy-
čerpanú dovolenku. „Ja si myslím, 
že toto, čo tu teraz riešime, je ne-
zmyselné. Samozrejme, zahlasujem 
za nie. Len si dávam takú rečníc-
ku otázku: Kto preplatí občanom 
mesta Humenné súdne poplatky 

a trovy za prehraté súdne spory 
počas primátorovania pani Vaľo-
vej? Kto to preplatí? Pani Vaľo-
vá asi nie,“ povedal Andrej Bača. 
Podľa poslanca Jozefa Babjáka je 
problémom, že exprimátorka žia-
da preplatenie dovolenky nielen za 
minulý rok, ale aj za rok 2017. „Je 
pravidlo, že musí si zamestnanec 
vyčerpať v tomto prípade, poviem 
konkrétne, dovolenku za rok 2017 
do konca roku 2018. To znamená, 
že ak mi tu príde návrh preplatiť 
dovolenku za rok 2018, asi by to ne-
bol až taký problém, ale keď sa tam 
objavuje dovolenka za rok 2017 už 
to problém je,“ upozornil Babják. 
Poslanci napokon náhradu platu 
za nevyčerpanú dovolenku bývalej 
primátorke neschválili. Za prepla-
tenie boli len 3 poslanci, 14 boli 
proti a 4 sa zdržali.

Poslanci neschválili exprimátorke vyplatenie nevyčerpanej dovolenky ani na druhý pokus. 
 | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Jana Fedičová, Humenné
 
Všetkých autorov kraslíc, bez roz-
dielu veku a použitej techniky zdo-
benia, pozývame, aby svojimi diela-
mi obohatili medzinárodnú súťaž-
nú výstavu Karpatská kraslica 2019 
a stali sa nositeľmi tradície osobitej 
ľudovej kultúry, ktorá spája na-
prieč hraniciam. Súťažné kolekcie 
autorov prijímame na adrese Vi-
horlatského múzea v Humennom, 

Námestie slobody 1, 066 01 Hu-
menné do 15. marca 2019 (podrob-
né podmienky účasti nájdu záujem-
covia na www.muzeumhumenne.
sk, tel. 057 775 2240, sekretariat@
muzreumhumenne.sk). Tohtoroč-
ná výstava kraslíc vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom bude verej-
nosti prístupná od 23. marca do 30. 
apríla 2019. Doteraz prezentovalo 
Vihorlatské múzeum v Humennom 
do  22 000 kraslíc od takmer 500 

autorov z Čiech, Ukrajiny, Poľska, 
Maďarska, Rumunska a všetkých 
regiónov Slovenska. Dvadsaťsedem 
ročníkov výstavy navštívilo takmer 
päťdesiat a pol tisíc návštevníkov. 
Našim úsilím je uchovávanie a pre-
zentácia bohatej duchovnej tradície 
karpatského regiónu a vytvorenie 
priestoru na prezentáciu, vzájomnú 
výmenu skúseností a spoluprácu 
autorov kraslíc z celého Slovenska 
a priľahlých krajín karpatskej ob-

lasti. Vihorlatské múzeum v Hu-
mennom zároveň ďakuje všetkým 
autorom kraslíc a podporovateľom 
myšlienky uchovávania kultúrnych 
tradícií za aktívnu účasť a záujem 
pri podpore podujatia, ktoré sa 
prezentáciou tradičného umenia 
zdobenia kraslíc stalo novým sym-
bolom cezhraničných kontaktov, 
väzieb a priateľstva národov a ná-
rodností žijúcich v karpatskej ob-
lasti.

Poslanci neschválili exprimátorke vyplatenie nevyčerpanej dovolenky ani na druhý pokus

Múzeum pozýva autorov kraslíc na medzinárodnú súťažnú výstavu 
Vihorlatské múzeum v Humennom ako hlavný organizátor podujatia v spolupráci s Úniou žien Slovenska, krajská organizácia Prešov, pozývajú 

širokú verejnosť k aktívnej účasti na XXVII. ročníku medzinárodnej súťažnej výstavy Karpatská kraslica 2019.

Humenskí poslanci sa opäť zaoberali žiadosťou bývalej primátorky Jany Vaľovej, ktorá sa týka vyplatenia jej nevyčerpanej dovolenky. 
Materiál mali na stole už po druhýkrát. Podľa viacerých poslancov si Vaľová preplatenie nevyčerpanej dovolenky nezaslúži.
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Humenné: Pri dopravnej nehode sa ľahko zranili dve ženy

Colník si mal od Ukrajinca vypýtať  úplatok, hrozí mu exemplárne potrestanie

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Pri pondelkovej rannej do-
pravnej nehode, ktorá sa stala 
na výpadovke v Humennom v 
smere na obec Brekov, sa ľahko 
zranili dve ženy. Ako informo-
vala prešovská krajská policaj-
ná hovorkyňa Jana Ligdayová, 
ku kolízii došlo niekoľko minút 
pred 7.00 h na ceste I/74, kon-
krétne na križovatke ulíc Druž-
stevná a Mierová. Zrazili sa tam 
dve osobné motorové vozidlá. 
„Obe vodičky boli podrobené 

dychovej skúške s negatívnym 
výsledkom,“ spomenula. Škodu 
predbežne vyčíslili na takmer 
18 000 eur. „Okolnosti doprav-
nej nehody i miera zavinenia sú 
v štádiu vyšetrovania,“ dodala 
hovorkyňa. Jozef Minár z Ope-
račného strediska záchrannej 
zdravotnej služby pre TASR 
uviedol, že pri nehode sa ľahko 
zranili dve ženy. „Obidve so zra-
neniami dolných končatín pre-
viezli záchranári do humenskej 
nemocnice,“ priblížil.

ts, Vyšné Nemecké, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Finančná správa striktne odmieta 
akékoľvek korupčné správanie jej 
zamestnancov. „Takýto postup, ako 
dokumentuje video, ktoré zo slo-
vensko-ukrajinskej hranice zverejnil 
ukrajinský novinár, odsudzujeme 
a nebudeme ho v žiadnom prípade 
tolerovať. Výrazne sa dištancujeme 
od podobných praktík a vyzýva-
me občanov, aby takéto korupčné 
správanie nahlasovali,“ uviedla 
prezidentka finančnej správy Lenka 
Wittenbergerová. O ďalšom postu-
pe finančnej správy v spomínanom 
prípade informovala aj priamo pod-
predsedu vlády a ministra financií 
SR Petra Kažimíra. „Takéto správa-
nie zamestnancov finančnej správy 
je neprijateľné, a preto som požia-
dal prezidentku finančnej správy o 
okamžité riešenie. Bol prijatý nový 
zákon o finančnej správe, ktorý za-
bezpečuje jej zamestnancom vyššie 
mzdy a zároveň majú vyššiu mieru 
zodpovednosti. Aj preto žiadam 
exemplárne potrestanie vinníka, 
zodpovedné riešenie a systémové 
opatrenia zo strany nadriadených. 
Finančná správa musí byť profesi-
onálnou inštitúciou, v ktorej nestr-

píme takéto odporné správanie,“ 
uviedol po stretnutí s prezidentkou 
finančnej správy minister financií 
Peter Kažimír. Zároveň vyzval nové-
ho generálneho riaditeľa sekcie col-
nej na disciplinárne potrestanie spo-
mínaného colníka. Riadením sekcie 
colnej je od februára poverený do-
terajší riaditeľ Akadémie finančnej 
správy Tomáš Prochocký. Ako infor-
moval ministra financií na stretnutí, 
finančná správa vo veci koná, mení 
a sprísňuje reži-
mové opatrenia 
na hraničnom 
priechode Vyš-
né Nemecké a v 
priebehu krátkej 
doby zrealizuje 
aj ďalšie technic-
ké opatrenia a 
pristúpi k opat-
reniam v perso-
nálnej oblasti. 
Finančná správa 
dbá na dodržia-
vanie zákonov, 
korupciu netole-
ruje. Napríklad 
za ostatné tri roky 
(2016 – 2018) 
viedla viaceré šet-

renia v oblasti porušovania zákonov 
a predpisov na Colnom úrade, do 
ktorého kompetencie patrí HP Vyš-
né Nemecké. Deväť colníkov bolo 
prepustených zo služobného pome-
ru, v 33 prípadoch finančná správa 
prijala disciplinárne opatrenia.
Od roku 2013 je vo finančnej správe 
zavedený „Program nulová toleran-
cia korupcie“. Na finančnej správe 
pracuje 9 300 ľudí a 99 % zákony 
a etický kódex zamestnanca FS ne-

pochybne dodržiava. Odhaľovanie 
korupcie vo vlastných radoch však 
nie je jednoduché, je potrebné mať 
priame dôkazy a je nevyhnutná efek-
tívna spolupráca medzi finančnou 
správou a políciou. V odhalených 
prípadoch boli zamestnanci finanč-
nej správy postavení mimo službu, 
zároveň boli podané trestné ozná-
menia na políciu pre prečin zneuží-
vania právomoci verejného činiteľa. 
Prípady následne rieši polícia.

Za korupciu hrozia tvrdé postihy. Bude to tak aj v prípade zamestnanca, ktorý si počas služby na hraničnom priechode  
vo Vyšnom Nemeckom pýtal od ukrajinského občana úplatok.
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 P R Á C A

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. Zá-
klad 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

S L U Ž B Y

 � R E K O N Š T R U K C I E 
BYTOVÝCH JADIER – 
omietky, obklady, dlažby, 
plávajúce podlahy... Po-
trebujete PRESŤAHO-
VAŤ BYT, PREVIESŤ 
NÁBYTOK, ZBAVIŤ SA 
NEPOTREBNÉHO NÁ-
BYTKU A ZARIADENIA 
Z BYTU? Prídeme a odve-
zieme. Kontaktuje nás na 
tel. č.: 0944 807 207. 

HE-R/0156

P R E N Á J O M

 � Dám do prenájmu GA-
RÁŽ pri kaštieli v HE. In-
fo na tel.: 0918 568 341. 

HE-R/0153

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 TKANÉ  DO-
MÁCE PLÁTNO a KON-
ZUMNÉ ZEMIAKY. Tel. 
0918 279 885.

HE-R/0154

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

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Spoločnosť ALTHAN s.r.o. prehlasuje, 
ŽE HOVÄDZIE MÄSO NA NAŠICH PULTOCH 
JE VÝLUČNE ZO SLOVENSKÝCH FARIEM 

A SO SLOVENSKÝM PÔVODOM.

H
E

/0216
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Humenné: Technické služby začali s údržbou miestnych komunikácií a chodníkov

Pre zvýšenú chorobnosť  zatvorili v kraji 52 škôl. Najviac ich bolo v okrese Humenné 

Budúce mamičky sa opäť  môžu prísť  do humenskej nemocnice poradiť  s primárom

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ     

„Ide o tzv. suchú asfaltovú zmes 
predpísanej krivky zrnitosti, spoje-
nú asfaltovým spojivom a špeciál-
nym aditívom. Je určená na jedno-
duchú celoročnú údržbu vozoviek 
a chodníkov aj za nepriaznivých 
poveternostných podmienok vrá-
tane daždivého počasia a mrazov 
do mínus desať stupňov Celzia,“ 
informoval TASR riaditeľ TS mesta 
Humenné Milan Kuruc. Od tech-
nológie si podľa jeho slov sľubujú 
preklenutie obdobia, v ktorom pre 
zimnú odstávku výrobnej linky 
dodávateľa teplej asfaltovej zmesi 

nemohli začať opravy ciest a chod-
níkov. „Čo v konečnom dôsledku 
prinášalo nespokojnosť obyvate-
ľov mesta, každodenné sťažnosti 
a v nejednom prípade aj žiadosti 
o náhradu škody za poškodené 
vozidlo,“ vysvetlil. Nová techno-
lógia je podľa riaditeľa približne 
o 35 percent drahšia v porovnaní 
s bežnou. Materiál nakupujú prie-
bežne, doteraz minuli zhruba 800 
kilogramov. „Zatiaľ sme týmto 
spôsobom opravili najviac poško-
denú úseky na uliciach Hrnčiarska, 
Osloboditeľov a pokračovať bude-
me na základe vizuálnej obhliadky 
každej ulice či chodníka,“ ozrejmil 

Kuruc. Prioritne sa budú venovať 
častiam, na ktorých je najhustejšia 
premávka motorových vozidiel a 
najvyššia frekvencia chodcov. Oby-

vateľov zároveň požiadal o trpezli-
vosť. „Opravíme všetky poškodené 
úseky, chce to však čas a vhodné 
klimatické podmienky,“ uzavrel.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Ako na svojej webovej stránke in-
formuje Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom 
v Prešove, nahlásených bolo spo-
lu 12 865 akútnych respiračných 
ochorení (ARO), z toho 1935 prípa-
dov tvorili chrípke podobné ocho-
renia. Najvyššiu vekovo špecifickú 
chorobnosť v oboch skupinách za-

znamenali vo vekovej kategórii od 
nula do piatich rokov. Z celkového 
počtu hlásených komplikácií (389) 
boli najčastejšie sinusitídy – 245. 
V aktuálnom týždni bol z dôvodu 
zvýšenej chorobnosti na ARO pre-
rušený výchovno-vzdelávací proces 
v 25 materských, rovnako tak aj 
základných školách, stredné školy 
boli zatvorené dve. Najviac ich bolo 
v okrese Humenné, a to desať mater-

ských a osem základ-
ných škôl, a v Barde-
jovskom okrese ich 
bolo spolu 12. RÚVZ 
zároveň informuje 
o zákaze návštev v 
Národnom ústave tu-
berkulózy, pľúcnych 
chorôb a hrudníkovej 
chirurgie Vyšné Hágy 
v okrese Poprad. 

ts, Humenné    

Nemocnica Svet zdravia Humenné 
zaviedla minulý rok novú tradíciu 
a pre mamičky pripravuje pravi-
delné stretnutia s primárom. To 
najbližšie sa uskutočnilo v utorok 
5. februára o 14:00 h. na prvom 
poschodí gynekologicko-pôrod-
níckeho oddelenia v jedálni na 
šestonedelí. „Viacero mamičiek 
nemá dostatok informácií o sa-
motnom pôrode, možnostiach, 

ktoré nemocnica ponúka, nepozná 
priestory pôrodnice a personál. Aj 
to prispieva k obavám z príchodu 
dieťatka na svet, ktoré mamičky 
majú. Na týchto stretnutiach im 
chceme preto pomôcť odbúrať 
stres. Mamičky sa môžu opýtať na 
čokoľvek, čo ich bude zaujímať, 
zoznámiť sa s personálom, ktorý 
sa o nich bude starať, a zároveň 
si pozrieť priestory. Keď tak príde 
deň pôrodu, budú už prichádzať do 
známeho prostredia, medzi ľudí, 

ktorých poznajú a budú vedieť, čo 
ich čaká,“ vysvetľuje primár gyne-
kologicko-pôrodníckeho oddelenia 
Nemocnice Svet zdravia Humenné 
MUDr. Ladislav Hamadej. Nemoc-
nica od septembra minulého roka 
organizuje neformálne stretnutia 
s primárom vždy v prvý utorok 
v mesiaci. To budúcomesačné sa 
bude konať 5. marca. Primár po-
dotýka, že aj na základe stretnutí 
s mamičkami, ich názorov a prefe-
rencií sa chce pôrodnica neustále 

zlepšovať a vyjsť mamičkám čo naj-
viac v ústrety. Zatiaľ čo v roku 2017 
dosiahol počet pôrodov v humen-
skej nemocnici číslo 540, minulý 
rok ich bolo 557. Chlapcov prišlo 
na svet 287, dievčat 283. Trinásť 
mamičiek si domov z pôrodnice 
odnieslo aj dvojičky. Medzi naj-
častejšími dievčenskými menami, 
aké rodičia dávali svojim novoro-
dencom, sa objavili Nela, Eliška 
a Nina. U chlapcov zase dominova-
li mená Jakub, Richard a Michal.

Technické služby (TS) mesta Humenné začali s údržbou miestnych komunikácií a chodníkov v tomto roku predčasne. 
Opravu výtlkov totiž realizujú novou technológiou.

Počas piateho kalendárneho týždňa došlo v rámci Prešovského kraja k nárastu chorobnosti. Z tohto dôvodu tam zatvorili 52 škôl.

Budúce mamičky majú aj tento mesiac možnosť navštíviť humenskú pôrodnicu, pozrieť si jej priestory a primára sa opýtať na všetko, čo ich zaujíma. 
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Jana Fedičová, Humenné

Podujatie sa v rámci projektu Prešov-
ského samosprávneho kraja koná pod 
záštitou predsedu PSK Milana Majer-
ského. Komentované vstupy do expo-
zície budú prebiehať denne v termíne 
od 11. do 15. februára 2019 v čase od 
10. hodiny v trvaní 60 minút. Manžel-
ské páry srdečne vítame so zľavneným 
vstupným. Verejnosti ponúkame oje-
dinelý historický exkurz do minulosti  
kaštieľa, spoločenských i hospodár-
skych vzťahov na humenskom panstve 
a území Uhorska, ktoré od stredove-
ku písali jednotlivé manželské páry 
zobrazené na portrétoch v kaštieli. 
Priblížime postavenie manželov i in-
štitúcie manželstva v rámci súdobých 
sociálnych rolí i obyčajných ľudských 
osudov v konkrétnych historických 
obdobiach, keď manželské zväzky 

boli nástrojom mocenského vplyvu 
sobášnej politiky, ale aj lásky roman-
tickej a tragickej. Prostredníctvom 
manželov na portrétoch vstúpime do 
života jedného z najvýznamnejších 
panovníckych manželstiev a objasní-
me zaujímavé, doteraz menej známe 
epizódy zo života najväčšej európskej 
panovníčky Márie Terézie. Predstaví-
me jednu z najzáhadnejších žien poli-
tiky 17. storočia – cisárovnú a uhorskú 
i českú kráľovnú Eleonóru Magdalénu 
Teréziu Falcko-Neuburskú v šťast-
nom, takmer tridsaťročnom manžel-
skom  zväzku s cisárom Leopoldom I. 
Oživíme osudy hynúcej lásky krásnej 
Juliany Erdödy a Štefana Csákyho, 
ktorému vďačíme za najkrajšie zdo-
bené miestnosti v kaštieli zo začiatku 
18. storočia. Na pomyselnom putova-
ní históriou humenského kaštieľa na 
prahu 19. storočia otvoríme kroniku 

osudov manželov posledného šľach-
tického rodu Andrássyovcov − s naj-
bohatšou nevestou Uhorska z humen-
ského panstva, tromi bratmi − Ema-
nuelom, nazývaným „Železný gróf“, 
Júliusom, zvaným „Krásny obesenec“, 

a najmladším Aladárom a ich krásny-
mi manželkami, dvornými dámami 
cisárovnej Sisi, ako aj najvýraznejším 
symbolom romantického vzťahu grófa 
Dionýza Andrássyho a neurodzenej 
Františky Hablawetz.

ts, Snina, FOTO: TS

Po výhre tak dodržal svoje slovo 
a prispel na dobrú vec. Sľúbené ho-
dinky sa rozhodol vydražiť a výťažok 
z nich venoval na kúpu nového defib-
rilátora. Vo štvrtok ho sninským hasi-
čom odovzdal jeho otec. „Som veľmi 
šťastný, že Ondro sa takto rozhodol,“ 
uviedol pre médiá Duda starší s tým, 
že nejde o prvý a určite ani posled-
ný takýto počin jeho syna. „Ondro 
je v týchto veciach veľmi otvorený,“ 
vysvetlil. Podľa jeho ďalších slov je 
Salomon Kalou nielen po futbalovej, 
ale aj po ľudskej stránke veľkým vzo-
rom Ondrejovi. „Vieme o tom, že aj 
Salomon pomáha veľmi svojim kra-
janom,“ spomenul. Pre defibrilátor sa 
rozhodli z dôvodu, že v celom Snin-
skom okrese sú len tri takéto prístroje 
a sú veľmi potrebné. „Budem veľmi 

rád, ak by sa nemusel použiť, ale ak sa 
použije a zachráni len jeden život, tak 
to splnilo účel,“ ozrejmil. Ondrej Duda 
mladší sa do Sniny vracia maximálne 
dvakrát do roka. „Je hrdý na to, že je 
zo Sniny, narodil sa tu, vyrastal, vošiel 
do veľkého futbalu,“ povedal jeho 
otec s tým, že všetky svoje dobročinné 
aktivity venuje práve tejto svojej rod-
nej hrudi. „Som na neho neskutočne 
hrdý,“ skonštatoval. Defibrilátor bude 
podľa riaditeľa Krajského riaditeľ-
stva Hasičského a záchranného zboru 
v Prešove Jána Goliaša pre hasičskú 
stanicu v Snine veľkou pomocou aj 
preto, že tá je svojou polohou v dosť 
odľahlom regióne. „Tieto prístroje sú 
jednoduché aj pre obyčajného laika, 
pretože sú plnoautomatické a užívate-
ľa samy navádzajú,“ vysvetlil na mar-
go otázky, či ho budú vedieť príslušní-
ci používať. V kraji je podľa jeho slov 

defibrilátor na každej okresnej stanici 
a v blízkej budúcnosti by ho mala mať 
každá jedna hasičská stanica. Prí-
slušníci ho využívajú napríklad pri 
nehodách. „Ale chodíme, pokiaľ nie 

je dostupná rýchla záchranná pomoc, 
ako prví aj k iným udalostiam, ako je 
podozrenie na infarkty či zástavy sŕdc, 
a vtedy je ten prístroj veľmi využiteľ-
ný,“ upozornil.

Národný týždeň manželstva vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Snina: O. Duda venoval hasičom defibrilátor, odovzdal im ho jeho otec  

Vihorlatské múzeum v Humennom sa pripája k celosvetovej iniciatíve podporujúcej inštitút manželstva v rámci kultúrnych 
podujatí Národného týždňa manželstva 2019. Širokú verejnosť pozývame na tematickú komentovanú prehliadku 

umeleckohistorickej expozície múzea v objekte renesančného kaštieľa pod názvom Manželia na portrétoch. 

Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda venoval hasičom v rodnej Snine defibrilátor. Urobil tak po stávke o počte vsietených 
gólov v drese klubu Hertha Berlín počas tohto kola Bundesligy, ktorú uzatvoril so svojím spoluhráčom Salomonom Kaloum.

Verejnosť sa dozvie zaujímavosti o spoločenských i hospodárskych vzťahoch na humen-
skom panstve, zároveň si môže pozrieť jednotlivé manželské páry zobrazené na portrétoch 
v kaštieli. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Aj Humenčania môžu darovať  knihu a pomôcť školskej knižnici

Rezort školstva zvýšil počet prvákov v Prešovskom kraji o viac ako 200

mpo, Humenné    

„Od 1. februára sme spustili projekt 
Daruj novú knihu školskej knižnici 
a motivuj deti k čítaniu. Oslovili 
nás pedagogičky zo ZŠ Kudlovská 
v Humennom, ktoré trápilo, že ich 
školská knižnica obsahuje diela 
dnes už pre súčasné deti nie príliš 
príťažlivé. Finančné prostriedky 
na to, aby kompletne obnovili celú 
knižnicu, nemajú. Hoci napísali 
projekt a nejaké financie aj získa-
li, my sme sa rozhodli pomôcť im 

v tomto snažení. Tak ako vieme 
a môžeme,“ uviedla Zuzana Šve-
cová z Vihorlatskej knižnice v Hu-
mennom. Doplnila, že cieľom je 
inovovať knižničný fond, v ktorom 
chýbajú novšie a súčasnejšie tituly, 
ktoré by deti chceli čítať. Spresni-
la, že pomôcť môže každý jedno-
duchým darovaním novej knihy. 
Projekt potrvá do 25. júna. Zberné 
miesta sú na ZŠ Kudlovská, vo Vi-
horlatskej knižnici a v Kníhkupec-
tve Na korze.

tasr, Prešovský kraj, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Ako informovala hovorkyňa Pre-
šovského samosprávneho kraja 
(PSK) Daša Jeleňová, ministerstvo 
školstva vlani vyhláškou určilo, 
že na prerozdelenie je k dispozí-
cii 6316 miest, napokon ich zvýšil 
o viac ako 200. Zmeny krajská 
samospráva akceptuje, no upozor-
ňuje na úskalia prijatých úprav. 
„Zo strany PSK sme urobili všetko 
preto, aby sme zreálnili počty žia-
kov na stredných školách v kraji. 
Máme na zreteli najmä potreby 
trhu práce, demografický vývoj, 
využitie kapacity škôl aj fakt, že 
hospodárime s verejnými financia-
mi a nemôžeme na stredných ško-
lách vytvárať ‚hluché miesta‘, ktoré 
nebudú obsadené,“ uviedol vedúci 
odboru školstva, mládeže a teles-
nej výchovy PSK Ján Furman a 
dodal, že rozhodnutie ministerstva 
nijako neovplyvní proces optima-
lizácie siete stredných škôl v kraji, 
ktorú samospráva finalizuje. Zvý-
šenie počtu žiakov prvých roční-
kov pre nasledujúci školský rok zo 
6316 na 6518 miest prišlo po janu-
árových rokovaniach medzi rezor-
tom a zriaďovateľmi vrátane PSK. 

Niektoré zmeny nastali na zákla-
de požiadaviek zamestnávateľov, 
verejného záujmu zo strany miest 
a obcí či zástupcov stavovských or-
ganizácií, ktorí sa mohli odvolať na 
ministerstvo do konca minulého 
roka. „Priznávame, že v niektorých 
prípadoch sme mierne rozčarova-
ní a nečakali sme až také ústupky, 
rozhodnutie rezortu však musíme 
akceptovať. Je teraz hlavne na ma-
nažmentoch škôl, aby naplnili poč-
ty, ktoré sú pre budúci školský rok 
nastavené. Tento faktor sa bude 
týkať všetkých typov škôl – súk-
romných, cirkevných i verejných,“ 
povedal Furman. 
M i n i s t e r s t v o 
zvýšilo počty 
žiakov u 14 škôl 
v kraji a u šty-
roch urobilo len 
mierne úpravy 
v prerozdelení 
žiakov v jednot-
livých odboroch. 
S výnimkou jed-
ného gymnázia 
sa zmeny týkajú 
takmer výlučne 
stredných od-
borných škôl. 

Rozhodnutie najvýraznejšie pocí-
tia školy v Bardejove - súkromné 
gymnázium, ktorému ministerstvo 
pridelilo 28 miest, dve spojené 
školy a súkromná stredná odborná 
škola, kde môžu otvoriť pôvodne 
nezaradené odbory. Obdobná si-
tuácia je aj na súkromných ško-
lách v Prešove a Giraltovciach. 
S vyššími počtami môžu rátať aj 
dve stredné zdravotnícke školy 
v Prešove a ďalšie dve, v Humen-
nom a vo Svidníku. „V tomto prí-
pade ide prioritne o požiadavku 
rezortu zdravotníctva, preto v od-
bore praktická sestra u štyroch 

škôl v kraji došlo k zvýšeniu o 30 
miest. Je to prijateľné, ak sa sku-
točne tieto miesta aj obsadia. My 
však máme opačné skúsenosti. Za 
posledné štyri roky neboli schopné 
stredné zdravotnícke školy napl-
niť počty žiakov nielen tak, ako si 
samy navrhli, ale ani tak, ako im 
boli schválené všeobecno-záväzný-
mi nariadeniami PSK,“ dodal Fur-
man. V zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja 
je 75 stredných škôl. PSK pritom 
rozhoduje o počtoch žiakov aj na 
súkromných a cirkevných školách, 
ktorých je v kraji 34.

Rezort školstva určil definitívne počty žiakov prvých ročníkov pre všetky stredné školy v Prešovskom kraji na budúci 
školský rok. S vyššími počtami môžu rátať aj dve stredné školy v Humennom.

Do projektu sa zapojil aj Marek Vagovič, šéf investigatívneho tímu Aktuality.sk | ILUSTRAČNÉ 
FOTO:FB ZŠ
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Finalistky 24. ročníka súťaže Miss Slovensko zažili svoju spoločnú premiéru. Pred zástupcami médií ich v Bratislave oficiálne predstavila riaditeľka súťaže Karolína Chomisteková.

Niektorí Humenčania, ktorí si v týchto zimných mesiacoch prídu pozrieť film do mestského Kina Fajn, môžu cítiť na svojom tele zimomriavky. Nemusí to však súvisieť 
s dojímavým alebo napínavým filmovým zážitkom, ale s teplotou v kinosále. Mestská poslankyňa Silvia Cukrovaná tvrdí, že v kinosále je zima a návštevníci sú preto nútení 
presedieť celé predstavenie vo vetrovkách. Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Humennom Marta Helemiková uviedla, že v sále sa kúri podľa predpisov.

Milan Potocký, Humenné  

Na chlad v kinosále v Dome kultú-
ry v Humennom upozornila mestská 
poslankyňa Silvia Cukrovaná. „Náv-
števníci kina sa v týchto zimných me-
siacoch sťažujú na prílišný chlad v ki-
nosále,“ uviedla poslankyňa. Chladnú 
atmosféru v kine pocítila na vlastnej 
koži aj ona. „Včera som bola na filmo-
vom predstavení a sedieť dve hodiny 
vo vetrovkách nie je veľmi komfortné. 
A tak sa pýtam, či sa dá s tým niečo 
robiť. Lebo občania hovoria, že treba 
ich aspoň upozorniť, že kinosála nie je 
vytápaná, aby sa lepšie obliekli,“ zdô-
raznila poslankyňa Silvia Cukrovaná. 

Riaditeľka MsKS: My 
predpísanú teplotu dodržiavame
Kinosála má kapacitu 462 miest. Ria-
diteľka Mestského kultúrneho strediska 

(MsKS) Marta Helemiková tvrdí, že v 
kinosále kúria. „V kinosále sa kúri, je 
tam 20 stupňov na teplomeroch,“ po-
vedala riaditeľka. Zároveň pripúšťa, že 
v sále môže dochádzať k únikom tepla. 
„Je to vysoká sála. Ako je pódium, nad 
pódiom je ešte ďalších 18 metrov, čiže 
my môžeme kúriť, ale to teplo, keď 
je veľmi zima, uniká. Čiže pokiaľ sa 
nezmení systém vykurovania v sále, 
iné to nebude. Je mi to ľúto, ale v tej 
vrchnej časti je 20 stupňov. To teplo sa 
púšťa ináč. Púšťa sa tam teplý vzduch. 
To funguje na inom systéme. On ide 
zospodu hore, nepúšťa sa zvrchu dole,“ 
vysvetlila Helemiková.

Riaditeľka ďalej uviedla, že chodí na 
kontroly počas predstavení, ale ľudí vo 
vetrovkách v kinosále nestretla. „Ne-
viem, možno že si vyberám iba dni, keď 
je teplo, ale nemám pocit, aby bola až 

taká zima, aby ste museli sedieť vo vet-
rovkách. Je tam 20 stupňov. My pred-

písanú teplotu dodržiavame,“ uzavrela 
riaditeľka kultúrneho strediska.

tasr, Slovensko 

Finalistkami Miss Slovensko 2019 
sú Natália Hrušovská (Nitra), Alica 
Ondrášová (Unín), Patrícia Junaso-
vá (Jaslovské Bohunice), Frederika 
Kurtulíková (Bratislava), Barbora 
Korcová (Rovinka), Tereza Tur-
zová (Púchov), Ivana Gromová 
(Prievidza), Michaela Budáčová 
(Prievidza), Ema Mészárosová (Le-
vice), Michaela Čajková (Klenovec), 
Melissa Záteková (Banská Bystrica) 
a Terézia Jakubcová (Snina). Štu-
dentky vysokých i stredných škôl 
s rôznymi zameraniami a z rôznych 
slovenských miest spájal donedávna 
jeden sen, stať sa finalistkou súťaže, 
ktorá má svoju dlhoročnú tradíciu. 
Všetky sa uchádzajú o korunku Miss 
Slovensko 2019 a majú na to tri me-
siace. Sú medzi nimi modelky, ale aj 

dievčatá, ktoré s modelingom zatiaľ 
vôbec neprišli do kontaktu. Naj-
mladšie finalistky budú mať v deň fi-
nále 18 rokov, najstaršie majú podľa 
pravidiel súťaže 24 rokov. Dvanásť 
finalistiek absolvovalo v uplynulých 
dňoch prvé spoločné sústredenie v 
Bratislave, v rámci ktorého sa bliž-
šie spoznali. Užili si starostlivosť 
vizážistiek, kaderníkov či spoločné 
fotografovanie. V ďalších týždňoch 
ich čaká sústredenie zamerané na na-
krúcanie profilových vizitiek a upú-
taviek, séria módnych prehliadok 
a napokon finálový večer, ktorý sa 
uskutoční v apríli 2019 a v priamom 
prenose ho odvysiela TV Joj.
Víťazka titulu Miss Slovensko 2019 
získa postup na Miss World 2019, 
štýlový automobil, dovolenku pre 
dve osoby v Ománe, moderný trojiz-
bový byt v novostavbe na jeden rok, 

flexibilné ročné poistenie a viacero 
ďalších cien. Prvá a druhá vicemiss 
postúpia na svetové súťaže Miss 
International a Miss Supranational. 
Okrem troch hlavných titulov budú 
počas finálového večera udelené aj 
ďalšie tituly Eva Miss Sympatia, 
Hyundai Miss Drive, Miss Gosh, 
Miss Eau Thermale Avéne a Miss 
Príjemný hlas. „Prišlo nám viac ako 
400 video vizitiek, bolo to náročné 
hlavne preto, že dievčatá sú osob-
nosti tým, že buď sú scestované, buď 
žijú v zahraničí, alebo majú zaujíma-
vú záľubu alebo prácu, máme medzi 
sebou profesionálne športovkyne, 
modelky, ktoré to robia už dlho, 
venujú sa modelingu, profesionálnu 
vojačku. Nie sú to len dievčatá, ktoré 
sú mladučké a študujú, ale majú svo-
ju personu, osobnosť. Aby priniesli 
niečo do kolektívu a verím, že sa 

nám výber podaril. Teším sa z toho, 
za tých pár dní som mala možnosť 
vidieť, že dievčatá perfektne spo-
ločne fungujú,“ povedala pre TASR 
k výberu finalistiek riaditeľka súťaže 
Karolína Chomisteková. „Mám veľa 
kamarátok, ktoré túto súťaž už absol-
vovali a veľmi sa im to páčilo. Vždy 
ma presviedčali, že som sympatická, 
prirodzená, vždy usmiata, aby som 
to išla skúsiť. Takže som tu a poda-
rilo sa. Uvidíme, ako to dopadne. Pre 
mňa je najlepšie, že sa zviditeľním. 
Žila som v Anglicku, kde som sa 
venovala modelingu. Na Slovensku 
o mne nikto nevie, ešte som iba me-
siac na Slovensku po návrate z An-
glicka. Otváram si reštauráciu a ve-
rím, že aj cez túto súťaž získam veľa 
klientov, to by som chcela,“ uviedla 
pre TASR súťažiaca Terézia Jakub-
cová zo Sniny.

Humenčania sa počas filmových predstavení sťažujú na chlad, upozorňuje poslankyňa

Miss Slovensko 2019: Medzi finalistkami je aj Terézia Jakubcová zo Sniny

„Návštevníci kina sa v týchto zimných mesiacoch sťažujú na prílišný chlad v kinosále,“ tvrdí 
mestská poslankyňa Silvia Cukrovaná | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY

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.

JARNÝ PRÁZDNINOVÝ FESTIVAL  
– TVORIVÉ DIELNE

VYŠÍVANIE NIŤOU (pondelok 18. februára od 10. 
do 12. hod.) / VYŠÍVANIE STUHOU (streda 20. 
februára od 10. do 12. hod.) / VÝROBA VEĽKO-

NOČNÝCH OZDÔB (piatok 22. februára od 10. do 
12. hod.) – na Amfiteátri v Humennom. 

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 pri-

náša 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 pochá-
dzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyov-

cov žijúcich v Kanade. 

KINO FAJN

WOMAN AT WAR
(KONA FER Í STRÍD)

dráma (ISL/FRA/UKR), české titulky – 11. februára 
o 19.30 hod.

Je lepšou metódou, ako zachrániť svet, sabotáž 
stožiarov vysokého napätia alebo adoptovanie 
ukrajinskej siroty? Túto otázku rieši svojrázna 

„zenová teroristka“ v šťavnatom a ironickom filme 
Benedikta Erlingssona. Päťdesiatnička Halla je 

učiteľka a zbormajsterka žijúca zdanlivo usporiada-
ným spôsobom života. Tvrdá a nekompromisná žena 

vedie súkromnú vojnu s priemyselnými gigantmi, 
ktoré ničia islandskú krajinu. Ako prispieť svojím 

dielom k tomu, aby nenastala ekologická a sociálna 
katastrofa?

MÁRIA, KRÁĽOVNÁ ŠKÓTSKA
(MARY QUEEN OF SCOTS)

historická dráma (GBR/USA), slovenské titulky – 12. 
februára o 19.30 hod.

Dve výnimočné ženy v spore o jeden trón. Takáto 
kombinácia nikdy nemôže dopadnúť dobre. Bolo 

jej len šesť dní, keď sa po smrti otca stala Mária (S. 
Ronan) škótskou kráľovnou. V šestnástich pridala 
vďaka svadbe aj titul francúzskej kráľovnej, ale 

keď o dva roky neskôr ovdovela, srdce ju odtiahlo 
domov do Škótska. Osemnásťročné dievča muselo 
od začiatku obhajovať svoj trón pred rebelujúcimi 

škótskymi klanmi, navyše čelila otvorenému 
nepriateľstvu rodovo spriaznenej anglickej kráľovnej 
Alžbety (M. Robbie), ktorej vládu odmietala uznať. 

Averzia to bola obojstranná.

STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ
(JUSQU´A LA GARDE)

dráma  (FRA), české titulky – 13. februára o 19.30 
hod.

ASFK... Snímka ukazuje, že domáce násilie nie je 
jednoduché, že to nie je niečo, čo príde a odíde. Mu-
síte byť stále v strehu. Človek, ktorý vás ohrozuje, 
vás nechce nechať len tak odísť. A ak s ním máte 
syna, stáva sa jeho najväčšou zbraňou. Pri boji o 
opatrovníctvo stojí vaše svedectvo proti jeho. A 

sudkyňa nemusí rozhodnúť vo váš prospech.

LETO S GENTLEMANOM 

romantická komédia (CZE), originálna verzia – 14. 
a 17. februára o 19.30 hod.

Letná romantická komédia o túžbe po slobode, 
neskorej láske a nádeji… Anna (A. Antalová) 

prežíva so svojím manželom (I. Bareš) každé leto v 
chatovej oblasti, pár kilometrov za Prahou. Manželia 
sú už snáď celú večnosť, takže ich vzťah skĺzol do 

rutiny a stereotypu. Jedného dňa sa na dedine objaví 
muž nazývaný Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantný, 

šarmantný gentleman, ktorý je, ako všetci predpokla-
dajú, novým majiteľom miestneho zámku. Zámok je 
síce skôr polorozpadnutá ruina, ale zámocký pán má 
s ním veľké plány. Medzi Arturom a Annou preskočí 

iskra. Anna s ním čoraz častejšie uniká zo svojej 
životnej reality a to v podobe romantických výletov 

a zážitkov…

ALITA: BOJOVÝ ANJEL
(ALITA: BATTLE ANGEL)

akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 15. februára 
o 19.30 hod.; 16. 2. o 19.30 hod. 3D verzia.

Alita je normálne dievča s robotickým telom, pred-
určená k veľkým veciam. Len o tom zatiaľ nevie. 

Svet vzdialenej budúcnosti nie je ideálnym miestom 
k životu, napriek tomu v ňom žijú ľudia, ktorí nezišt-

ne pomáhajú iným. Tak napríklad kyberdoktor Ido 
(Ch. Waltz) prehľadáva skládky, aby našiel funkčné 

súčiastky, ktoré môže implantovať ľuďom, ktorí 
o časti tela prišli. Takto objaví Alitu (R. Salazar), 

poničeného kyborga so srdcom a dušou dospievajú-
ceho dievčaťa, a vráti jej život. 

LEGO PRÍBEH 2
(THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART)
animovaný (USA), slovenský dabing – 16. februára 

o 15.00 hod.; o 17.15 hod. 3D verzia
V novom akčnom dobrodružstve sa obyvatelia 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

(JARNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY
PREŠOVSKÝ KRAJ; 

16. - 24. február 2019)

11. 02. DEZIDER, DEZIDERA
 (Svetový deň chorých)
12. 02. PERLA, RON, RONALD
13. 02. ARPÁD
14. 02. VALENTÍN
 - Deň zaľúbených
 (Sv. Valentín - biskup a mučeník)
15. 02. PRAVOSLAV, PRAVOSLAVA
 (Deň osamelých / Európsky deň 

perioperačnej ošetrovateľskej 
starostlivosti sestier)

16. 02.  IDA, LIANA
17. 02.  MILOSLAVA
18. 02.  JAROMÍR, JAROMÍRA

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
11. 02.  FILIP / NERO
12. 02.  ELVIS / ARLETA
13. 02.  BOBINA / KAZAN
14. 02.  CLEA / DAN
15. 02.  BLACK / PIŠTA
16. 02.  RINGO / LILLY
17. 02.  BELLA / AZOR
18. 02.  SISI / VELUR

mestečka Brickburg pustia do boja za záchranu 
svojho milovaného domova... Uplynulo takmer 
päť 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. 

NEDOTKNUTEĽNÍ
(THE UPSIDE)

komédia, dráma (USA), české titulky – 17. februára 
o 17.00 hod.

Úplne ochrnutý boháč z vyššej spoločnosti, vzdela-
ný zberateľ umenia, renesančný človek s kultúrnym 

rozhľaodm a vybraným vkusom, si za svojho 
opatrovateľa vyberie tú najmenej pravdepodobnú 
osobu. Drzého nespútaného mladíka čiernej pleti, 
ktorého práve pustili z väzenia. Ani jeden z nich 

nemá budúcnosť, napriek tomu si možno len ťažko 
predstaviť heterogénnejšiu dvojicu. 
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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.
11. 02. CENTRUM,
 Námestie slobody 67
12. 02. DR. MAX - Kaufland
 Ul. M. R. Štefánika 50
13. 02. FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
14. 02. SCHNEIDER - OC Avenue,
 Ul. M. R. Štefánika 16
15. 02. U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
16. 02. MEDIA,
 Družstevná ul. 7
17. 02. FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
18. 02. MÁRIA
 Krátka ul. 3

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(11. – 17. 2. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 09.00 hod.
 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, pia 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod. 
štvr 12.00 – 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 vo februári škovránok si 
zanôti, očakávaj zimu i v apríli. 

Aké fašiangy, taká Veľká noc.

Na svätého Valentína (14. 2., 
biskup a mučeník) zamrzne 

aj kolo mlyna.

Svätý Valentín vtáčence 
nakŕmi. 

Keď na Valentína omŕzajú 
ti päty, na Jozefa (19. 3.) si 

obuješ ešte krpce. 

Na svätú Julianu (16. 2., 
panna a mučenica) chystaj voz 
a schovaj sane, bo o dva dni už 

sneh schádza zo stráne. 

Keď je február na sneh 
bohatý, býva marec suchý.

Februárová voda  
- poliam škoda.

PRANOSTIKA

(jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (11.02.) 6:40 / 16:48 hod.
ut 6:38 / 16:50 hod.
str 6:36 / 16:51 hod.
štvr 6:35 / 16:53 hod.
pia  6:33 / 16:55 hod.
sob 6:31 / 16:56 hod.
ned 6:29 / 16:58 hod.
pon (18.02.) 6:28 / 17:00 hod.

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA
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VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD
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ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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KLZISKO V HUMENNOM
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 

(11. 2. – 17. 2. 2019)
sob 15.00 – 17.00 hod.
ned 14.00 – 16.00 hod.
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Stopka pre humenské hokejové ľadové ostrie. Po vyrovnanej 
-MJK-; Humenné, Dubnica n/V.; FOTO MJK 

Dubnica v treťom zápase vôbec ne-
preukázala výsledky z domácich 
stretnutí. Ako-keby sa v utorok 5. 
februára iba zaúčala humenskému 
ľadu. Aj prehra 1:5 svedčí o pod-
cenení súpera. Alebo sa Humenča-
nia vzopreli na ceste za víťazstvom 
a zvrátení skóre na remízu a zauzlení 
série? Tvrdý boj o pozíciu v play-off 
pokračoval aj v stredu 6. februára, 
pričom posledným gólom do prázd-
nej dubnickej brány živil stále šancu 
humenských hokejistov pre semifi-
nálovú miestenku... Schladenie však 
prišlo už v piatok 8. februára, opäť 
na ľade súpera na Považí... žiaľ, 
s negatívnou bilanciou a tým pádom 
aj ukončením prvoligovej sezóny pre 
humenský hokej.
ST. NICOLAUS 1. HOKEJOVÁ LIGA 
ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF – 5. kolo

(konečný stav série 3:2)

MHK DUBNICA NAD VÁHOM - 
MHK HUMENNÉ 
5:2 (4:0, 0:0, 1:2)

Góly: 4. Denis Trenčan (1:0 - Kanaet), 
9. Vladimír Lantoš (2:0 – Jarábek, 
Kútny), 9. Denis Rehák (3:0 – Dvonč, 
Kanaet), 19. Enrik Švec (4:0 – Lan-
toš), 41. (OS1) Michal Kokavec (5:0 
– Veshutkin) – 45. (PH1) Filip Vaško 
(5:1 – Ondrej, Markuš), 53. (PH1) 
Ľubomír Patlevič (5:2 – Markuš, Fe-
dorko).
Strely: 43-30. Zákroky brankára: 
28-38. Presilovky: 0/7 – 2/8. Oslabe-
nia: 6/8 – 7/7.

R: Pe. Stano, M. Mĺkvy – L. Ševčík, 
M. Drblík. D: 1 561.
MHK HE: Stanislav Škorvánek (49. 
Michal Kasarda) – Martin Ondrej, 
Martin Lenďák, Vladislav Solomon-
chak, Martin Krajňák, Sergii Babynets 
– Adrián Mačkovič, Christián Michal-
čin, Filip Vaško, Denis Markuš, Ivan 
Fedorko – Ľubomír Patlevič, Adrián 
Palacko, Roman Žitný, Filip Vrábeľ, 
Jakub Köver – Samuel Sirotňák, Adam 
Matej, Viktor Juraško, Patrik Frič. Tré-
ner: Milan Staš.

ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF – 4. kolo
(stav série 2:2)

MHK HUMENNÉ  
- MHK DUBNICA NAD VÁHOM

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

Góly: 8. (PH1) Vladislav Solomon-
chak (1:0 - Ondrej, Lenďák), 42. Ivan 
Fedorko (2:0 – Patlevič), 59. Martin 
Krajňák (3:1 – Solomonchak, Baby-
nets) – 45. (PH1) Denis Rehák (2:1 – 
Kútny, Macek). 
Strely: 34-28. Zákroky brankára: 
37-24. Presilovky: 1/5 – 1/3. Oslabe-
nia: 2/3 – 4/5.
R: T. Orolin, M. Žák – M. Ordzoven-
ský, J. Riš.  D: 890.
MHK HE: Stanislav Škorvánek – 
Martin Ondrej, Martin Lenďák, Vla-
dislav Solomonchak, Martin Krajňák, 
Sergii Babynets – Adrián Mačkovič, 
Christián Michalčin, Filip Vaško, De-
nis Markuš, Ivan Fedorko – Ľubomír 
Patlevič, Adrián Palacko, Roman Žit-
ný, Filip Vrábeľ, Jakub Köver – Samu-
el Sirotňák, Patrik Frič, Viktor Juraško, 
Adam Matej. Tréner: Milan Staš.

ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF – 3. kolo
(stav série 1:2)

MHK HUMENNÉ  
– MHK DUBNICA NAD VÁHOM

5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Góly: 2. Filip Vaško (1:0 – Markuš, Fe-
dorko), 11. Filip Vaško (2:0 – Fedorko, 
Markuš), 45. Vladislav Solomonchak 
(3:1 – Lenďák, Ondrej), 51. Sergii 
Babynets (4:1 – Michalčin, Krajňák), 
54. Roman Žitný (5:1 – Solomonchak, 
Michalčin) – 34. (PH2) Enrik Švec 
(2:1 – Veshutkin, Jarábek), 60. Viktor 
Vladimirov (5:2 – Mikolášek).
Strely: 36-27. Zákroky brankára: 
25-31. Presilovky: 0/9 – 1/10. Osla-
benia: 9/10 – 9/9.
R: M. Korba, M. Žák – M. Jobbágy, O. 
Homola. D: 770.
MHK HE: Stanislav Škorvánek - 
Martin Ondrej, Marnin Lenďák, Vla-
dislav Solomonchak, Martin Krajňák, 

Sergii Babynets – Adrián Mačkovič, 
Christián Michalčin, Filip Vaško, De-
nis Markuš, Ivan Fedorko – Ľubomír 
Patlevič, Adrián Palacko, Roman Žit-
ný, Filip Vrábeľ, Jakub Köver – Samu-
el Sirotňák, Patrik Frič, Viktor Juraško. 
Tréner: Milan Staš.
MHK DNV: Daniel Gibl (54. Maxi-
milián Pajpach) – Ján Jarábek, Enrik 
Švec, Róbert Krajči, Jakub Jakubík, 
Maxim Veshutkin – Denis Rehák, Do-
minik Hohl, Martin Mikolášek, Vla-
dimír Lantoš, Vlado Kútny – Marcel 
Hlaváček, Dominik Plavecký, Denis 
Trenčan, Ronald Dvonč, Dominik 
Kanaet – Danylo Kozachuk, Viktor 
Vladimirov, Robin Medek, Vladislav 
Vakhrameev, Matej Macek. Tréner: 
Tomáš Valach.

•	Spišská Nová Ves – Michalovce 1:9, 
HC Bratislava – Martin 3:4, Skalica – 
Topoľčany 2:3 SN.
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štvrťfinálovej sérii na domácej pôde prišlo rozuzlenie u súpera
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Tretia zaťažkávacia zimná skúška bez útechy... umelý trávnik nám zatiaľ „nesadol“
(ar), -MJK-; Prešov 

Na umelej tráve v Prešove 
boli humenskí futbalisti 
A-družstva trénera Vla-
dimíra Sivého domácim 
hlavne v prvom polčase 
vyrovnaným súperom. Hu-
menský tím sa po odchode 
najmä legionárov aj po prí-
chode niektorých nových 
hráčov zatiaľ kreuje.

TATRAN PREŠOV  
– FK HUMENNÉ

4:1 (1:1)
Góly: 22. Kovalčik, 48. 
Cmiljanovič, 75. Enzo, 82. 
Filip - 12. Kuľha.
FK HE: Klamár (76. Cholp) 
- Zlacký (46. D. Krajník), 
Kuľha, Dický, Bialončík (55. 
L. Krajník), Ruskovský, C. 
Vasiľ, Janko, Dolutovský 
(76. Matta), I. Komjatý (76. 
Čeremeta), Kokočák (46. 
Porvazník).

Po rohu Kokočáka v 12. minú-
te predĺžil loptu Komjatý na 
hlavu Kuľhu, ktorý nekompro-
misne otvoril skóre prípravného 
stretnutia. Odpoveď domácich 
prišla o desať minút, keď Ko-
valčik napol sieť krásne ponad 
múr z trestného kopu. Pri troch 
šanciach domácich sa zaskvel 
humenský brankár Klamár, na 
opačnej strane mal na kopačke 
čistý gól agilný Kokočák, no 
jeho nedôrazne zakončenie zme-
nu skóre neprinieslo. 

Hneď v úvode druhého pol-
času sa dostal k lopte v po-
kutovom území Cmiljanovič, 
ktorý zoči-voči Klamárovi ne-
zaváhal. Následne šance Kom-
jatýho a Janka zostali nevyužité, 
a tak prišiel v závere trest, keď 
v 75. minúte Enzo strelou k žrdi 
pridal tretí gól domácich a pár 
minút pred koncom Filip za-
končil akciu domácich na jeden 
dotyk strelou do protipohybu 
vystriedaného brankára Cholpa.

II.LIGA VÝCHOD – 3. kolo
(1.-6. miesto)

ŠKST Humenné – STJ Družba Barde-
jov 8:10 * Veľké Kapušany – Zbereko 
Košice 14:4, Vojčice – ŠKST Micha-
lovce B 7:11.

Michalovce B  14 12 2 0 172:80 40
Bardejov 14 12 1 1 172:80 39
Humenné  14 9 3 2 172:80 35
V. Kapušany 14 7 1 6 124:128 29
Vojčice 14 4 3 7 109:143 25
Zbereko KE 14 5 1 8 111:141 25

(7.-12. miesto)
Margecany – Rožňava B 16:2, Kež-
marok B – Šarišské Michaľany 6:12, 
Valaliky B – ŠKP Košice 9:9. 

Valaliky 14 4 6 4 134:118 28
Š. Michaľany 14 5 3 6 128:124 27
ŠKP Košice 14 4 4 6 123:129 26
Margecany 14 5 2 7 118:134 26
Rožňava B 14 3 1 10 82:170 21
Kežmarok B 14 0 1 13 67:185 15

III.LIGA SEVEROVÝCHOD – 3. kolo
(1.-6. miesto)

ŠKST Humenné B – JMC Lužany pri 
Topli 4:14 * Vranov nad Topľou B – 
ŠKST Kamenica nad Cirochou 13:5, 
Sedlice – Svidník 6:12.

Svidník  4 13 1 0 197:55 41
Lužany  14 11 1 2 166:86 37
Vranov B 14 9 0 5 131:121 32
Kamenica 14 8 0 6 149:103 30
Sedlice 14 7 1 6 127:125 29
Humenné B 14 7 0 7 130:122 28

(7.-12. miesto)
Snina – Hencovce 13:5, Belá nad Ci-
rochou – Bardejov B 12:6, Hrabovec 
nad Laborcom – Lemešany 9:9.

Hencovce  14 6 1 7 113:139 27

Belá n/Cir. 14 5 2 7 119:133 26
Snina 14 4 3 7 98:154 25
Hrabovec 14 4 2 8 94:158 24
Lemešany 14 3 2 9 106:146 22
Bardejov B 14 0 1 13 82:170 15

IV.LIGA VIHORLATSKÁ – 3. kolo
(1.-6. miesto)

Vranov nad Topľou C – ŠKST Kame-
nica nad Cirochou B 14:4, Kamienka – 
Dlhé nad Cirochou 18:0, Kochanovce 
– Vyšný Žipov 10:8.

Kamienka 14 12 1 1 191:61 39
V. Žipov 14 9 3 2 154:98 35
Kamenica B 14 8 2 4 142:110 32
Dlhé n/Cir.  14 6 3 5 127:125 29
Kochanovce 14 5 3 6 118:134 27
Vranov C 14 5 3 6 128:124 27

(7.-12. miesto)
ŠKST Humenné C – STO Košarovce 
4:14 * Snina B – Čierne nad Topľou 
10:8, Vranov nad Topľou D – Zemplín-
ske Hámre 8:10.

Čierne n/T. 14 7 1 6 142:110 29
Košarovce 14 6 3 5 141:111 29
Z. Hámre 14 4 3 7 101:151 25
Snina B 14 5 1 8 102:150 25
Humenné C 14 4 1 9 92:160 23
Vranov D 14 0 2 12 74:178 16

V.LIGA ObSTZ HE – 16. kolo

STO Stakčín - ŠKST Humenné D 16:2 
* Medzilaborce/Čertižné – Kolonica/
Ladomirov 8:10, Snina C – Belá n/Cir. 
C 12:6, Ptičie – Hažín n/Cir. C 7:11, 
Kochanovce B – Belá n/Cir. B 7:11, 
Košarovce B – Kamienka B 10:8.

Belá n/Cir. B 16 14 1 1 212:76 45
Kochanovce B 16 11 2 3 187:101 40
Kolonica/Lad. 16 8 4 4 160:128 36
Kamienka B 15 7 5 3 151:119 34

Košarovce B 16 7 3 6 148:140 33
Belá n/Cir. C 16 7 3 6 154:134 33
Hažín n/Cir. 16 7 1 8 148:140 31
ML/Čertižné 15 5 5 5 143:127 30
Snina C 16 5 2 9 133:155 28
Stakčín 16 5 2 9 127:161 28
Ptičie 16 4 2 10 126:162 26
Humenné D 16 0 0 16 21:267 16

VI.LIGA ObSTZ HE – 12. kolo

Stakčín B – Dlhé n/Cir. B 6:12, Ko-

chanovce C – Ptičie B 13:5, Lieskovec 
– Belá n/Cir. D 0:18, Kolonica/Lado-
mirov B – Hažín n/Cir. B 7:11. 

Belá n/Cir. D 10 10 0 0 156:24 30
Dlhé n/Cir. B 11 9 0 2 130:68 29
Kochanovce C 11 8 1 2 129:69 28
Hažín /Cir. B 11 4 1 6 94:104 20
Košarovce C 10 5 0 5 89:91 20
Kolonica/Lad. B 11 4 0 7 81:117 19
Lieskovec 11 3 2 6 85:113 19
Ptičie B 11 2 2 7 67:131 17
Stakčín B 10 0 0 10 33:147 10

STOLNOTENISOVÝ SERVIS
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Naši najmladší futbalisti obúvajú cez zimu „halovky“... na ceste za víťazstvom

-MJK-, (ab); Košice, Sabinov 

Za uplynulé dva víkendy sa 
mladučkí futbalisti FK Humen-
né kategórie U-8 dvakrát tešili 
z víťazstva na halových turnajoch 
– 3. februára pod hlavičkou FAMT 
Sabinov a 9. februára KAC Košice. 
V tom prvom prípade pre „veľkú 
maródku“ vycestoval tréner Al-
exander Bochyn iba s poltuc-
tom hráčov, no ako zhodnotil ich 

pôsobenie (1. miesto), oplatilo sa. 
Príklad by si možno mohli vziať aj 
ich starší kolegovia z ihriska.

TURNAJ V KOŠICIACH  

1.kolo 

Humenné - FAM Poprad 8:2 (góly: 
Andrejco 3, Kozák 2, Morvai, Tkáč, 
Lopata)
Humenné - Juventus Košice 2:0 
(góly: Andrejco, Kozák)
Humenné - KAC Košice 8:0 (góly: 
Andrejco 2, Ufnar 2, Tkáč 2, Dup-
kanič, Morvai)

•	 KAC Košice – Juventus Košice 
0:6, KAC Košice – FAM Poprad 1:5, 
Juventus Košice – FAM Poprad 3:3.

2.kolo

Humenné - FAM Poprad 3:0 (góly: 
Kozák 2, Andrejco)
Humenné - Juventus Košice 4:2 
(góly: Morvai 2, Kozák, Andrejco)
Humenné – KAC Košice 4:1 (góly: 
Morvai, Kozák, Dupkanič, Ufnar)

•	 KAC Košice – Juventus Košice 
2:4, KAC Košice – FAM Poprad 1:5, 
Juventus Košice – FAM Poprad 4:1.

Poradie: 1. FK Humenné, 2. Juven-
tus Košice, 3. FAM Poprad, 4. KAC 
Košice.

Najlepší hráč turnaja: Tobias Kozák 
* Najužitočnejší hráč FK Humenné: 
Denis Andrejco.

TURNAJ V SABINOVE

Humenné – CFT Slovensko 7:2 
(góly: Morvai 3, Andrejco 2, Kozák, 
Andiľ)
Humenné – Juventus Košice 2:0 
(góly: Andiľ, Morvai)
Humenné – FAMT Prešov 14:0 
(góly: Kozák 6, Andrejco 4, Andiľ 
3, Morvai)
Humenné – CFT Vranov U-7 16:2 
(Andrejco 7, Andiľ 4, Kozák 3, 
Morvai 2)

Poradie: 1. FK Humenné, 2. CFT 
Slovensko, 3. Juventus Košice, 4. 
CFT Vranov U-7, 5. FAMT Prešov.

Najlepší strelec turnaja: Denis An-
drejco * Najužitočnejší hráč FK HE: 
Tobias Kozák.

Víťazné družstvo FK Humenné U-8 s trénerom Alexandrom Bochynom.  | FOTO:  ARCHÍV SA

Nielen medaila, ale aj cena „naj“ motivuje.  | FOTO:  ARCHÍV SA

Individuálna cena začínajúceho futbalistu 
vždy poteší. | FOTO:  ARCHÍV SA

Mini-výprava humenských mladých futbalistov na halovom turnaji v Sabinove... vyhrali.
  | FOTO:  ARCHÍV SA
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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.

SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ ELITA MIERI DO HUMENNÉHO
-MJK-, (SVF); Humenné 

Vysoká sieť pre profesionálnych 
volejbalistov Slovenska sa opäť 
natiahne cez palubovku Mestskej 
športovej haly už tento víkend 16. 
a 17. februára. Na humenskej pôde 
sa totiž uskutoční finálový turnaj vo 
volejbale mužov a žien slovenskej 
klubovej úrovne. 

Volejbalový fanúšik mal možnosť 
vzhliadnuť v Humennom finálový 
turnaj Slovenského pohára naposledy 
v roku 2014. V tom čase si prvenstvo 
pred zaplnenými tribúnami vybojova-
li volejbalisti ŠK Chemes Humenné a 
v ženskej súťaži sa z víťazstva tešili 
hráčky Doprastav-u Bratislava. 
Slovenský pohár je prvým vrcholom 
volejbalovej sezóny. Na záverečný 
turnaj SP sa prebojovali štyri najlepšie 
mužské a dva najlepšie ženské tímy. 
Hrá sa o prestížnu trofej a miestenku 
do pohárovej Európy pre budúcu sú-
ťažnú sezónu.
Pod Vihorlatom sa stretne slovenská 
klubová elita mužského a ženského 
vrcholového volejbalu. V sobotu 16. 
februára sú na programe semifinálové 
zápasy mužov, v ktorých sa predstavia 
až tri tímy z východu našej krajiny, v 
nedeľu 17. februára sa môžeme tešiť 
na finálové zápasy žien (14.30 hod.) a 
potom mužov (17.30 hod.). 

Medzi kvarteto najlepších sa prebo-
jovali trojnásobní víťazi Slovenského 
pohára, volejbalisti VK MIRAD PU 
Prešov, ktorí vo štvrťfinále vyradili 
obhajcu,  VK Prievidza. Šarišania sa 
v boji o postup do finále stretnú s TJ 
Slávia Svidník. V druhom semifinále 
nastúpia volejbalisti VK KDS Šport 
Košice (s niekoľkými bývalými hráč-
mi a trénerom Chemes Humenné, proti 
VKP Bystrina SPU Nitra.
Čo sa žien týka, za pohárom sa pod 
vysokou sieťou v Humennom natiahnu 
dva bratislavské tímy – obhajca Stra-
bag VC Bratislava a trinásťnásobný 
víťaz Slávia EU Bratislava. V roku 
2014 vyhral Doprastav Bratislava nad 
Sláviou EU Bratislava 3:0 na sety.
Slovenská volejbalová federácia spus-
tila v  spolupráci so spoločnosťou 
Ticketportal predpredaj vstupeniek na 
turnaj. Ceny: do 14. 2. 2019: 7 eur / 
deň a 12 eur / víkend; na mieste v deň 
zápasu: 8 eur / deň.

PROGRAM ZÁPASOV
sobota 16. 2. - semifinále mužov: 

* 15.30 hod.: VK MIRAD PU Prešov 
- TJ Slávia Svidník 

* 18.30 hod.: VKP Bystrina SPU Nitra 
- VK KDS-Šport Košice
nedeľa 17. 2. - finále: 

* 14.30 hod.: Slávia EU Bratislava – 
Strabag VC Bratislava 

* 17.30 hod.: víťazi semifinále  
(finálový zápas mužov)

ŠPORT / INZERCIA 
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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)

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, 
Ul. Gorkého 1, 066 01 Humenné

vypisuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania  

s majetkom mesta Humenné 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

na Ul. Gorkého 1,
v budove Mestského kultúrneho strediska (kaviareň).

Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o predmete 
nájmu je možné získať:

•	 v Mestskom kultúrnom stredisku, Ul. Gorkého 1 (riaditeľka 
MsKS), tel. č. 057/7882131

•	 na internetovej stránke mesta - www.humenne.sk - v sekcii 
podnikateľ (Verejné súťaže)

•	 na úradnej tabuli mesta
•	 v HNTV.

Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať:
•	 v Mestskom kultúrnom stredisku, Ul. Gorkého 1, 066 01 Humenné
•	 na internetovej stránke mesta - www.humenne.sk - v sekcii 

podnikateľ (verejné obchodné súťaže).

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv 
končí 22. februára 2019 o 14.00 hod.

Mgr. Marta Helemiková, riaditeľka MsKS


