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Dlhy hokejového klubu a pokuta za nesprávne verejné obstarávanie 
sú podľa primátora prekážkou v napredovaní mesta

Vo štvrtok 21. februára sa uskutočnila tlačová konferencia primátora mesta Humenné Miloša Merička. Témy tlačovej konferencie sa 
týkali najmä humenského hokeja a tiež výstavby novej bytovky na sídlisku Pod Sokolejom.

V Humennom je veľký 
vizuálny smog,  
upozorňuje poslanec

Humenskí policajti zachránili 
ďalší ľudský život

  Viac na str. 4   Viac na str.9

ts, mpo, Humenné

Primátor Meričko sa vyjadril k 
množstvu dezinformácií, ktoré sa 
v poslednom období šírili medzi 
verejnosťou hlavne po tom, ako 
bol v decembri pred Vianocami 
takmer ohrozený celý chod zim-
ného štadióna. Na tlačovú konfe-
renciu boli prizvaní aj tréner Áčka 

MHK Humenné Milan Staš, ľadár 
Jozef Lenger a Mikuláš Koščo za 
spoločnosť DZS-M.K.Trans. Všetci 
prítomní potvrdili, že dlhy týka-
júce sa klubu MHK sú pravdivé a 
do dnešného dňa nie sú uhradené. 
Napríklad na doprave M.K.Trans, 
ktorá sprostredkovávala klubu 
autobusy, sa dlh za roky 2016 – 
2018 vyšplhal do výšky 27 500 

eur. Okrem toho je podľa vedenia 
mesta klub dlžný mzdy trénerom, 
ale aj ďalším zamestnancom, kto-
rí sa už obrátili v tomto smere na 
orgány činné v trestnom konaní. 
Nevyplatenú „sekeru“ má v tomto 
prípade MHK aj u VSE, kde dlhuje 
desiatky tisíc eur za mesiace októ-
ber, november a december 2018 na 
elektrine, ktorú potvrdili zaslaním 

potvrdenia o dlhoch vo výške viac 
ako 47-tisíc eur.

Rekonštrukcia strechy 
zimného štadióna nebola 
podľa magistrátu „kóšer“
Podľa súčasného vedenia mesta 
dobre nedopadla ani rekonštruk-
cia strechy na zimnom štadióne. 
Ešte v roku 2016 bola poškodená z 



PONDELOK
25. FEBRUÁR 2019HUMENSKÝ EXPRES2 | SPRAVODAJSTVO

ts, Prešovský kraj
 
Predseda Prešovského samospráv-
neho kraja chce byť bližšie k ľu-
ďom. Každý mesiac by preto mal 
vycestovať do jedného z trinástich 
regiónov samosprávy. Jeho prvou 
zastávkou v tomto roku bol okres 

Stará Ľubovňa. Na sever Slovenska 
vycestoval v stredu 13. februára 
s cieľom viesť dialóg so starostami 
obcí a podnikateľmi okresu o ich 
problémoch, potrebách a pomoci. 
„Som rád, že som si mohol vypočuť 
od starostov obcí v regióne, čo ich 
trápi. Dialóg je veľmi dôležitý, pre-

tože keď nebudeme vedieť o prob-
lémoch, s ktorými sa mnohí boria, 
nedokážeme im podať ani pomoc-
nú ruku. Myslím si, že dnes sme 
získali veľa podnetov a nápadov, 
ako zlepšiť život v regióne, čo sa 
budeme  samozrejme snažiť preta-
viť aj do praxe,“ uviedol predseda 

PSK Milan Majerský. So zástupca-
mi verejnej správy diskutoval naj-
mä o cestách, školstve, sociálnej 
oblasti, rozvoji cykloturizmu, ale 
aj o rôznych výzvach, do ktorých 
sa môžu obce zapojiť a získať tak 
finančné prostriedky na rozličné 
projekty.

Dlhy hokejového klubu a pokuta za nesprávne verejné obstarávanie sú podľa primátora prekážkou v napredovaní mesta

dôvodu zlého počasia. Bývalá pri-
mátorka Jana Vaľová vtedy zadala 
zákazku michalovskej spoločnosti 
Uniko, s. r. o., za približne 450.000 
eur. Podľa protokolov Úradu pre 
verejné obstarávanie (ÚVO) mesto 
uzavrelo zmluvu s uchádzačom, 
ktorý nemal v registri konečných 
užívateľov výhod zapísaných ko-
nečných užívateľov výhod (obvykle 
sú to spoločníci, akcionári, tichí 
spoločníci a niekedy tiež štatutári), 
pričom toto porušenie malo vplyv 
na výsledok verejného obstaráva-
nia. Verejný obstarávateľ nesmie 
uzavrieť zmluvu s takýmto uchád-
začom. Mestu Humenné tak podľa 
Merička hrozí pokuta vo výške päť 
percent z obstarávacej ceny, čo 
predstavuje približne 30 000 eur. 
„Keďže zimný štadión bol z dôvodu 
havarijného stavu uzavretý v janu-
ári a rekonštrukcia sa uskutočnila 
až v júli, verejná obchodná súťaž sa 
mohla uskutočniť aj dvakrát,“ in-
formovalo mesto prostredníctvom 
tlačovej správy.

Vaľová: Samozrejme, sme 
porušili zákon, aj keď 
formálne
Exprimátorka Jana Vaľová odmie-
ta, že by mestu reálne hrozila poku-
ta až 30-tisíc eur. Svoje stanovisko 
zverejnila vo videu na svojom fa-
cebookovom profile. „Mesto môže 
zaplatiť podľa mňa pokutu okolo 
dvoch - troch tisíc eur, pretože je to 
legislatívno-technická chyba. Keď 
sa robila strecha na štadióne, všet-

ci viete, že to bol naozaj havarijný 
stav,“ povedala Vaľová a dodala, 
„v tom momente vôbec nemusí-
te robiť obstarávanie, ale môžete 
zadať zákazku na priamo. Ja som 
to neurobila, zvolala som viace-
ro firiem, aj humenských, aby mi 
povedali, za akú cenu by vedeli tú 
strechu opraviť,“ reagovala Vaľová 
na facebooku. „Jednoducho fir-
ma, ktorá tu zákazku vyhrala, bola 
najlacnejšia, bola veľmi kvalitná. 
Keby sme ju vylúčili na základe 
toho, že sa nezapísala do registra 
partnerov verejného sektora, stre-
cha by stála o 58-tisíc eur viac, lebo 
druhá firma ponúkala cenu vyššiu 
o 58-tisíc. Firma to následne do 
desiatich dní opravila, zapísala sa 
do registra,“ ozrejmila Vaľová. To, 
že mesto pod jej vedením pochybi-
lo, pripustila. „Samozrejme, sme 
porušili zákon, aj keď formálne,“ 
povedala. Práce ale podľa nej boli 
vykonané tak, ako mali byť.

Meričko upozornil aj na 
verejné obstarávanie, 
ktoré sa týka výstavby 
bytového domu
Súčasné vedenie mesta informo-
valo, že v rámci výstavby nového 
bytového domu na sídlisku Pod So-
kolejom sa rovnako vyskytli prob-
lémy. Magistrát v tlačovej správe 
uviedol, že bývalá primátorka Va-
ľová tvrdila, že pokyn na verejné 
obstarávanie na výstavbu novej by-
tovky nezadala. Miloš Meričko zve-
rejnil dokumenty týkajúce sa prá-
ve predmetnej výstavby bytovky. 
Podlimitná zákazka na uskutočne-
nie stavebných prác bola podpísa-
ná práve bývalou štatutárkou mes-
ta. Vaľová sa vyjadrila aj k verejné-
mu obstarávaniu bytového domu, 
ktorý sa má stavať na sídlisku Pod 
Sokolejom. „Nie, žiadne verejné 
obstarávanie som nepodpísala. 
Zo žiadneho môjho verejného ob-
starávania nevyšla firma, rakúska 

firma, ktorá má stavať bytový dom, 
ako víťazná. Čo sa týka verejného 
obstarávania na bytový dom, ten 
sme začali ešte v roku 2017, keďže 
tam viacerí uchádzači sa odvolali, 
to obstarávanie, ja som ho nepod-
písala so žiadnym výsledkom,“ do-
dala Vaľová.

Nové vedenie mesta informovalo, že dlh hokejového klubu za dopravu sa za roky 2016 – 2018 vyšplhal do výšky 27 500 eur. Klub 
má byť dlžný aj mzdy trénerom, ale aj ďalším zamestnancom. Za tri mesiace roka 2018 má na elektrine dlhovať viac ako 47-tisíc 
eur.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mestu Humenné podľa Merička hrozí pokuta 
vo výške 30 000 eur. Pokuta súvisí s výberom 
firmy, ktorá rekonštruovala strechu zimného 
štadióna. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

porkačovanie zo strany 1 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja chce riešiť  problémy priamo v teréne
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tasr, Humenné/Vranov nad Topľou, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  
 
Mestá na hornom Zemplíne začnú 
so zberom posypového materiálu 
aj v tomto roku po skončení zim-
nej sezóny. Technické služby mes-
ta Humenné tak robia zvyčajne na 
základe predpovede počasia. „Keď 
už nehrozí sneženie alebo mrazivé 
počasie. Tieto práce realizujeme 
z dôvodu, aby sme ulice a chodní-
ky vyčistili od použitého posypo-
vého materiálu, v našom prípade 
od kamennej drviny,“ uviedol pre 
TASR ich riaditeľ Milan Kuruc. 
Odhadol, že vlani jej vyzbierali pri-
bližne 120 ton. V aktuálnej sezóne 
doteraz spotrebovali na údržbu 
ciest a chodníkov približne 240 ton 
posypovej soli a 180 ton kamennej 
drviny. Aj mesto Vranov nad Top-

ľou každoročne 
vykonáva po 
ukončení zimnej 
údržby komuni-
kácií na svojom 
území ich čiste-
nie. „Strojové čis-
tenie a umývanie 
ciest, chodníkov 
a parkovísk, ako 
aj ručné dočisťo-
vanie mesto re-
alizuje z dôvodu 
zvýšenia bezpeč-
nosti účastníkov 
cestnej premávky 
a zníženia praš-
nosti na komu-
nikáciách,“ uviedla pre TASR ho-
vorkyňa radnice Eva Fedorňáková. 
Tieto práce sa vykonávajú v jarných 

mesiacoch, závisí to od poveter-
nostných podmienok. „Vyzbieraný 
materiál je skládkovaný,“ spome-

nula. Mesto počas aktuálnej zimnej 
údržby použilo doposiaľ 115 ton po-
sypovej soli a 75 ton kameniva.

tasr, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
 
V chovnej stanici, ktorá funguje pri 
Správe Chránenej krajinnej oblas-
ti Východné Karpaty (CHKO VK) 
v Medzilaborciach od roku 2015, 
končí ročne v priemere približne 
33 hendikepovaných chránených 
živočíchov. Záchranné aktivity vy-
konávali jej pracovníci aj pred jej 
vybudovaním. Ako TASR informo-
val zoológ Správy CHKO VK Martin 
Šepeľa, stanica, ktorej chod zabez-
pečujú štyria zamestnanci, je pri-
spôsobená pre všetky druhy vtákov 
z voľnej prírody, z cicavcov v nej 
môžu držať len živočíchy do veľ-
kosti vydry riečnej. Všetky ostatné 
druhy posielajú do rehabilitačných 
staníc a zoologickej záhrady v Boj-
niciach. Pacienti sa v stanici líšia 
podľa obdobia. „Teraz je sezóna, 
keď sa zobúdzajú predčasne neto-
piere, neskôr nastupujú mláďatá 
sov, sokolov, vypadnuté mladé vtá-
čiky z hniezd,“ vymenoval. Koncom 
marca je podľa Anny Mackovej zo 
Správy CHKO VK čas, keď sa do nej 
dostávajú mladé veveríčatá. „Na 

účel ich odchovu slúži špeciálna 
voliéra,“ poznamenala. Čas letných 
prázdnin vypĺňa starostlivosť o be-
lorítky, lastovičky a dážďovníky. Do 
chovnej stanice pribúdajú aj jedin-
ce bociana, a to v čase vylietavania 
jeho mláďat z hniezd. Koniec leta 
a jeseň sú zas spojené so starostli-
vosťou o myšiaky. „V zime máme 
väčší počet sov, predovšetkým 
sovu dlhochvostú,“ doplnil Šepeľa. 
Najnovšími obyvateľmi stanice sú 
tri rajnia-
ky hrdzavé 
a večernica 
pestrá. „Ne-
topier sa celý 
rok vykr-
muje, aby sa 
pripravil na 
zimný spá-
nok. Sú rôzne 
okolnosti, za 
ktorých sa 
musí zobudiť, 
a vtedy si páli 
svoje zásoby, 
čím sa dostá-
va do stavu 

núdze a často hynie,“ uviedol zoo-
lóg s tým, že ľudia netopiere potom 
nachádzajú v rôznych priestoroch. 
Po príchode na stanicu boli v zlom 
zdravotnom stave – boli podvyži-
vené a dehydrované. Po doplnení 
zásob a s príchodom vhodných 
poveternostných podmienok budú 
netopiere opätovne vypustené do 
voľnej prírody. Okrem nich sa v 
chovnej stanici starajú aj o tri sovy 
dlhochvosté, výra skalného a je v 

nej zazimovaný aj ježko. Živočíchy 
z kategórie CITES môžu v chovnej 
stanici držať maximálne 12 me-
siacov, ostatné chránené druhy 
maximálne tri mesiace. Potom 
musia byť prevezené napríklad do 
rehabilitačnej stanice, prípadne 
do konečného zariadenia, a tým je 
v tomto prípade zoologická záhrada 
v Bojniciach, ktorá spolupracovala 
na vybudovaní stanice v Medzila-
borciach.

Mestá na Zemplíne začnú aj tohto roku po zime zbierať  posypový materiál

Medzilaborce: V chovnej stanici končí ročne okolo 33 hendikepovaných živočíchov  
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Škoda pre lekáreň viac ako 73-tisíc eur

Humenskí policajti zachránili ďalší ľudský život

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Vo veci zločinu poisťovacieho 
podvodu vedie trestné stíha-
nie vyšetrovateľ Okresného 
riaditeľstva Policajného zbo-
ru v Humennom. Zákon pri 
tomto trestnom čine stano-
vuje trestnú sadzbu odňatia 
slobody na päť až dvanásť ro-
kov. „Doposiaľ nestotožnená 
osoba v období od októbra 
2017 do decembra 2018 
v jednej zo sninských lekár-
ní pod rôznymi zámienkami 
uvádzala do omylu magistra 

vydávajúceho lieky 
z lekárne. Postupne 
takto od neho vy-
lákala rôzne druhy 
liekov na recepty, za 
ktoré ale neuhradi-
la platby, doplatky. 
Týmto konaním bola 
prevádzkovateľovi 
lekárne spôsobe-
ná škoda vo výške 
takmer 73 500 eur,“ 
uviedla prešovská 
krajská policajná 
hovorkyňa Jana Lig-
dayová.

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Hliadka prezrela železničnú 
trať i okolie, kde sa mal na-
chádzať muž, ktorý si údajne 
chcel siahnuť na život.  Po-
licajti začuli krik a zbadali 
muža, ako beží cez železnič-
né priecestie. Hliadka sa roz-

behla za mužom a opakovane 
ho vyzývala, aby zastavil. Ten 
na výzvy nereagoval. Hliadka 
muža dobehla, no ten odmie-
tol s nimi komunikovať, sna-
žil sa opäť utiecť a vyhrážal 
sa, že sa zabije. Policajti mu-
seli voči mužovi použiť donu-
covacie prostriedky - hmaty 

a chvaty. Muž bol  predve-
dený na Obvodné oddelenie 
Policajného zboru v Humen-
nom, kde bolo zistené, že ide 
o 32-ročného Humenčana. 
Nakoľko muž mal naďalej 
samovražedné sklony, bola 
k nemu privolaná RZP, ktorá 
ho prevzala. „Aj tento prípad 

je krásnym dôkazom toho, že 
naši policajti denne pomáha-
jú a chránia. Ide o psychicky 
i fyzicky veľmi namáhavú 
prácu, no „takéto výsledky“ 
stoja za to,“ doplnila prešov-
ská krajská policajná hovor-
kyňa Jana Ligdayová.

V podvečerných hodinách dňa 19. februára humenská policajná hliadka bola vyslaná na preverenie oznámenia,  
že neznáma osoba sa nachádza na koľajisku.
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M E S T O   H U M E N N É
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.  

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 

RIADITEĽA / RIADITEĽKY  
MATERSKEJ ŠKOLY Partizánska 22, Humenné

Riaditeľ/riaditeľka materskej školy musí spĺňať:
	odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre materské školy v zmysle 

zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch, a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpisov

	najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z. z.

	dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s atestáciou v 
zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. (absolvovanie 1. atestácie 
alebo jej náhradnej formy)

	ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.
	bezúhonnosť (v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.), spoľahlivosť, 

samostatnosť, flexibilitu, komunikatívnosť
	zdravotnú spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.
	znalosť školskej legislatívy a základnú znalosť problematiky riadenia 

školy
	znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov

Uchádzači o voľné pracovné miesto doložia:
	písomnú prihlášku do výberového konania
	profesijný štruktúrovaný životopis
	úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
	písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
	potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
	súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:
	riadiace a organizačné schopnosti
	schopnosť samostatnej práce s počítačom
	znalosť cudzieho jazyka je vítaná

Platové podmienky:
	plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. vo výške minimálne 797,00 eur

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte 
v termíne do 7. marca 2019 do 12.00 hod. na adresu:

Mesto Humenné
Mestský úrad - sekretariát primátora mesta

Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

Obálku označte heslom „Výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa / riaditeľky MŠ, Partizánska 22 - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, 
ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, rada školy.

PhDr. Ing. Miloš Meričko,
                 primátor mesta

H
E-S/0042
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V Košickom kraji evidujú ďalšie prípady osýpok

Vysoké Tatry: Samospráva podporuje myšlienku obnovy lyžiarskeho strediska Jamy

tasr, Košický kraj, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO      

Uviedla, že v okrese Trebišov po-
kračuje epidemický výskyt z vla-
ňajška. „Od 12. septembra 2018 
do 14. februára bolo hlásených 
149 prípadov ochorenia na osýpky, 
z toho 125 bolo laboratórne potvr-
dených a 24 pravdepodobných. 
Z celkového počtu bolo 91 percent 
ochorení u osôb žijúcich v pod-

mienkam s nízkym hygienickým 
štandardom,“ priblížila. Podľa jej 
ďalších slov v ohniskách nákazy 
zabezpečili príslušné protiepide-
mické opatrenia. Najviac ochore-
ní evidovali v mestách Trebišov 
a Sečovce. „Okrem epidemického 
výskytu bolo v okrese Trebišov za-
znamenaných sedem sporadických 
prípadov osýpok,“ doplnila. Čo 
sa týka Košíc a okolia, kde zazna-

menali sedem 
l a b o r a t ó r n e 
p o t v r d e n ý c h 
prípadov ocho-
renia na osýp-
ky, tie evidovali u neočkovaných 
pacientov, pričom v jednom prí-
pade išlo o profesionálnu nákazu. 
V okrese Michalovce boli hlásené 
v tomto roku osýpky v Horovciach 
a Pavlovciach nad Uhom. Počas 

minuloročnej epidémie, ktorá 
tam trvala približne štyri mesia-
ce, evidovali 428 prípadov osýpok 
v okrese Michalovce a 19 prípadov 
v susednom okrese Sobrance.

tasr, Vysoké Tatry, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO      

„Našou dlhodobou snahou je zvýšiť 
záujem Tatrancov o športové a po-
hybové aktivity najmä u mládeže, 
vytvárať adekvátne podmienky na 
rozvíjanie mladých talentovaných 
športovcov. Realizácia spomína-
ného zámeru by im práve pomoh-
la vytvoriť lepšie podmienky na 
získavanie skúseností. Jamy jed-
noznačne podporujeme,“ zdôraznil 
Mokoš. Podľa neho totiž nejde len 
o komerčný význam zamýšľaného 
lyžiarskeho strediska, práve nao-
pak. Výrazným aspektom v tejto 
veci je najmä podpora mládeže. 
„Záleží nám, aby v Tatrách exis-
tovalo tréningové centrum, ktoré 
vytvorí zázemie lyžiarskym klubom 
a poskytne komplexný priestor 
ako na zjazdové, tak aj na bežecké 
lyžovanie,“ konštatoval Mokoš. Po-
važuje za kľúčové podporovať špor-
tové kluby v meste, na čo je však 
potrebná aj spolupráca so sponzor-
mi a investormi. Plánovaný zámer 
v Tatranskej Lomnici má pre mesto 
a jeho obyvateľov podľa primátora 
aj ďalšiu pridanú hodnotu, a tou je 
doprava. Jednou z hlavných úloh, 
ktorou sa samospráva aktuálne 

zaoberá, je kľúč ku koncepčnému 
riešeniu situácie v tejto oblasti a 
zlepšenie statickej dopravy v meste 
je v tomto smere zásadné. „Parko-
viská v Tatranskej Lomnici sú ne-
vyhnutné. Dostatok parkovacích 
miest v tejto lokalite určite priaz-
nivo ovplyvní celkovú situáciu, 
eliminovalo by sa parkovanie na 
zelených plochách či pozdĺž ciest,“ 
zdôraznil primátor. Dodal, že jedno 
z parkovísk by mohlo byť umiestne-
né pod Jamami, samozrejme s tým, 
že sa zachová nedotknutý drevnatý 
porast. Druhým by mohlo byť zá-
chytné parkovisko v smere od Veľ-
kej Lomnice, 
odtiaľ by ľudí 
prevážali na-
príklad elektro-
busy. Aktuálne 
sa uskutočňuje 
proces posu-
dzovania vply-
vov na životné 
prostredie – 
tzv. proces EIA, 
pričom prísluš-
ným orgánom 
v tejto veci je 
Okresný úrad 
Poprad, odbor 

starostlivosti o životné prostredie. 
Zámer predložila spoločnosť Tatry 
Mountain Resorts, ktorá prevádz-
kuje strediská v Tatranskej Lomni-
ci i na Štrbskom Plese. Ochranári 
v tejto súvislosti upozorňujú na 
možné negatívne vplyvy, riaditeľ 
Správy TANAP Pavol Majko už 
dávnejšie povedal, že rozšírenie 
športových aktivít v tejto lokalite 
bolo z návrhov vylúčené ešte pred 
desiatimi rokmi a prijatý bol va-
riant, ktorý rátal len s lokalitou 
Jamy I, tzv. staré Jamy. Návrh je 
podľa jeho slov situovaný v území 
európskeho významu. „Realizácia 

takejto činnosti vždy znamená od-
lesnenie, úpravu terénu, následnú 
eróziu, realizáciu stavieb, trvalý 
zvýšený pohyb ľudí, hluk a podob-
ne,“ poznamenal s tým, že zároveň 
dochádza k zmenšeniu územia 
národného parku, ako aj územia 
európskeho významu. „Vždy sa pri 
týchto zámeroch zabúda na to, že 
sme v národnom parku s vyšším 
stupňom ochrany, zabúda sa na 
prírodu a ako si sa ráta aj s jej ni-
čením. Zároveň musím povedať, že 
zámerov na rozvoj tohto územia už 
bolo toľko, že v tom pomaly stráca-
me prehľad,“ uzavrel Majko.

Pribúdanie osýpok v Košickom kraji pokračuje. Od začiatku roka tam bolo 
k 19. februáru hlásených 72 ochorení, z toho 61 v okrese Trebišov, sedem 

v Košiciach a okolí, štyri prípady zaznamenali v Michalovskom okrese. TASR 
o tom informovala Jozefína Kaššová z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Mesto Vysoké Tatry podporuje myšlienku obnovy lyžiarskeho strediska Jamy v Tatranskej Lomnici. Primátor Vysokých Tatier 
Ján Mokoš v tejto súvislosti uviedol, že samospráva má záujem zvyšovať a spestrovať ponuku športovísk, ktoré by slúžili 

všetkým návštevníkom Tatier. Ochranári, naopak, dlhodobo upozorňujú na možné negatívne vplyvy činnosti v tejto lokalite.
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tasr, Medzilaborce, ilustračné foto: AP

Najväčšou pamiatkou na 
neho v Medzilaborciach zo-
stala Základná umelecká 
škola (ZUŠ) Alexandra A. 
Ljubimova, ktorá tento čest-
ný názov získala v roku 1999. 
Je pokračovateľkou hudob-
nej školy, na ktorej bol nie-
koľko rokov riaditeľom a na 
vybudovaní ktorej mal veľké 
zásluhy. „V roku 1955 založil 
hudobnú školu v Medzilabor-
ciach a môj otec bol pri tom,“ 
zaspomínala pre TASR jedna 
z pedagogičiek Nadežda Jal-
čová, ktorá do školy nastúpila 
rok po tom, ako z nej Ljubi-
mov odišiel. „Osobne som sa 
s ním nestretla, ale môj otec 
o ňom rozprával ako o veľ-
kom človeku, ktorý bol veľmi 
ľudský, mal rád deti a ľudí,“ 
poznamenala. Ljubimov sa 
narodil na Done v Rusku a na 
východ Slovenska sa dostal 
v roku 1925 po štúdiách v Pra-
he. Najprv pôsobil v dedinách 
v okolí Medzilaboriec, neskôr 
aj v samotnom meste i sused-
nom Humennom. „Miestnym 
pomáhal sadiť stromy, veno-
val sa včelárstvu, bol aj ľu-
dovým liečiteľom,“ priblížila 

Jalčová. Že sa venoval aj tej-
to sfére, pre TASR potvrdila 
jeho dcéra Viera Červeňáko-
vá. „Do Humenného k nemu 
chodili ľudia z dedín, kde pô-
sobil, po bylinky,“ ozrejmila. 
„Otecko bol dôsledný a ne-
skutočne citlivo pristupoval 
k ľuďom. Vedel poradiť, bol 
neuveriteľne dobrý, obetavý 
a ústretový,“ dodala. Podľa 
jej ďalších slov veľmi pomá-
hal svojim študentom. Ako sa 
uvádza v publikácii vydanej 
k 100. výročiu jeho narode-
nia, chodil za nimi až na pas-
tviny a aj tam ich učil. „Posie-
lal dedinské deti na stredné 
a vysoké školy, na konzerva-
tóriá i univerzity. Vybavoval 
pre nich štipendiá i rôzne 
výnimky,“ píše sa v knižke. 
„Jeho žiaci o ňom hovorili, že 
bol nielen učiteľ, ale aj otec,“ 
zaspomínala Jalčová. Okrem 
iného písal aj učebnice. Svoju 
väzbu na rodinu Ljubimov-
cov doplnila tým, že poznala 
jeho tri dcéry a syna, ktorý ju 
dokonca učil na vysokej ško-
le v Prešove. „Pán Ljubimov 
mal manželku z Čabaloviec, 
odkiaľ pochádza môj man-
žel. Môj nebohý svokor často 
rozprával, ako sedela v sade 

a pekne maľovala. Keď žili 
v Medzilaborciach, bývali 
v dome, kde bývam teraz ja,“ 
uviedla s nadšením. Oceňu-
je, že meno Ljubimov zostalo 
v Medzilaborciach. „Škoda, 
že sa nepodarilo, aby aj jedna 
ulica bola po ňom pomenova-
ná,“ uzavrela. Vzťah k hudbe 
v celej rodine pripisuje Viera 
Červeňáková práve svojmu 
otcovi, ktorý sa venoval stru-
novým hudobným nástrojom. 
„V povojnových časoch ne-
bolo také jednoduché žiť ako 
teraz a on pokladal za samo-
zrejmé, že sme museli mať 
doma nástroje,“ spomenula 
s tým, že v roku 1946 im kúpil 

klavírne krídlo. „Kde otecko 
pôsobil, robil mimoškolskú 
činnosť, čo sa týka hudby,“ 
dodala. Mama sa zas venovala 
šitiu krojov. Na to, ako všet-
ko pri štyroch deťoch a pod-
mienkach, aké v tej dobe boli, 
stíhali, sa pozerá s obdivom 
dodnes. „Povedali mi (miest-
ni obyvatelia, pozn. TASR), 
že bolo pre túto lokalitu po-
žehnaním, že tam taká rodina 
pôsobila. Keby rodičia neodo-
vzdali toľko, tak by takáto 
pamiatka po nich nezostala,“ 
skonštatovala. Posledným 
miestom jeho pôsobenia bol 
Prešov, kde sa spolu s man-
želkou presťahoval za deťmi.

Anna Hajníková, Humenné 

Po úvodnom vstupe, v kto-
rom organizátorky akcie pri-
blížili žiakom históriu a tra-
dície fašiangov a karnevalov, 
žiaci čítali a vysvetľovali zmy-
sel citátov o priateľstve, ktoré 
si vopred vyhľadali a vytlačili 

na hodinách informatiky. Po-
tom nasledovala karnevalová 
zábava – tanec striedaný so 
súťažami jednotlivcov i ka-
marátskych dvojíc či trojíc, 
ktoré boli tematický zamera-
né a podporili rozvoj žiakov 
nielen po stránke telesnej, 
ale aj emocionálnej, mentál-

nej a sociálnej. Žiaci súťažili 
v podávaní lopty v „Kruhu 
priateľstva“, v prenose zra-
neného kamaráta na „Sto-
ličke priateľstva“, v skladaní 
puzzle z obrázkov srdiečka 
a kamarátky či v netradičnom 
zhadzovaní fliaš. Za svoje vý-
kony a snahu boli odmenení 

sladkou odmenou. Na záver 
si všetci prítomní pripome-
nuli hlavnú myšlienku podu-
jatia – vytvoriť a udržať si 
vo svojom srdci priestor pre 
iných ľudí, lebo len vtedy to 
budú tie „ozajstné srdcia pre 
priateľov“.

Ljubimov rozvíjal v Medzilaborciach nielen kultúrny život

Srdce pre priateľa

Alexander Andrejevič Ljubimov má veľký podiel na rozvoji kultúrneho života v Medzilaborciach. Venoval sa aj včelárstvu, 
záhradkárstvu či liečiteľstvu. Nielen svojimi radami pomáhal tamojšiemu obyvateľstvu, ktoré naňho dodnes nahliada s úctou.

Pri príležitosti Medzinárodného týždňa priateľstva a Dňa sv. Valentína 14.02.2019 sa v ŠZŠ na Třebíčskej ulici konal tradičný 
„Karneval priateľstva“, ktorého cieľom bolo zábavnou formou prispieť k zlepšeniu a upevneniu interpersonálnych vzťahov 

medzi žiakmi, poznávať význam slov priateľstvo a láska, oboznamovať žiakov s kultúrnymi a spoločenskými tradíciami. 
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Výstava Čo nám ostalo poodhaľuje osobité prvky tradičnej architektúry

Prírodné živly i ľudské emócie v dielach ukrajinských maliarov vo Vihorlatskom múzeu

Jana Fedičová, Humenné    

Výstava Čo nám ostalo... je 
od 14. februára inštalovaná 
v priestoroch Základnej školy 
s materskou školou Alexandra 
Duchnoviča v Uliči, Ulič 137 
v okrese Snina. 
Prezentované diela  humen-
ských fotografov Alexandra 
Daňa, Ľudovíta Hrušku, Ju-
raja Kammera, Vladimíra Vaj-
sa a Miroslava Vasila zachytá-
vajú tradičné architektonické 
prvky a pôvodné  stavebné 
materiály ako súčasť mozaiky 
hmotnej kultúry obyvateľstva 
niekoľkých najvýchodnejších 
obcí ubľanskej a uličskej doli-
ny.  Výstava fotografií 
tradičnej architektúry obcí 
v okrese Snina je pokračova-

ním rozsiahleho rovnomen-
ného múzejného projektu Vi-
horlatského múzea, ktorého 
zámerom je prostredníctvom 
technickej, dokumentárnej a 
umeleckej fotografie zazname-
návať, skúmať a prezentovať 
súčasný stav tradičnej archi-
tektúry v zbernej oblasti Vihor-
latského múzea v Humennom. 
V najvýchodnejšej základnej 
škole Slovenska v obci Ulič 
je súbor farebných fotografií 
s romanticko-nostalgickou 
pamäťovou stopou návratom 
do ich pôvodného prostredia, 
v ktorom je dokumentačná 
a umelecká výpoveď znásobe-
ná emocionálnym rozmerom. 
Zámerom múzea je popri do-
kumentovaní súčasného stavu 
tradičnej architektúry vytvo-

renie priaznivého priestoru k  
návratu  ku koreňom kultúrnej 
identity regiónu. Veríme, že 
zvolený uhol pohľadu dokáže 
osloviť predovšetkým mladú 
generáciu v úsilí o spoznáva-
nie a uchovávanie kultúrneho 

dedičstva a hľadaniu vízie jeho 
uplatnenia v súčasnosti i pre 
budúcnosť. Projekt z verejných 
zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia. Verejnosti je vý-
stava prístupná do 29. marca 
2019. 

Jana Fedičová, Humenné    

Vernisáž výstavy s kurátor-
ským predslovom akademic-
kého maliara Andreja Smolá-
ka sa uskutoční v galerijných 
priestoroch Vihorlatského 
múzea v Humennom dňa 28. 
februára o 15. hodine. Výstava 
je súčasťou programu múzej-
ného projektu Stretnutie kul-
túr v múzeu − Ukrajinská kul-
túra vo Vihorlatskom múzeu. 
Súbor vystavovaných diel zo 
zbierky Galérie Andrej Smolák 
a Vihorlatského múzea v Hu-
mennom predstavuje tvorbu 
štrnástich  ukrajinských vý-
tvarníkov z Kyjeva, Mukačeva, 
Užhorodu, Perečína a Izma-
ilu. Vystavujúci autori, pred-
stavitelia rôznych výtvarných 

smerov, prezentujú prostred-
níctvom maľby rozmanité  
prírodné živly a človečenské 
nálady v nekonečnom spektre 
farieb a rôznorodom žánro-
vom a technickom stvárnení. 
Výstava je farebnou mozaikou 
autorských výpovedí o poci-
toch, túžbach a spomienkach 
a ojedinelou príležitostnou 
kolekciou abstraktnej myste-
rióznej krásy i realizmu v ča-
rokrásnych malebných krajin-
kách a poetických zátišiach za-
chytených na  vystavovaných 
obrazoch. V nejednom prípade 
sa autori vo svojich farebných 
spomienkach pristavujú v pro-
stredí prírody Polonín a hor-
ného Zemplína, ktoré tvorili 
kulisy maliarskych plenérov 
organizovaných Galériou An-

drej Smolák počas uplynulých 
ročníkov výtvarného festiva-
lu. V galerijných priestoroch 
Vihorlatského múzea v Hu-
mennom je výstava ukrajin-
ských výtvarníkov spojená 

s predajom výtvarných diel 
sprístupnená verejnosti od 28. 
februára do 15. apríla 2019. 
Realizované s finančnou pod-
porou Fondu na podporu kul-
túry národnostných menšín.

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s fotoklubom REFLEX Humenné a obcou Ulič pozývajú širokú verejnosť na 
výstavu fotografií dokumentujúcich zachované osobité prvky tradičnej architektúry na území okresu Snina. 

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Galériou Andrej Smolák v Snine pozývajú na spoločnú výstavu diel 
štrnástich ukrajinských autorov pod názvom Farebné spomienky. 

Inštalácia výstavy. |   FOTO: ARCHÍV VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM

V nejednom prípade sa autori vo svojich farebných spomienkach pristavujú v pro-
stredí prírody Polonín a horného Zemplína, ktoré tvorili kulisy maliarskych plenérov. 
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Obyvatelia, ale aj návštevníci Humenného sú podľa mestského poslanca Branislava Čekovského doslova zavalení reklamnými 
plochami, ktoré sa valia na ľudí vo viacerých častiach mesta. Poslanec upozornil, že čoraz väčšiemu vizuálnemu smogu sú 

vystavení najmä vodiči. Čekovský navrhol, aby mesto situáciu s reklamnými plochami podrobne zmapovalo.

Milan Potocký, Humenné  

Situácia s reklamnými plochami 
v meste Humenné je podľa poslanca 
Branislava Čekovského vážna. Na ten-
to problém upozornil aj na poslednom 
rokovaní mestského zastupiteľstva. 
„To je vizuálny smog v našom meste. 
Rozmohol sa na verejných priestran-
stvách, umiestňovanie rôznych ban-
nerov, bilboardov rôznych veľkostí,“ 
povedal Čekovský. Upozornil, že po-
čet bannerov narastá najmä na plote, 
ktorý vedie popri ceste a železničnej 
trati na Ševčenkovej a Družstevnej 
ulici. Priveľa bannerov sa kumuluje 
najmä v blízkosti svetelných križo-
vatiek. „Je to móda, zastavujú tam 
autá na červenej, tak, samozrejme, 
je to lukratívny priestor,“ upozornil 
poslanec. Podľa neho, ak to takto pôj-
de ďalej, tak postupne bude oblepený 
celý plot od svetelnej križovatky až po 
nadjazd. „Ja by som požiadal mesto, 
aby urobilo revíziu týchto plôch, pre-
tože pochybujem, že sú spoplatnené. 
Je to vizuálny smog a musíme sa s tým 
vysporiadať,“ poznamenal poslanec. 

Problémom je aj stará 
politická reklama
Čekovský dodal, že ďalším prob-
lémom sú aj neaktuálne politické 
reklamy kandidátov, ktorí sa uchá-
dzali o priazeň voličov ešte v minu-
loročných komunálnych voľbách. Na 
Humenčanov sa niektoré kandidátky 

„ u s m i e v a j ú “ 
zo svetlených 
reklám - city-
lightov v centre 
mesta aj pár me-
siacov po voľ-
bách. Primátor 
Miloš Meričko 
vysvetlil, že ide 
o plochy, ktoré 
nepatria mestu, 
ale súkromným 
spoločnostiam. 
„Ak sú tam ešte 
niektorí kandi-
dáti, tak je to 
už záležitosť asi 
dvoch komerč-
ných strán,“ vy-
svetlil Meričko. 
Primátor dodal, 
že plot, na kto-
rom sú reklamy a 
ktorý vedie popri 
železničnej trati, 
nepatrí mestu. 
Čo sa týka mest-
ských reklam-
ných plôch - 
skruží, primátor 
dodal, že už dal 
pokyn, aby ich 
vyčistili od po-
litickej reklamy, 
ktorá tam visí aj 
pár mesiacov po 
voľbách. 

tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Spolu 112 ľudí chcelo vo štvrtok v Sni-
ne darovať v rámci Valentínskej kvapky 
krvi túto najvzácnejšiu tekutinu. Nako-
niec tak urobilo 89, z toho prvodarcov 
bolo 36. TASR o tom informovala ria-
diteľka Územného spolu Slovenského 
Červeného kríža v Snine Anna Pavlí-

ková. Akciu realizovali v spolupráci 
s hematologicko-transfuziologickým 
oddelením humenskej nemocnice. V 
spoločenských priestoroch Domu hu-
manity v Snine realizujú mobilný odber 
krvi viackrát v roku, ten na Valentína 
tiež nebol prvý. „Ľudia, a najmä ženy, 
to vítajú, pretože im je jednoduchšie 
prísť tu, ako dochádzať do Humen-

ného,“ priblížila Pavlíková. Oceňuje 
veľký záujem prvodarcov o túto huma-
nitárnu aktivitu a to aj z toho dôvodu, 
že mnoho darcov odchádza, zomiera 
alebo im už túto činnosť zdravotný stav 
nedovoľuje. „Dnes sme mali darcu, 
ktorý bol na odber už 121-krát. Sú tu 
darcovia, ktorých kedykoľvek osloví-
me, pomôžu,“ skonštatovala s uzna-

ním. Podľa Pavlíkovej je pri záchrane 
ľudského života veľmi dôležité darcov-
stvo krvi, aj preto sa tejto aktivite ve-
nujú pravidelne. Podstatná je aj osveta. 
„Veľká vďaka patrí starším darcom, 
ktorí sú pre mladých veľkým vzorom 
a tiež motivujú svojich rodinných prí-
slušníkov, aby sa nimi stali. Máme tu 
celé takéto rodiny darcov,“ ozrejmila.

V Humennom je veľký vizuálny smog, upozorňuje poslanec

Snina: Spolu 112 ľudí chcelo na Valentína darovať  krv, nakoniec ich bolo 89 

Na Humenčanov sa niektoré kandidátky „usmievali“ zo svetlených reklám v centre mesta aj pár mesiacov po voľbách.  
|   FOTO: MILAN POTOCKÝ

„To je vizuálny smog v našom meste. Rozmohol sa na verejných priestranstvách, umiestňovanie rôznych bannerov, 
bilboardov rôznych veľkostí,“ povedal poslanec Čekovský. |   FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY

ZDZISLAW TWARDOWSKI
Najtalentovanejší maliar krajiny 

z poľského Sanoku. Viac ako tridsať 
rokov zachytáva toto mesto vo svojich 
obrazoch. – Vernisáž výstavy v piatok 

1. marca o 15.00 hod. vo výstavnej 
miestnosti DK. Výstava potrvá do 28. 

marca.

KYTICA TVORIVÝM ŽENÁM
Tvorivá dielňa s poľským maliarom 
Zdzislawom Twardowskim, pre všet-

kých, ktorí majú chuť maľovať.  – v so-
botu 3. marca od 10.00 hod. v budove 

amfiteátra. 

LÁSKA PO VYCHODŇARSKY
KĽUĎ: Kladzanske ľudove divadlo. 
Autorské divadelné hry z prostredia 

súčasnej dediny či malomesta v pôvod-
nom zemplínskom dialekte. – v utorok 

5. marca o 18.00 hod. v divadelnej 
sále DK.

ZÁMOK  
– VIHORLATSKÉ MÚZEUM

FAREBNÉ SPOMIENKY
Predajná výstava obrazov ukrajinských 

maliarov. Kurátorom výstavy je 
akademický maliar zo Sniny, An-

drej Smolák. – potrvá do 15. apríla. 
Vernisáž výstavy vo štvrtok 28. 

februára o 15.00 hod. v priestoroch 
VM.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových 

fotografií prináša zábery od najstarších 
dochovaných vyobrazení štvorkríd-

lového 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 albu-
mu potomkov Andrássyovcov žijúcich 

v Kanade. 

KINO FAJN

OSTRÝM NOŽOM
dráma (SVK), originálna verzia – 25. 

februára o 19.30 hod.

Ľudovítovi zavraždili neonacisti 
jediného syna. Kvôli nefunkčnému 

súdnemu systému sú však tí istí páchat-
elia prepustení na slobodu a Ľudo sa 
všetkými silami snaží dosiahnuť ich 

opätovné zadržanie. Bojuje s apatickou 
políciou, oportunistickou sudkyňou, 

aj s faktom, že svojho syna dostatočne 
nepoznal a nebol mu oporou. Čím viac 

sa sám viní za jeho smrť, tým viac 
sa rozpadá jeho vzťah s manželkou 
Zuzanou a dcérou Jankou. A tým 

úpornejšie sa snaží sám zasahovať do 
vyšetrovania. Keď sa však dozvie, že 
za synovou smrťou nestál náhodný 
útok extrémistov, ale organizovaná 

zločinecká skupina, uvedomuje si, že 
stojí proti nepriateľovi nad svoje sily. 
Pokúsi sa zachrániť aspoň to, čo mu 

ešte ostalo - vlastnú rodinu.

DIEVČA
(GIRL)

dráma (BELGICKO), české titulky – 
27. februára o 19.30 hod.

ASFK... Lara je trans žena, ktorá sa 
narodila s telom a menom chlapca. 

Podstupuje hormonálne a chirurgické 
procedúry, ktoré z nej spravia ženu. 

Zároveň sa zapisuje na prestížnu 
baletnú školu, kde oddych nemá mies-
to. Všetci v jej okolí jej snahu a túžbu 

chápu a podporujú ju. Film nie je o boji 
s okolím, je o vnútornom boji Lary, o 

túžbe, ktorá je tak silná, že jej v nej nič 
nezabráni. 

ČO SME KOMU ZASE UROBILI? 
(QU´EST-CE QU´ON A ENCORE 

FAIT AU BON DIEU?)
komédia (FRA), český dabing – 28. 
februára a 3. marca o 19.30 hod.

Claude a Marie Verneuilovi, milovníci 
starého dobrého Francúzska a teda aj 
správni malomeštiaci, sa tak trochu s 
ťažkým srdcom zmierili s tým, že sa 
ich dcéry vydali za mužov rozličných 
pôvodov a podarilo sa im prekonať 
všetky ich zakorenené predsudky.  

Čelia však novej kríze. Ich štyri dcéry 
a ich manželia, David, Rachid, Chao a 
Charles, sa rozhodli opustiť Francúzs-

ko. Každý z nich k tomu má dobrý 
dôvod. Ale čo rodičia? Tí urobia všetko 
preto, aby im mladí neodišli niekam na 

druhý koniec sveta.

ŽENY V BEHU
komédia (CZE), originálna verzia  

– 1. marca 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 prob-
lém. 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.

VŠETKO NAJHORŠIE 2
(HAPPY DEATH DAY 2U)

horor, komédia (USA), slovenské titulky 
– 1. a 2. marca 19.30 hod.

Môže byť niečo horšie než opako-
vane prežívaný narodeninový deň, 
na ktorého konci vás niekto zabije? 
Vysokoškoláčka Tree bývala strašná 

mrcha, dokiaľ ju osud nepotrestal tým, 
že ju nútil opakovane prežívať rovnaký 
deň, na ktorého konci ju brutálne zabije  
chlap v maske maskota jej univerzity.

AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
(HOW TO TRAIN YOUR 

DRAGON: HIDDEN WORLD)
dobrodružný, animovaný (USA), slov-

enský dabing – 2. a 3. marca o 15.15 hod.
Ostrov Blp je dračí raj obývaný Vi-

kingami, alebo vikingský raj obývaný 
drakmi. Bývalí odvekí nepriatelia 

tu žijú v závideniahodnej harmónii. 
Vládne im mladý náčelník Štikút, ktorý 
miluje lietanie s okrídleným parťákom 
Bezzubým. A miluje aj svoju kamarát-
ku Astrid, len jej to ešte nestačil naplno 

povedať. Paradoxne práve láska sa 
stane predzvesťou mrakov, ktoré sa nad 

Blpem začnú sťahovať. 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

25. 02. FREDERIK, FREDERIKA
26. 02. VIKTOR
27. 02. ALEXANDER
28. 02. ZLATA, ZLATICA
01. 03. ALBÍN
 (Svetový deň modlitieb žien)
02. 03. ANEŽKA
03. 03. BOHUMIL, BOHUMILA
04. 03. KAZIMÍR, KAZIMÍRA

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
25. 02.   IRIS / DÁŠENKA
26. 02.   BAJAJA / UZLÍK
27. 02.   EVITA / FINA
28. 02.   GORDON / CINDY
01. 03.   CÉZAR / RITA
02. 03.   ELIÁŠ / MADAME
03. 03.   MIŤO / PUNŤO
04. 03.   TOM / AKIM

COLETTE: PRÍBEH VÁŠNE
(ALITA: BATTLE ANGEL)

životopisná dráma (GBR/USA/HUN)), 
české titulky – 2. a 3. marca o 17.15 hod.
Fascinujúci príbeh ženy, ktorá svojimi 
erotickými románmi šokovala paríž-
sku spoločnosť v prvej polovici 20. 

storočia. V úlohe slávnej francúzskej 
spisovateľky Sidonie-Gabrielle Co-

lette sa predstaví Keira Knightley. Jej 
romány odzrkadľovali pozorovacie 
schopnosti, dialógy a intímny štýl. 

Premietla do nich svoj život, pocity, 
sklamania a túžby. Je jednou z mála 

autoriek, ktoré v plnosti odhalili svoje 
vnútro, bez ostychu, rozpakov a pred-

sudkov.

BOHEMIAN RHAPSODY
životopisný, hudobný (USA/GBR), 

slovenské titulky – 4. marca o 19.30 hod.
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie 

ako ich hudba, je jeho príbeh. Bohemi-
an 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.
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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Február ak biely a mrazivý je, 
nádej na úrodu zaseje.  

Ak je mráz na sv. Romana (28. 2., 
opát), žatva bude veselá.

Keď už vo februári žaby kvákajú, 
slabú úrodu gazdovia neskôr 

zvážajú. 

Chladné severné vetry koncom 
februára zvestujú úrodný rok. 

Ak február muchy von vymámi, 
marec ich podlávi. 

Marcový sneh nie je dobrý, 
ani keby ho vo vreci na chotár 

vyniesli.

PRANOSTIKA

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 od-
vezieme. Kontaktuje nás 
na tel. č.: 0944 807 207. 

HE-R/0156

P R E D A J
 � Predám 4-izbový BYT 

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

HE-R/0147

 � Predám 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

P R Á C A
 � Prijmeme zručných 

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

HE-R/0151

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

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.
25. 02.   PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
26. 02.  MEDIA
 Družstevná ul. 7
27. 02.   BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
28. 02.   SLNEČNICA
 Ul. 1. mája 21
01. 03.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 (Pod stračou nožkou)
02. 03.  SLNEČNICA
 Ul. 1. mája 21
03. 03.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
04. 03 .  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(25. 2. – 3. 3. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 10.00 hod.
 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, štvr, pia 09.00 – 10.00 hod.
 12.00 – 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.

KLZISKO V HUMENNOM
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 

(25. 2. – 3. 3. 2019)
sob 15.00 – 17.00 hod.
ned 14.00 – 16.00 hod.

Východ / Západ  S L N K A 
pon (25.02.) 6:14 / 17:11 hod.
ut 6:13 / 17:13 hod.
str 6:11 / 17:14 hod.
štvr 6:09 / 17:16 hod.
pia  (01.03.) 6:07 / 17:17 hod.
sob 6:05 / 17:19 hod.
ned 6:03 / 17:20 hod.
pon (04.03.) 6:01 / 17:22 hod.

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.

INZERCIA / INFOSERVIS
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Vo finálovej dráme sa stretli zoči-voči Sopkovci... Humenská rodáčka 
-MJK-, Humenné 

Slovom i fotografiami sa vraci-
ame k finálovej časti Slovenského 
pohára vo volejbale mužov a žien, 
ktorého dejiskom bola humenská 
palubovka MŠH v dňoch 16. a 17. 
februára. Šesť najúspešnejších 
klubov tejto sezóny odohralo štyri 
kvalitné stretnutia, diváci videli tri 
tajbrejky a zástupcovia mesta i SVF 
dekorovali dvoch nových víťazov 
pohárovej súťaže... u mužov VK 
KDS-Šport Košice, u žien Slávia 
EU Bratislava.

FINÁLE - MUŽI
VK MIRAD PU Prešov - VK KDS-

Šport Košice 
2:3 (-19, 19, 24, -17, -11)

Rozhodovali: Daruľa a Hö-
ger - 1 100 divákov / 128 minút.  
MVP zápasu: Martin Sopko starší 
(Prešov) - Miroslav Jakubov (Koši-
ce).
MVP podujatia: Martin Sopko mlad-
ší (Košice).
Prešov: Michal Červeň 8, Juraj Jurko 
3, Michal Hudák 16, Ivo Mikovčík 
3, Jaroslav Bogdanovič 20, Martin 
Sopko st. 21 - libero Tomáš Lam-
part (Matej Faron, Michal Rajduga, 
Boris Velička, Šimon Gula, Kamil 
Pavlinský). Tréner: Erik Digaňa.  
Košice: Jakub Bališin 9, Quentin 
Rossard 1, Miroslav Jakubov 19, 
Vladimír Kríž 9, Patrik Lamanec 20, 
Martin Sopko ml. 21 - libero Mar-
cin Kryś (Maroš Kasperkevič, Lu-
káš Smolej 2, Eduard Pizur 1, Miloš 
Labik). Tréner: Richard Vlkolinský; 
asistent a štatistik: Dávid Šalata; pre-
zident klubu: Milan Šimoňak. 

FINÁLE - ŽENY
Slávia EU Bratislava - Strabag VC 

FTVŠ UK Bratislava 
3:2 (22, 20, -14, -26, 12)

Rozhodovali: Niklová a Tiňo 
- 800 divákov / 121 minút. 
MVP zápasu: Kelsey O’Neill (Slávia 
EU) - Nikola Stümpelová (Strabag).
MVP podujatia: Zuzana Šepeľová 
(Slávia EU).
Slávia EU: Kelsey O’Neillová 20, 
Taylor Nelson 4, Zuzana Šepeľová 
22, Katarína Körmendyová 9, Len-
ka Kvasnová 8, Karolína Fričová 
13 -  liberá Ema Magdinová a Ta-
tiana Bojňanská (Lucia Herdová, 
Marcela Marečková 1, Lesia Sle-
záková). Tréner: Michal Matušov; 
asistenti: Igor Prieložný, Róbert 
Ollé; štatistik: Marti Szabó; pre-
zident klubu: Vladimír Hančík.  

Strabag: Karyna Denysova 17, Vero-
nika Hrončeková 9, Tamara Kmezić 
15, Romana Hudecová 12, Nikola 
Stümpelová 15, Lenka Ovečková 3 - 
libero Michaela Španková (Dominika 
Ramajová 2, Katrin Trebichavská). 
Tréner: Tomáš Varga. 

SEMIFINÁLE (2) – MUŽI 
VKP Bystrina SPU Nitra - VK 

KDS Šport Košice 
2:3 (22, -20, -21, 21, -11) 

Rozhodovali: Höger a Daruľa - 950 
divákov / 144 divákov. 

Nitra: Pe. Porubský 3, M. Malina 10, 
L. Kyjanica 15, Ľ. Kostoláni 28, Pa. 
Galandák 10, Pe. Kašper 9 -  libero 

Ľ. Ochodnický (Zaťko, B. Gera 2, M. 
Gergely). Tréner: Ľuboslav Šalata. 
Košice: Q. Rossard 1, J. Bališin 8, 
M. Jakubov 15, V. Kríž 5, P. Lama-

Finálová päťsetová dráma dvoch bratislavských klubov ženského finále SP. | FOTO MJK

Košičania položili Prešovčanov na kolená... M. Hudák (na príjme) a M. Sopko st. | FOTO 
MJK

MVP ženského finále SP: Kelsey O’Neill (Slávia EU) a Nikola Stümpelová (Strabag), s pre-
zidentom SVF, Martinom Kraščeničom. | FOTO MJK

Nespútaná radosť volejbalistiek Slávia EU Bratislava po víťazstve vo finále Slovenského 
pohára. | FOTO MJK
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Adriana Marčeková skrášlila volejbalový víkend na domácej pôde

!!! A K C I A !!!
PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE
VAŠE OBĽÚBENÉ PROFILY:

SALAMANDER,
ALUPLAST, PRESTIGE

0907 444 186
ŽALÚZIE, SIEŤKY,

PARAPETY, ZASKLENIE 
BALKÓNOV A TERÁS,

PRÁCA
...za super ceny...
RAMI PLUS, s. r. o.
Nemocničná ul. 6

Humenné

H
E

/0221

nec 25, M. Sopko ml. 19 – libero M.  
Kryś (L. Smolej 3, E. Pizur 3, M. 

Labik). Tréner: Richard Vlkolinský.

SEMIFINÁLE (1) - MUŽI
VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia 

Svidník 
3:1 (24, 21, -18, 19) 

Rozhodovali: Sluk a Niklová - 900 
divákov / 115 minút. 

Prešov: M. Sopko st. 15, M. Červeň 

10, J. Bogdanovič 10, J. Jurko 3, M. 
Hudák 21, I. Mikovčík 5 - libero T. 
Lampart (M. Rajduga). Tréner: Erik 

Digaňa. 

Svidník: Jakub Hriňák 2, L. Ciupa 
8, J. Majcher 13, L. Pietrzak 17, M. 
Ščerba 14, T. Matušovský 8 - libero 
S. Paňko (R. Vitko). Tréner: Peter 

Tholt.

Medzi jednotlivými zápasmi mali Andrej Kravárik (tréner mužskej reprezentácie SVK) 
a Adriana Marčeková (ambasádorka ME 2019) plné ruky práce s podpismi pre svojich 
priaznivcov.  | FOTO MJK

Martin Sopko ml. (po útoku), hráč víťazného košického družstva sa stal najužitočnejším 
volejbalistom finálového turnaja SP v Humennom.  | FOTO MJK

Trénera Richarda Vlkolinského dekoroval zlatou medailou primátor mesta Humenné, 
Miloš Meričko.  | FOTO MJK

Víťazný pohár odovzdal kapitánovi košického tímu, Mirovi Jakubovovi, prezident SVF. 
| FOTO MJK

Zuzka Špeľová (najužitočnejšia hráčka finálového turnaja SP) a Adriana Marčeková. 
 | FOTO MJK

Humenčan Miroslav Jakubov so svojím 
najcennejším pokladom. | FOTO MJK
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(babj), -MJK-; Humenné; FOTO MJK

II. LIGA, sk. Východ – STARŠÍ ŽIACI

1.BK HUMENNÉ  
– MBK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

60:106  
(11:33, 17:29,13:15,19:29)

34:85  
(7:17, 17:20, 4:32, 6:16)

1.BK: Marco Lukáč 19, Maroš Soták 
13, Ján Balogáč 4, Samuel Onderišin 
4, Alan Pankovčin, Daniel Kimák 11, 
Timotej Jakubov 7, Sebastián Karoľ 
2, Jozef Jakubov, Šimon Stanko, Peter 
Fecenko. Tréner: Peter Adamec.
MBK: P. Rázga 34, M. Pavkovček 20, 
K. Zadrabaj, L. Hlavna, J. Kubány, 
F. Dvorščák, M. Krčah, A. Sásik, M. 
Hladiš, Pe. Tomo, T. Majerčík, A. Dia-
čik. Tréner: Zadrabaj.

Strelci BK (2. zápas): M. Lukáč 14, J. 
Balogáč 8, T. Jakubov 7, S. Onderišin 
4, Š. Stanko 1. Tréner: Pe. Adamec.
Strelci MBK (2. zápas): Hlavna 23, 
Diačik 16. 

Ľahko stratené lopty, nedôsledná obra-
na. To boli sprievodné znaky hry mla-
dých humenských basketbalistov  v pr-
vých dvoch štvrtinách prvého zápasu. 
Aj preto Liptáci poľahky získali veľký 
náskok. Až po polčasovej prestávke 
začali Humenčania bojovať o lepší vý-
sledok tak, ako mali od prvej minúty. 
Vlastne aj za asistencie trénera muž-
skej zložky, Mareka Buriča, ktorý dô-
razne pozdvihol športové povedomie 
na palubovke. Najmä v tretej štvrtine 
boli Humenčania súperovi vyrovna-
ným partnerom. Na zásadnú korekciu 
výsledku to však bolo málo. Povestnú 
stovku zapísal Adam Sásik z družstva 
Liptovského Mikuláša, z trestného 
hodu. Navyše sa tri minúty pred kon-
com prvého zápasu škaredo zranil Da-
niel Kimák (koleno).

V druhom zápase prišla pohroma pre 
domácich v tretej štvrtine... dvadsa-
ťosem bodový rozdiel hovorí asi za 
všetko. Prvých dvadsať minút držali 
so súperom krok. Nezodpovedné straty 
lôpt a odchádzajúce sily domácich hrá-
čov pomohli hosťom k ľahkým košom 
a navýšeniu náskoku i zaslúženému 
víťazstvu.

Prekonaná stovka v humenskom deravom koši, ale zo strany 
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súpera z Liptova... Vidieť však stále lepšiu prácu s loptou

Mládežnícky Vihorlat cup našiel pôsobisko aj v Humennom
(ts), -MJK-; Humenné 

Občianske združenie Športová 
mládež Bratislava vzniklo pred 
desiatimi rokmi. Hlavným cieľom 
tohto združenia je dbať o záujmy 
a záľuby športovej mládeže. Pre 
mladých futbalistov počas roka or-
ganizujú členovia tohto OZ niekoľ-
ko futbalových turnajov pre rôzne 
vekové kategórie. Tohto roku majú 
za sebou štyri, tým posledným bol vo 
februári na humenskej palubovke 
Mestskej športovej haly - 5. ROČ-
NÍK VIHORLAT CUP 2019, pre 
kategóriu U-12.

Turnaja sa zúčastnilo sa ho desať druž-
stiev - FC Lokomotíva Košice, MŠK 
Tesla Stropkov, FK Junior Košice, 
FAMT Prešov, KAC Košice, TJ Sokol 

Ľubotice, FK Junior Šaca; a tri druž-
stvá nášho regiónu: MFK Snina, FK 
Humenné a FK Humenné U-11. 
Tímy boli rozdelené do dvoch skupín 
a hralo sa každý s každým, pod dohľa-
dom rozhodcov P. Greška a P. Gerboca. 
Organizátori ohodnotili aj najlepších 
jednotlivcov. Celkovo mládež odo-
hrala 25 zápasov. Poháre a ocenenia 
jednotlivcom odovzdal organizátor 
podujatia Michal Juško. 

VÝSLEDKY 
skupina A: Snina – FK Humenné U11 
3:2 / Šaca – Snina 1:0 / Snina – Prešov 
1:0 / Snina – Košice 5:0 / FK Humenné 
U11 – Prešov 0:3 / Šaca – FK Humen-
né U11 2:0 / FK Humenné U11 – Koši-
ce 1:0 / Prešov – Košice 8:0 / Prešov – 
Šaca 3:0 / Košice – Šaca 0:1

Poradie: 1. FAMT Prešov (9 bodov), 
2. MFK Snina (9 b), 3. FK Junior Šaca 
(9 b), 4. FK Humenné U-11 (3 b), 
5. KAC Košice (0 b).

skupina B: FK Humenné – Lokomotí-
va Košice 7:1 / FK Humenné – Strop-
kov 0:0 / FK Humenné – Junior Košice 
0:3 / Ľubotice – FK Humenné 3:4 / 
Lokomotíva Košice – Stropkov 1:3 / 
Lokomotíva Košice – Junior Košice 
2:3 / Lokomotíva Košice – Ľubotice 
0:0 / Stropkov – FK Junior Košice 0:4 
/ Stropkov – Ľubotice 4:1 / Junior Ko-
šice – Ľubotice 2:0

Poradie: 1. FK Junior Košice (12 bo-
dov), 2. FK Humenné (7 b), 3. MŠK 
Tesla Stropkov (7 b), 4. TJ Sokol Ľu-
botice (0 b), 5. FC Lokomotíva Košice 
(0 b).

Zápasy o umiestnenie: 
o 9. miesto *  KAC Košice – FC Loko-
motíva Košice 1:1 (pk 1:2)
o 7. miesto *  FK Humenné U11 – TJ 
Sokol Ľubotice 2:2 (pk 4:3)
o 5. miesto *  FK Junior Šaca – MŠK 
Tesla Stropkov 0:2
o 3. miesto *  MFK Snina – FK Hu-
menné 4:3
finále * FK Junior Košice – FAMT 
Prešov 0:0 (pokutové kopy 1:3)
poradie najlepších: 1. FAMT Prešov, 
2. FK Junior Košice, 3. MFK Snina.

NAJLEPŠÍ – HRÁČ: F. Kolcun 
(FAMT Prešov), STRELEC: T. Kun-
drát (FAMT Prešov), BRANKÁR: M. 
Teleha (MFK Snina).
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Telom a dušou sú na zelených futbalových trávnikoch
(MD), -MJK, (ts); Humenné 

Žijú futbalom, mladí aktív-
ni futbalisti a futbalistky, aj 
funkcionári, bez ktorých by  
organizačne súťaže len ťažko 
zotrvali na zelenom poli. Tra-
díciou v Humennom, vďaka 
niektorým nadšencom stoja-
cich pri zrode tejto ankety, je 
od roku 2003 významné podu-
jatie so športovou atmosférou. 

Vyhlásenie Jedenástky roka 
ObFZ Humenné v rámci prvej 
súťažnej triedy pod patronátom 
Oblastného futbalového zvä-
zu, predstavuje najúspešnejších 
futbalistov z radov mládeže 
aj dospelých „harcovníkov“, 
za ktorých hlasujú členovia jed-
notlivých futbalových klubov. 
V nedeľu 17. februára vyhlásili 
najlepšiu základnú zostavu za 
rok 2018. Ceny odovzdali bý-
valí futbaloví aktivisti; predseda 
ObFZ Humenné, Peter Jenčura; 
pozvanie prijal aj primátor mes-
ta Humenné, Miloš Meričko.

JEDENÁSTKA ROKA ObFZ HU-
MENNÉ ZA ROK 2018

Peter VAŠKO  
(TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom) 

Peter BOBAĽA  
(TJ Družstevník Nižné Ladičkovce) 

Peter GNIP  
(TJ Družstevník Dlhé nad Cirochou) 

Michal PARASKA  
(ŠK Slávia Lackovce) 

Ondrej OLEXIK  
(TJ Slovan Nižná Sitnica) 

Marcel PEKALA  
(TJ Družstevník Lieskovec) 

Viktor MELNÍK  
(TJ Družstevník Ohradzany) 

Ruslan LJUBARSKIJ  
(ŠK Slávia Lackovce) 

Dominik BENEC  
(TJ Koškovce) 

Sebastián BAČOVČIN  
(TJ Družstevník Lukačovce) 

Matej BINDZÁR  
(TJ ŠM Ubľa)

Okrem Jedenástky roka boli ocenení 
aj jednotlivci v týchto kategóriách: 

Najlepší futbalista 2018 - Michal 
PARASKA (ŠK Slávia Lackovce) 

Talent 2018 futbalista do 20 rokov - 
Sebastián BAČOVČIN (TJ 

Družstevník Lukačovce)

Zlatá píšťalka Jána Tomovčíka – 
Ján SKALKA (najlepší rozhodca 

ObFZ HE)

Najlepšia žiačka - Anna Mária 
UFNÁROVÁ (FK Humenné)

Najlepší žiak - Maroš GOROĽ (FK 
Kamenica nad Cirochou)

Najlepší dorastenec - Matúš 
ZAVACKÝ (Oľka)

Klub Kanonierov - Štefan 
MAŽERIK (TJ Družstevník Nižné 

Ladičkovce) 

Najlepší tip - Stanislav RAKÁR
(TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica) 

Na slávnostnom vyhlásení sa zúčast-
nili aj významní futbaloví pamätní-
ci - reprezentanti ako napr. Pavol 
Diňa, bývalý slovenský futbalový 
útočník, ktorý pôsobil aj v Che-
mlone Humenné; Miroslav Kovaľ; 
Pavol Čečko... ďalej Ondrej Mud-

ry (poslanec MsZ a prednosta OÚ 
v Humennom), Helena Ufnárová 
(poslankyňa MsZ), Martin Merič-
ko (poslanec PSK) či Ján Holinka 
(poslanec PSK).

Futbalová jedenástka roku 2018 nášho regiónu, ObFZ Humenné.  | FOTO: MD
Sebastián Bačovčin – futbalový talent 
regiónu do 20 rokov.  | FOTO: MD

Matúš Zavacký – najlepší dorastenec 
ObFZ HE. | FOTO: MD

Najlepšie hodnotená žiačka - Anna  
Mária Ufnárová. | FOTO: MD


