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Humenné má sociálny a rozvojový rozpočet

Mesto Humenné bude tento rok hospodáriť s vyrovnaným takmer 33-miliónovým rozpočtom. V stredu o tom hlasmi 20 z 22 
prítomných poslancov rozhodlo Mestské zastupiteľstvo (MsZ).

 Kultúrne stredisko v 
Humennom je terčom ostrej 
kritiky poslancov

 Mesto zvažuje presťahovanie 
Turisticko-informačného 
centra

  Viac na str. 7   Viac na str.9

ts, Humenné, FOTO: MD & MIPO

Z pohľadu obyvateľov Hu-
menného je najpotešiteľnej-
ším zistením, že sa v ňom 
nájde dostatok financií na 
investície do skvalitnenia ich 
života vo všetkých oblastiach, 
ktoré spadajú pod samo-
správu. Zároveň na rozdiel 

od iných miest, kde sa výška 
miestnych daní a poplatkov 
za komunálne odpady zvyšu-
je, zostane ich suma v našom 
meste na rovnakej úrovni. 

Dotácie pre mestské 
príspevkové 
organizácie
Rozpočet na aktuálny rok 

2019 je vyrovnaný v príjmo-
vej i výdavkovej časti roz-
počtu. Predstavuje historicky 
najvyšší schválený rozpočet v 
Humennom, a to vo výške 32 
842 060 eur. Z neho sú roz-
delené dotácie okrem iného 
aj pre mestské príspevkové 
organizácie formou transfe-
rov. Technické služby mesta 

Humenné získali po schvá-
lení poslancami MsZ 2 133 
000 eur, Mestské kultúrne 
stredisko (MsKS) 379 398 
eur a Správa rekreačných a 
športových zariadení (SRaŠZ)  
1 046 332 eur, z toho kapi-
tálový transfer predstavuje 
4000 eur. V súlade s Progra-
mom hospodárskeho a sociál-
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Humenné má sociálny a rozvojový rozpočet

neho rozvoja mesta je vyčle-
nených 9 739 553 eur, ktoré 
budú rozdelené na výstavbu 
infraštruktúry pre nemoto-
rovú dopravu na území mes-
ta Humenné, dobudovanie 
systému triedeného zberu a 
odvozu komunálneho odpa-
du na území mesta, ďalej sa 
bude pokračovať vo výstavbe 
Komunitného centra a mater-
skej školy v osade Podskalka. 
Okrem toho sa zlepšia envi-
ronmentálne aspekty na úze-
mí mesta a investuje sa aj do 
materských a základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Ide o stavebné úpra-
vy na zvýšenie kapacity MŠ 
Dargovských hrdinov či zní-
ženie energetickej náročnosti 
budovy MŠ Partizánska. V 
tomto prípade sa v rozpočte 
počíta aj so zvýšením kvality 
vzdelávania žiakov ZŠ Jána 
Švermu, ZŠ Laborecká a ZŠ 
Pugačevova vybavením od-
borných a jazykových učební 
alebo knižnice.

Investície z rozpočtu 
pôjdu do rozvoja 
bývania a ďalších 
investičných akcií
V rámci rozvoja bývania sa 
počíta hlavne s výstavbou 38 
nájomných bytov na sídlis-
ku Pod Sokolejom, ktorých 
zmluvná cena predstavuje 
sumu 2 182 860 eur. Z toho, 
ak bude schválená žiadosť, 
65 % pôjde z úveru Štátneho 
fondu rozvoja bývania v sume 
1 272 960 eur, ďalej to budú 
nenávratné finančné pro-
striedky na bytovku a siete, 
ako je vodovod, kanalizácia 
či parkovisko v hodnote 722 
950 eur, a nakoniec výstavbu 
dofinancuje aj mesto vlastný-
mi prostriedkami, a to sumou 

186 890 eur. Tiež sa bude 
z rozpočtu pokračovať v re-
konštrukciách začatých ešte 
v minulom roku, ako je napr. 
zariadenie pre seniorov v Hu-
mennom, rekonštrukcie ciest 
a chodníkov, alebo asfaltové 
úpravy školských areálov a 
chodníkov, ale aj revitalizácia 
parčíka na Ulici oslobodite-
ľov. Mesto tiež požiadalo Pre-
šovský samosprávny kraj o 
dotáciu finančných prostried-
kov vo výške 100 000 eur, 
ktoré použije na úhradu ná-
kladov na realizáciu pripravo-
vanej stavby Osvetlenie tré-
ningového ihriska s umelou 
trávou v areáli futbalového 
štadióna na Chemlonskej uli-
ci v Humennom. Samospráva 
mesta Humenné a jej výkon-
ný aparát majú na svoj chod 
vyčlenenú z rozpočtu čiastku 
3 681 567 eur. Tá predstavuje 
nielen mzdy zamestnancom, 
ale aj prevádzku samotného 
Mestského úradu, matriky 
či hladký priebeh volieb, re-
ferend a sčítaní obyvateľov. 
Na verejný poriadok v meste, 
ktorý zabezpečuje Mestská 

polícia, je vyčlenených 594 
923 eur.

Benefity pre občanov 
sa zvýšia, viac 
investícií pôjde do 
školstva
Na sociálne služby je urče-
ných celkovo 983 837 eur. 
Najviac financií pôjde na 
opatrovateľské služby pre so-
ciálne odkázaných Humenča-
nov, na ktoré mesto vyčlenilo 
475 200 eur. Mesto aj tento 
rok poskytne dotáciu na vý-
davky spojené so stravovaním 
dôchodcov prostredníctvom 
Senior čipovej karty, pri-
čom vyčlenených je na to až 
300-tisíc eur. Poslanci schvá-
lili aj 20-tisícový príspevok na 
zľavnené cestovné autobusmi 
MHD. Aj naďalej tak budú 
môcť bezplatne cestovať žia-
ci 1. stupňa základných škôl 
s trvalým pobytom na území 
mesta, občania mesta vo veku 
od 65 rokov vyššie a držite-
lia preukazu ZŤP a ZŤP-S, 
resp. držiteľov Senior karty. 
Príspevok na MHD pre jej 
prevádzkovateľa DZS – M.K. 

TRANS Michalovce bude mi-
nimálne 150 000 eur. Novin-
kou je ďalší okruh užívateľov 
dopravy MHD v meste zdar-
ma. Ide o stredoškolákov, 
ktorí s čipovou kartou Hu-
menčan budú môcť cestovať 
od 1. septembra tohto roku 
autobusmi v meste zadarmo. 
Na financovanie činnosti ma-
terských a základných škôl, 
centier voľného času a ďal-
ších vzdelávacích aktivít bolo 
vyčlenených z rozpočtu 13 
496 800 eur. V rámci tých-
to prostriedkov dostanú deti 
zo sociálne znevýhodneného 
prostredia dotáciu na nákup 
školských potrieb a stravy vo 
výške 37 000 eur. Celkovo je 
na stravovanie v školských 
jedálňach v rozpočte vyčlene-
ných až 1 561 768 eur.

Mestské 
zastupiteľstvo si 
odsúhlasilo nový 
Rokovací poriadok
Rokovací poriadok všeobecne 
upravuje pravidlá o rokova-
ní Mestského zastupiteľstva. 
Poslanecký klub Spájame sa 

porkačovanie zo strany 1 
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pre Humenné predložil mest-
skému zastupiteľstvu návrh 
nového rokovacieho poriad-
ku, ktorý by mal prispieť k 
zvýšeniu transparentnosti a 
ktorý tiež okrem iného zabez-
pečí obyvateľom mesta Hu-
menné vystúpiť na rokovaní 
MsZ bez súhlasu poslancov, 
a to v bode „Vystúpenia oby-
vateľov“. Návrh nového roko-
vacieho poriadku tiež navy-
šuje čas vystúpenia poslanca 
v rozprave, ako aj možnosť 
vystúpiť k jednému bodu 2x. 
Okrem toho je v rokovacom 
poriadku ďalšia novinka, a 
to aby na faktické poznámky 
mohla ísť reakcia predreč-
níka a takisto sa zmenil čas 
prihlásenia sa do rozpravy, 
ktorý bude neobmedzený až 
do ukončenia rozpravy k da-
nému bodu. Poslanci MsZ 
tento nový rokovací poriadok 
schválili a platiť bude od 1. 
marca 2019.

Humenská radnica 
prilepší aj športu 
formou priamych a 
nepriamych dotácií
Humenská radnica rozdelila 
tento rok na priamych dotáci-
ách pre športové kluby v mes-
te rekordnú sumu až 188-tisíc 
eur. Mestskému zastupiteľ-

stvu bude v nasledujúcom 
období predložený materiál s 
konkrétnym športovým hoke-
jovým klubom – žiadateľom o 
dotáciu po vyriešení situácie 
v súvislosti s následníctvom 
po predchádzajúcom klube 
MHK Humenné. Okrem toho 
poslanci MsZ odklepli pre-
nájom športových zariadení 
mesta Humenné pre špor-
tové kluby Florbalový klub 
Humenné a Športový klub 
Laborec Humenné za nasle-
dovných podmienok. Flor-
balový klub Humenné bude 
na základe nájomnej zmluvy 
môcť využívať Mestskú špor-
tovú halu v počte 300 hodín 
s nepriamou dotáciou 14 400 
eur a Športový klub Laborec 
Humenné bude môcť rovnako 
na základe nájomnej zmluvy 
využívať telocvičňu na Futba-
lovom štadióne v počte hodín 
200 s nepriamou dotáciou 2 
800 eur. 

Plán investičných 
akcií Humenskej 
energetickej 
spoločnosti
Na poslednom valnom zhro-
maždení Humenskej ener-
getickej spoločnosti, s. r. o., 
(HES), ktoré sa uskutočnilo 
11. februára tohto roku za 

účasti predstaviteľov mesta 
Humenné, bolo dohodnu-
té, že mesto Humenné ako 
jeden zo spoločníkov HES 
predloží na schválenie Mest-
skému zastupiteľstvu možné 
riešenia investičných akcií 
na rok 2019 vypracované 
predmetnou obchodnou spo-
ločnosťou. V rámci investič-
ných akcií HES ide najmä o 
rekonštrukcie rozvodov tep-
la. Mestské zastupiteľstvo 
schválilo financovanie týchto 
investícií zo strany mesta Hu-
menné vo výške 98 033 eur. 
Zároveň bol do Dozornej rady 
HES delegovaný zástupca za 
mesto Humenné Ing. Martin 
Lichman, ktorý bude zastu-
piteľstvu predkladať správu 
o činnosti Dozornej rady v 
intervale 1x ročne a Mestskej 
1x polročne.

Na aké investície pôjdu 
prostriedky z mestského 
rozpočtu
- Zariadenie pre seniorov
- rekonštrukcia ciest a chod-
níkov v meste
- asfaltové úpravy školských 
areálov a chodníkov
- revitalizácia parku na Ulici 
osloboditeľov
- Komunitné centrum Hu-
menné

- bytový dom Humenné, 38 b. 
j., na sídlisku Pod Sokolejom
- osvetlenie, oplotenie, zavla-
žovanie a chladenie tréningo-
vého ihriska s umelou trávou
- rekonštrukcia rozvodov tep-
la pri objektoch Detská polik-
linika a Mestská polícia
- rozšírenie a prepojenie par-
koviska pri objektoch Detská 
poliklinika a Mestská polícia 
– 2. etapa
- výstavba tréningového ihris-
ka s umelou trávou
- MŠ v osade Podskalka
- stavebné úpravy pre zvýše-
nie kapacity MŠ na ul. Dar-
govských hrdinov v Humen-
nom
- výstavba infraštruktúry 
pre nemotorovú dopravu 
na území mesta Humenné 
(prepojovací cyklochodník 
od Valaškovského mosta po 
cyklochodník na hrádzi pri 
Laborci a umiestnenie cyk-
lostojanov)
- zlepšenie environmentál-
nych aspektov na území mes-
ta Humenné (revitalizácia 
sídliska Pod Sokolejom)
- zníženie energetickej nároč-
nosti budovy MŠ Partizánska 
20 a 22 Humenné
- odbočovací pruh na Komen-
ského ulici

Humenné má sociálny a rozvojový rozpočet
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Za drogy na internáte už čelí mladík od Sniny obvineniu

Fyzické osoby podnikatelia už len elektronicky

mpo, Snina

Obvinený mladík si na adresu 
jedného zo školských inter-
nátov v Košiciach neoprávne-
ne zadovážil drogu vo forme 
tabliet, známu pod názvom 

extáza, tak, že dodanie tabliet 
si objednal poštou na adresu 
internátu, navyše na meno 
iného študenta, bývajúceho 
na školskom internáte, a táto 
objednávka bola doručená 
priebežne v 4 kusoch poš-

tových obálok. Z množstva 
doručených tabliet by pod-
ľa vyjadrenia kriminalistic-
ko-expertízneho ústavu bolo 
možné vyrobiť najmenej 79 
bežných jednotlivých dávok 
drogy. „Policajný vyšetrovateľ 

spracoval podnet na väzobné 
stíhanie obvineného, ktorému 
v prípade dokázania viny hrozí 
trest odňatia slobody na tri až 
10 rokov, informovala košická 
krajská policajná hovorkyňa 
Lenka Ivanová.

ts, Slovensko

Finančná správa upozorňuje fy-
zické osoby podnikateľov, že da-
ňové priznanie k dani z príjmov 
fyzickej osoby typ B môžu podať 
najneskôr do 1. apríla už len 
elektronicky. S elektronickým 
podávaním dokumentov je spo-
jených niekoľko krokov, ktoré je 
potrebné spraviť v dostatočnom 
predstihu pred samotným po-
daním daňového priznania. Na 
elektronickú komunikáciu je naj-
skôr potrebné sa registrovať na 
portáli finančnej správy. Fyzické 
osoby podnikatelia, ktoré dote-
raz finančnej správe nemuseli 
podávať žiadne dokumenty elek-

tronicky (napríklad DP k dani 
z motorových vozidiel) a nie sú 
stále zaregistrované, tak musia 
spraviť v najbližších dňoch. K re-
gistrácii potrebuje fyzická osoba 
podnikateľ alebo ním splnomoc-
nená osoba elektronický občian-
sky preukaz s čipom (eID), resp. 
kvalifikovaný elektronický pod-
pis (KEP). V prípade eID finanč-
ná správa upozorňuje, že v eID 
je potrebné mať preinštalovaný 
platný certifikát vydaný po 1. 
novembri 2017, nakoľko dovte-
dy platné certifikáty boli Minis-
terstvom vnútra SR zneplatne-
né. Fyzické osoby podnikatelia 
môžu využiť aj možnosť uzavrieť 
s daňovým úradom tzv. dohodu 

o elektronickom doručovaní. Po 
registrácii na portáli finančnej 
správy je potrebné vykonať pro-
ces autorizácie k daňovému sub-
jektu. V prípade FO podnikate-
ľov je tento proces jednoduchší 
– proces registrácie a autorizácie 
finančná správa zlúčila do jed-
ného kroku. Je preto potrebné 
v registračnom formulári len za-
škrtnúť políčko „Žiadam o sprí-
stupnenie oprávnenia pre osob-
né konanie s daňovým úradom“. 
Autorizácia správcom dane bude 
spravená automaticky. V prípa-
de eID/KEP v priebehu pár mi-
nút, v prípade dohody o elektro-
nickom doručovaní je potrebné 
aj osobne navštíviť daňový úrad. 

Finančná správa odporúča vyba-
viť nevyhnutné kroky v dostatoč-
nom predstihu. Finančná správa 
upozorňuje, že aj odklad daňové-
ho priznania je možné podať už 
iba elektronicky! Ak teda fyzická 
osoba – podnikateľ chce požia-
dať o predĺženie lehoty na po-
danie daňového priznania, musí 
tak spraviť iba elektronicky. 
Aktuálne je na elektronickú ko-
munikáciu s finančnou správou 
zaregistrovaných 654 859 daňo-
vých subjektov. Len za prvé dva 
mesiace roku 2019 sa na elektro-
nickú komunikáciu s finančnou 
správou zaregistrovalo približne 
56 000 daňových subjektov.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach zo zločinu 
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania 

s nimi, obvinil 18-ročného mladíka z okresu Snina.

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa blíži. Od júla 2018 je elektronická komunikácia 
s finančnou správou povinná pre všetky fyzické osoby podnikateľov. Musia byť splnené dve podmienky: musí 
ísť o fyzickú osobu registrovanú na dani z príjmov na daňovom úrade a zároveň musí byť podnikateľom podľa 

obchodného zákonníka. Na čo by tieto daňové subjekty nemali zabudnúť? 

Z množstva doručených tabliet by bolo možné vyrobiť najmenej 79 bežných jednotlivých 
dávok drogy. |   FOTO: POLICIAVyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného |   FOTO: POLICIA
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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
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY - Mierová 81, Humenné

Riaditeľ / riaditeľka základnej umeleckej školy musí spĺňať:
	odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre základné umelecké 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 I. 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 žiadosť o zaradenie 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
	písomný 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

	čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

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

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi 
doručte v obálke označenej „Neotvárať – VK ZUŠ“ 

v termíne do 19. marca 2019 do 12.00 hod. na adresu:
Mesto Humenné

Mestský úrad - sekretariát primátora mesta
Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

Uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, termín a miesto výberového 
konania oznámi písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním rada školy.

 
 PhDr. Ing. Miloš Meričko,  

primátor mesta

Myšlienka týždňa...

"NERAZ SA STÁVA, 
ŽE NEZNÁMA OSOBA 

LEN TAK SVIETI 
DOBROU POVESŤOU, 

ALE KEĎ JU 
BLIŽŠIE POZNÁME, 
MIZNE JEJ PÔVAB 

PRED OČAMI BYSTRÉHO 
POZOROVATEĽA"

(TOMÁŠ KEMPENSKÝ – 1380-1471;  
NEMECKÝ KŇAZ, REHOĽNÍK 
U AUGUSTINIÁNOV, MYSTIK) 

S L U Ž B Y

 � Potrebujete PRESŤA-
HOVAŤ BYT, PREVIESŤ 
NÁBYTOK, ZBAVIŤ SA 
NEPOTREBNÉHO NÁ-
BYTKU A ZARIADENIA 
Z BYTU? Prídeme a od-
vezieme. REKONŠTRUK-
CIE BYTOVÝCH JADIER 
– omietky, obklady, 
dlažby, plávajúce podla-
hy... 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 
Sídlisku III v Humen-
nom. 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

!!! 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
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Autobusová doprava medzi okresmi Sobrance a Snina sa od marca zlepší

tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ      

Zmeny v cestovných poriadkoch 
sa budú týkať prestupných uzlov, 
kde autobusoví dopravcovia SAD 
Humenné a Arriva Michalovce 
budú na seba plynule nadväzovať. 
Spoje na seba budú čakať. Ako 
uviedol predseda Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK) Milan 
Majerský, vodiči oboch dopravcov 
budú spolu komunikovať pro-
stredníctvom dispečingu. „V prí-
pade, že autobus jedného kraja 
bude mať meškanie, dopravca 
druhého kraja naň počká na pre-
stupnej zastávke v obci Dúbrava 
alebo Ruský Hrabovec,“ vysvetlil.

V smere zo Sniny do Sobraniec 
s odchodmi o 4.45 a 14.45 h počká 
na cestujúcich SAD Humenné prí-
poj Arriva Michalovce v obci Dú-

brava. Pri odchode zo Sniny o 5.45 
a 10.45 h počká na cestujúcich 
spoj Košického kraja v Ruskom 
Hrabovci. „V opačnom smere, zo 
Sobraniec do Sniny s odchodmi 
o 5.45, 13.50 a 16.30 h, počká pre-
šovského dopravcu ten košický 
v obci Ruský Hrabovec,“ vysvetli-
la Lea Heilová z Kancelárie pred-
sedu PSK s tým, že už sa tak ne-
môže stať, že cestujúci budú mu-
sieť prejsť 2,5 kilometra pešo do 
vedľajšej dediny na ďalší prípoj. 
Pokračovala, že zmenou v cestov-
nom poriadku sa zároveň zlepší 
spojenie medzi dvoma hraničný-
mi prechodmi – Ubľou a Vyšným 
Nemeckým. „S posilnením spojov 
v regióne Ubľa narastie aj počet 
kilometrov, ktoré najazdia auto-
busy v Prešovskom kraji, bude 
to o 3300 ročne viac,“ spomenu-
la Heilová. Predseda Košického 

samosprávneho kraja (KSK) Ras-
tislav Trnka v tejto súvislosti uvie-
dol, že zlepšené dopravné spo-
jenie pre obyvateľov nadväzuje 
v meste Sobrance na autobusové 
spoje do Michaloviec, respektí-
ve Košíc a späť. „Od 1. marca pri 
prestupe na autobusový spoj do-
pravcu Arriva Michalovce o 5.32 
h v Dúbrave sa cestujúci dostane 
jedným autobusom až do Košíc,“ 
spomenul. V súvislosti s posilne-
ním spojov v regióne Sobrance 
narastie podľa jeho ďalších slov 
počet kilometrov, ktoré najazdia 
autobusy v KSK, o 16.000 ročne. 
Obidva kraje plánujú s odstupom 
času zhodnotiť efektivitu nových 
autobusových spojení a čo naj-
lepšie ich prispôsobiť potrebám 
verejnosti. Posilnenie autobuso-
vej dopravy medzi okresmi Snina 
a Sobrance je ďalším opatrením, 

ktorým sa KSK a PSK približujú 
k integrovanému dopravnému 
systému (IDS). „Objednávatelia 
a dopravcovia prímestskej au-
tobusovej dopravy prerokovali 
navrhované zlepšenie dopravnej 
obslužnosti oboch krajov so sta-
rostami dotknutých obcí 18. feb-
ruára na Obecnom úrade v Ubli,“ 
informovala hovorkyňa predsedu 
KSK Anna Činčárová. Pokra-
čovala, že od 1. februára tohto 
roka zjednotili oba kraje tarifné 
podmienky. Svoje bezkontaktné 
čipové karty si autobusové spoloč-
nosti v oboch krajoch vzájomne 
uznávajú. „Rovnako platí, že pri 
prestupe z prímestského autobu-
su jedného dopravcu do autobusu 
ďalšieho prepravcu do 30 minút 
systém cestujúcemu automaticky 
vygeneruje zľavu 10 centov bez 
zásahu vodiča,“ uzavrela.

Autobusová doprava medzi okresmi Sobrance a Snina sa od 1. marca zlepší. K jedinému existujúcemu spojeniu pribudne 
sedem nových, ktoré zabezpečia plynulý prechod z Prešovského do Košického kraja.
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Milan Potocký, Humenné

Poslanec Jozef Babják na 
poslednom rokovaní mest-
ského zastupiteľstva navr-
hol, aby Mestské kultúrne 
stredisko (MsKS) vyhodno-
tilo činnosť Turisticko-in-
formačného centra. „Či jeho 
umiestnenie na železničnej 
stanici je dobré a či nám pri-
náša to, čo od toho chceme, 
lebo boli už aj iné návrhy, že 
treba ho presťahovať niekde 
do centra mesta. Bolo by tre-
ba povedať, stojí nás toľko, 
koľko sa toho predá, či je ne-
jaké zmysluplné, aby sme ho 
mali na železničnej stanici. 
Aj keď chápem, že je to prvý 
kontakt, keď prichádzajú do 
Humenného a majú takú 
možnosť,“ povedal poslanec 
Babják. Chce preto posúdiť 
„či je ten stav dobrý alebo 
ho chceme zmeniť,“ dodal 
poslanec.

Čekovský: 
Informačné centrum 
by malo sídliť na 
námestí
Podľa poslanca Branislava 
Čekovského by malo cen-
trum sídliť na námestí. To, že 
je teraz zadarmo v priesto-
roch železničnej stanice, kde 
mesto neplatí nájom, nie je 
podľa poslanca až taká vý-
hra. „Hovoriť, že niekde je 
niečo zadarmo, ale, bohu-
žiaľ, nefunguje, ale je to za-
darmo. Nie všetko zadarmo 
prináša aj nejakú hodnotu. 
My potrebujeme z toho do-
stať čo najviac. Ja si neviem 
predstaviť, že niekto príde 
na malú stanicu, alebo príde 
bicyklom do mesta a že pôj-

de naspäť. Všetci vieme, že 
je to zle. Najprv pomenujme 
problém, že je to zlé,“ skon-
štatoval Čekovský. Centrum 
by sa podľa neho mohlo pre-
sťahovať do budovy kultúr-
neho strediska, kde sa dnes 
nachádza kvetinárstvo. „Ja 
neviem, či ten nájom z toho 
kvetinárstva nám vyváži ne-
jakú teda spoločenskú proti-
hodnotu, keby sa premiest-
nilo to informačné centrum 
tam,“ dodal Čekovský.

Riaditeľka by 
presťahovanie TIC 
uvítala
Riaditeľka MsKS Marta 
Helemiková, pod ktorú Tu-
risticko-informačné cen-
trum spadá, je presťahova-
niu centra naklonená. „Ja 
už som sa snažila hneď, 
ako sme dostali pod správu 
informačné centrum, nájsť 
priestor v meste. Snažila som 
sa aj na mestskom úrade rie-
šiť tú situáciu, ale keďže na 
železničnej stanici neplatí-
me nájom za priestor, tak 
všetci usúdili, že je lepšie, 
ak budeme tam. Neplatíme 
nájom, neplatíme kúrenie, 
neplatíme vodu. Ak bude 
snaha, alebo ak bude záujem 
o to, aby sme to presťaho-
vali, my sa len potešíme,“ 
ozrejmila riaditeľka. Potvr-
dila, že o presťahovanie in-
formačného centra sa snažili 
aj v minulosti. „Súhlasím 
s vami, aj my sme to navrho-
vali, bohužiaľ, neprešlo to,“ 
povedala riaditeľka. Tento 
návrh podľa nej neprešiel 
u bývalého vedenia mes-
ta. „Nič nebráni, aby bolo 
na stanici v nejakej zúženej 

podobe, ale v centre mesta 
by malo byť jednoznačne,“ 
uviedla viceprimátorka Má-
ria Cehelská.

Centrum propaguje 
mesto a celý región
Turisticko-informačné cen-
trum ponúka návštevní-
kom to najzaujímavejšie, čo 
mesto Humenné ponúka. 
Hlavnou náplňou je posky-
tovať dôležité informácie 
o meste a o možnostiach, 
ako príjemne využiť voľný 
čas. Sprostredkúva aktuál-
ne informácie týkajúce sa 
cestovného ruchu. Turistom 

i širokej verejnosti umož-
ňuje spoznať krásy mesta 
a ponúka im rôzne tipy na 
výlet. Informuje o kultúr-
nych akciách v meste, ponú-
ka informácie o ubytovaní, 
stravovaní a doprave. Špor-
toví nadšenci môžu využiť 
aj aktuálne športové akcie, 
konajúce sa meste. Hlav-
nou náplňou činnosti centra 
je bezplatné poskytovanie 
informácií o meste, tvorba 
propagačných materiálov 
a ich prezentácia. Okrem 
propagačných materiálov 
ponúka centrum aj zaujíma-
vé suveníry.

Mesto zvažuje presťahovanie Turisticko-informačného centra
Mestské Turisticko-informačného centrum v Humennom sídli v budove železničnej stanice. Poslancom sa súčasné 

umiestnenie centra nepozdáva, a preto ho chcú presťahovať do centra mesta. Tak bude podľa poslancov viac prístupnejšie 
a k dispozícii nielen turistom, návštevníkom, ale aj domácim obyvateľom.

Turisticko-informačné centrum sídli na železničnej stanici.  |   FOTO:  MILAN POTOCKÝ

Poslanci by ho najradšej presťahovali do centra mesta, aby bolo k dispozícii väčšiemu počtu 
turistov, návštevníkov, ale aj obyvateľom Humenného. |   FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Zablúdeným turistom v Poloninách pomohla 
aplikácia Horskej záchrannej služby

V chrípkovej sezóne nezanedbajte preventívne opatrenia

tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

V stredu 27. februára podve-
čer prijali horskí záchranári 
žiadosť o pomoc z Polonín. 
„Počas túry z Kremenca po 
červenej a následne zelenej 
značke smerom na Poľanu 
zablúdil 37-ročný turista s 
11-ročným synom,“ informo-
vala HZS na svojej webovej 
stránke s tým, že GPS polo-
hu zablúdenej dvojice vede-
li záchranári zo SMS správ 
zaslaných prostredníctvom 
spomínanej aplikácie. Na 

žiadosť volajúceho bola dvo-
jica záchranármi HZS naj-
skôr navigovaná telefonicky. 
„Až keď sa im nepodarilo 
nájsť správnu trasu, požiadal 
otec o pomoc záchranárov. Tí 
odišli do terénu na základe 
poslednej aktuálnej polohy 
GPS z aplikácie. Dvojicu na-
šli bez zranení,“ uvádza sa na 
stránke. Terénnym vozidlom 
ich transportovali na parko-
visko v Novej Sedlici, odkiaľ 
turisti pokračovali vlastným 
autom.

tasr, Slovensko    

„Chorí na chrípku by nema-
li chodiť do práce či školy, 
ochorenie treba vyležať a v 
liečbe sa riadiť podľa poky-
nov ošetrujúceho lekára,“ 
pripomínajú odborníci z 
Úradu verejného zdravotníc-
tva (ÚVZ) SR. V európskych 
krajinách vrátane Sloven-
ska momentálne z chríp-
kových vírusov dominujú 
vírusy chrípky typu A, ktoré 
sú obsiahnuté v očkovacej 
látke proti chrípke na sezó-
nu 2018/2019. „Chrípkové 
epidémie spôsobené vírusmi 
chrípky typu A sa vyznačujú 
prudkým vzostupom chorob-
nosti s rýchlym rozšírením sa 
na veľké územie a obvykle aj 
rýchlym poklesom,“ vysvetlil 
hlavný hygienik SR Ján Mi-
kas. Predškolské zariadenia 
musia podľa zákona vyko-

návať takzvaný „ranný fil-
ter“, vďaka ktorému by mala 
zodpovedná osoba v zmysle 
ochrany zdravia zamedziť, 
aby sa do kolektívu dostalo 
choré či nedoliečené dieťa. 
Dôležité je dbať na pravi-
delné vetranie miestností 
a na časté umývanie si rúk, 
vďaka čomu sa výrazne zni-
žuje riziko prenosu respirač-
ných ochorení. Člen rodiny s 
chrípkou by mal mať vyčlene-
ný príbor, taniere a poháre. 
„U chorej osoby má význam 
používanie rúšok,“ informuje 
ÚVZ. Na zabránenie nákazy 
je tiež vhodné dezinfikovať 
povrchy a kľučky dezinfekč-
nými prostriedkami s obsa-
hom chlóru, glutaraldehydu, 
peroxozlúčeniny, chlóhexi-
dínu či jódu. Obranyschop-
nosť organizmu možno pod-
ľa ÚVZ podporiť zvýšeným 
príjmom vitamínov A, C, E a 

väčšiny vitamínov zo skupiny 
B-komplexu. Tie sa dajú zís-
kať konzumáciou dostatoč-
ného množstva čerstvej ze-
leniny, ovocia a celozrnných 
obilnín. Chrípková sezóna 
trvá na severnej pologuli od 
októbra do konca apríla. Po-
čas chrípkovej sezóny môže 
dôjsť k chrípkovej epidémii. 
Podľa geografického šírenia 
sa rozlišuje lokálna, okresná, 
krajská a celoštátna epidé-
mia. Na Slovensku v rámci 
prevencie mnohé výchov-
no-vzdelávacie zariadenia 
vyhlasujú aj takzvané chríp-
kové prázdniny. Riaditelia 
môžu výchovno-vzdelávací 
proces prerušiť na základe 
odporúčania príslušného re-
gionálneho úradu verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) vtedy, 
keď počet neprítomných z 
dôvodu ochorenia na chrípku 
prekročí 20 percent z celko-

vého počtu detí alebo žiakov. 
Aktuálnu situáciu v regióne v 
rámci akútnych respiračných 
ochorení vrátane chrípky 
konzultujú s RÚVZ aj zdra-
votnícke zariadenia, ktoré 
v prípade vysokého výskytu 
ochorení vydávajú zákaz náv-
štev pre verejnosť. Na Slo-
vensku v súčasnosti pretrvá-
vajú na úrovni krajov lokálne 
chrípkové epidémie. Aj keď v 
ostatných týždňoch chorob-
nosť na chrípku a chrípke po-
dobné ochorenia narastala, v 
týždni od 18. do 24. februára 
poklesla. Môže to byť zapríči-
nené aj školskými prázdnina-
mi. Okolité krajiny, napríklad 
Českú republiku, Maďarsko, 
Rakúsko, Nemecko, Francúz-
sko, sužujú celoplošné epidé-
mie chrípky. Vysokú aktivitu 
chrípky vykazuje aj Poľsko, 
Srbsko, Rumunsko alebo Al-
bánsko.

Turistom, ktorí zablúdili v Národnom parku Poloniny v Sninskom 
okrese, pomohla aplikácia Horskej záchrannej služby (HZS).

V čase chrípkových epidémií je vhodné vyhýbať sa uzavretým priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. 
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Činnosť Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Humennom, ktoré je príspevkovou organizáciou mesta, bola terčom ostrej kritiky poslancov. 
Podľa viacerých poslancov má málo vlastných aktivít, krúžkov a navyše sa v uplynulých komunálnych voľbách zapojilo aj do predvolebnej kampane. 

Riaditeľka sa bráni a  tvrdí, že o mnohých veciach, ktoré boli predmetom kritiky, nerozhodovala ona, ale bývalé vedenie mestského úradu.

Milan Potocký, Humenné  

„Mestské kultúrne stredisko pod vaším 
vedením, pani riaditeľka, sa stalo pred 
voľbami tvrdým nástrojom politickej 
propagandy v prospech bývalého ve-
denia mesta. Podujatia, ktoré ste robili, 
zúčastňovali sa či už dôchodcovia, Úcta 
k starším, boli výlučne pozývaní ľudia 
jednej politickej strany,“ povedal posla-
nec Ivan Hopta. Ten je presvedčený, že 
MsKS vyvíja príliš málo vlastných aktivít 
a podujatí. „Osobne si myslím, že takým 
systémom, akým funguje súčasné kultúrne 
stredisko, je zbytočné pre mesto Humen-
né. Pretože, vážená pani riaditeľka, objed-
nať film a potom ho nechať premietnuť, 
dokážu aj ľudia z odboru kultúry. Mestské 
kultúrne stredisko svojho času v Humen-
nom vzniklo preto, aby sa stalo domovom 
kultúry pre činnosť rozličných spoločen-
sko-kultúrnych-záujmových činností. Vy 
tu dnes nemáte nič,“ zdôraznil poslanec 
a pokračoval, „vy nič. Vy len kúpite a pre-
dáte. K tomu máte 19 zamestnancov. De-
vätnásť zamestnancov potom kupuje filmy 
a kultúrne podujatia a potom ich predáva. 
Ja si činnosť kultúrneho strediska predsta-
vujem tak, že v popoludňajších hodinách 
to tam bude žiť, že bude tak, ako ste mali 
svojho času kurz spoločenských tancov, 
fotografický krúžok, divadelný krúžok, 
folklórne súbory Kalina tam vystupovali 
a boli ste zriaďovateľom. Jednoducho vy 
od nás zoberiete 400-tisíc eur ročne na 
podujatia, ktoré sa prakticky tie isté podu-
jatia opakujú. Že by ste tvorili a pomáhali 
tvoriť kultúru v meste, niečo vlastné, tak 
nula bodov,“ uviedol Hopta. „Ja si neviem 
predstaviť, čo tam tých 19 ľudí robí. To 3 
alebo 4 ženy objednávajú filmy a kultúrne 
podujatia?“ pýtal sa poslanec. Hopta je 
dokonca presvedčený, že ak sa činnosť 
strediska nezmení, je pre mesto v súčasnej 
podobe dokonca zbytočné. „Ak nebudete 
robiť vlastnú činnosť, vlastné podujatia 
v tom ponímaní, že budete vytvárať pod-
mienky na kultúrnu činnosť kultúrno-zá-
ujmových spolkov na území mesta, ja si 

myslím, že  vy ste ako organizácia zbytoč-
ná,“ pritvrdil poslanec. Dodal, že poduja-
tia, ktoré predložilo MsKS na tento rok, sa 
každoročne opakujú. 

Riaditeľka: Akcie 
schvaľovalo vedenie mesta
Riaditeľka MsKS Marta Helemiková 
uviedla, že stredisko nerozposiela pozván-
ky na jednotlivé podujatia, a teda nezodpo-
vedá za to, že boli v minulosti doručené iba 
niektorým poslancom. „My doručujeme 
na mestský úrad pozvánky. Mestský úrad 
rozdelí, koho pozve. Za to, kto je pozvaný 
na danú akciu, mestské kultúrne stredisko 
nezodpovedá. Ja to neposielam. Posiela to 
mestský úrad, my len doručíme veľký balík 
pozvánok, dáme na mestský úrad a mest-
ský úrad rozdeľuje, komu to pošle, čiže 
za toto my nezodpovedáme. Ja dostanem 
pokyn z mesta, mám doručiť pozvánky na 
mestský úrad, ja ich doručím, ja urobím to, 
čo dostanem za príkaz,“ reagovala riadi-
teľka. Doplnila, že aj za výber programov 
je spoluzodpovedné bývalé vedenie mesta. 
„Programy čo boli, všetko sa vyberá s ve-
dením mesta. Čo sa jedná mestských akcií, 
ani jednu neriešim bez toho, aby sme to ne-
mali schválené s vedením mesta,“ bránila 
sa riaditeľka. „Ja nemám šajnu, koho po-
zvali tentoraz na akciu, ktorá bola a bude. 
Jednoducho ide to všetko mimo nás. My 
zabezpečíme dramaturgiu, všetky tie tech-
nické podmienky a zvyšok ide na mestský 
úrad. My s tým nič nerobíme. My sa len 
prispôsobujeme požiadavkám mestského 
úradu,“ zopakovala Helemiková.

Poslanci chcú viac domácej 
tvorby
Riaditeľka uviedla, že stredisko sa snažilo 
rozbehnúť niektoré krúžky, ale ich aktivity 
stroskotali na nezáujme obyvateľov mesta. 
„Čo sa týka kurzu spoločenských tancov, 
mali sme. Stroskotalo to na tom, že neboli 
chlapci,“ povedala riaditeľka. „Skončilo to 
tým, že neboli partneri, že neboli chlapci. 
Nebolo s kým tancovať. Ak bude zase záu-
jem, aj chlapcov, aj dievčat, nie je problém 

nanovo začať,“ dodala Helemiková. Nový 
primátor Miloš Meričko je proti tomu, aby 
vedenie mesta alebo magistrát rozhodovali 
o tom, koho pozvú na kultúrnu akciu. Pod-
ľa Merička má preto kultúrne stredisko po-
zývať verejnosť a poslancov na jednotlivé 
podujatia bez toho, aby o tom ešte rozho-
doval mestský úrad. Podľa poslanca Marti-
na Ruščanského by sa humenské stredisko 
mohlo inšpirovať kultúrnym strediskom vo 
Vranove nad Topľou, ktoré podľa poslan-
ca intenzívne podporuje činnosť klubov 
a vytvára im priestor, aby sa mladí mohli 
stretávať. Poslanec Branislav Čekovský by 
zas uvítal, ak by sa v jednotlivých progra-
moch objavilo viac domácich interpretov 
a talentovaných detí. „Ja si predstavujem 
činnosť MsKS tak, že namiesto 3-tisíc 
eurových umelcov, aby tu chodili miestne 
súbory, deti, lebo toto je osvetová činnosť 
v našom  meste. Podporovať naše deti, na-
šich umelcov, rozvíjať kultúrnu činnosť. 

To, že si zaplatíme nejakého komedianta, 
poviem pejoratívne, za 3-tisíc eur, myslím, 
že občania pochopia, že radšej nezaplatí-
me za takéhoto umelca, ale budeme radšej 
systematicky pracovať, rozvíjať súbory, 
ktoré budeme prezentovať, naše,“ uzavrel 
Čekovský.

Riaditeľka: Naše školy 
vystupujú
Helemiková tvrdí, že domáci interpreti sa 
prezentujú v dostatočnej miere už dnes. 
„Čo sa týka našich škôl, všetci vystupu-
jú. Každá jedna základná umelecká škola 
a každá základná škola, ktorá chce vy-
stupovať na území mesta, vystupuje. Na 
všetkých tých mestských akciách, či sú to 
pamätné dni, či je to 1. máj, adventné ne-
dele, všetky tie aktivity, všetky naše školy 
vystupujú, ktoré majú k danému programu 
patričný zostavený program,“ povedala 
Helemiková.

Mestské kultúrne stredisko v Humennom je terčom ostrej kritiky poslancov

Viacerí poslanci sú s doterajšou činnosťou MsKS nespokojní. Namiesto drahých interpretov chcú dať 
väčší priestor školám, domácim talentom, skupinám a súborom.  |   FOTO:  MILAN POTOCKÝ

Riaditeľka MsKS uviedla, že stredisko sa snažilo rozbehnúť niektoré krúžky, ale ich 
aktivity stroskotali na nezáujme obyvateľov mesta.  |   FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY

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.

KUBO
Československý muzikál v réžii Iva-
na Blahúta  je  oslavou slovenského 
folklóru  a vzdanie  holdu velikánovi 

slovenskej filmovej a divadelnej scény 
- Jozefovi Kronerovi. Originálne piesne 
Simi Martausovej , hudba Peter Uličný, 
folklór fashion show Adrieny Adamík-
ovej. – v piatok 8. marca o 19.30 hod. 
v divadelnej sále DK. Vstupné 27/25 

eur.

EUGEN BOTOS: FINALLY
Finally je slovenská jazz-pop-funk sk-

upina (r. 2008). Založili ju Eugen Botoš 
(klávesy, skladateľ, líder) a Robert Viz-
vári (basgitarista). Hosťujúci bubeník - 
Pete Ray Biggin. V divadelnej sále DK. 

Vstupné 6/9 eur.

ZDZISLAW TWARDOWSKI
Najtalentovanejší maliar krajiny 

z poľského Sanoku. Viac ako tridsať 
rokov zachytáva toto mesto vo svojich 

obrazoch. – vo výstavnej miestnosti DK 
potrvá do 28. marca.

ZÁMOK  
– VIHORLATSKÉ MÚZEUM

FAREBNÉ SPOMIENKY
Predajná výstava obrazov ukrajinských 

maliarov. Kurátorom výstavy je ak-
ademický maliar zo Sniny, Andrej 

Smolák. – potrvá do 15. apríla v prie-
storoch 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

BOHEMIAN RHAPSODY
životopisný, hudobný (USA/GBR), 
slovenské titulky – 4. a 11. marca 

o 19.30 hod.
Oscarom ovenčená snímka... Queen. 

Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako 
ich hudba, je jeho príbeh. Bohemian 
Rhapsody popisuje hudobnú dráhu a 
jedinečnú životnú a umeleckú kariéru 

Freddieho Mercuryho od založenia 
skupiny Queen až po pamätný koncert 

Live Aid v roku 1985.

OSTRÝM NOŽOM
amatérsky dokument (SVK), originálna 
verzia – 6. marca o 18.30 hod.; vstup 

zdarma.
Portrét Klubu vojenskej histórie Bes-
kydy, ktorého hlavným predmetom 

záujmu sú udalosti prvej svetovej vojny 
na území Východného Slovenska. Ich 

dobrovoľnícke aktivity prispievajú 
nielen k popularizácii tejto dôležitej 

témy v kruhoch širokej verejnosti, ale 
najmä k skrášľovaniu miest posledného 
odpočinku padlých hrdinov. Vedecký 
výskum pod patronátom ostrieľaných 
historikov zase napomáha prinavra-
cať zabudnutým vojakom ich pravú 
totožnosť. Film vznikol z iniciatívny 
dvojice amatérskych filmárov Adame 

aKocku a Adama Obšitníka v spolupráci 
s poprednými členmi KVH Beskydy. 

KAFARNAUM
(CAPHARNAÜM)

dráma (LIBANON/FRA/USA), české 
titulky – 6. marca o 19.30 hod.

Príbeh dvanásťročného chlapca, ktorý 
zažaluje svojich rodičov za to, že mu 
dali život, je strhujúcou výpoveďou 

o živote v najchudobnejších slumoch 
súčasného Libanonu. Snímku, ktorá 
na tohtoročnom festivale v Cannes 
ohromila divákov, kritiku i porotu, 

vďaka zmesi realizmu a intenzívnych 
emócií prirovnávajú k slávnemu 

Milionárovi z chatrče. Libanonská 
režisérka a scenáristka Nadine Labaki 
podáva vyhrotené a mierne pitoreskné 

svedectvo o extrémnych podmienkach 
života vo svojej krajine pohľadom 

malého dieťaťa a pritom neupadá do 
citového vydierania - zdanlivo neoch-

vejne ponurú trajektóriu príbehu navyše 
účelne obohacuje o záblesky radosti a 

humoru.

CAPTAIN MARVEL
akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 
7. a 9. marca 19.30 hod.; 9. 3. o 17.00 

hod. 3D verzia.
Príbeh sa odohráva v deväťdesiatych 
rokoch 20-teho storočia a je tak úplne 

prvým dobrodružstvom z doteraz 
nevideného obdobia filmového sveta 

Marvel. Film sleduje príbeh Carol 
Denversové, z ktorej sa stala jedna z 

najmocnejších superhrdinek sveta. Keď 
sa Zem dostane do vojny medzi dvoma 

mimozemskými rasami, Denversová 
sa ocitá s malou skupinou spojencov 

priamo v srdci konfliktu.

PSIE VELIČENSTVO
(THE QUEEN´S CORGI)

animovaný, rodinný (BELGICKO), 
slovenský dabing – 9. marca o 13.30 

a 15.15 hod.; 10. 3. o 17.30 hod.
Strapatý a super rozkošný psí maznáčik 
Rex si získal vďaka svojej milej povahe 

všetky srdcia v britskom kráľovskom 
paláci. Jedného dňa sa však stratí jeho 

psia láska. Rozhodne sa preto, že ju ná-
jde a privedie naspäť. Opúšťa bezpečné 
zázemie kráľovských komnát a vydáva 
sa na dobrodružnú cestu. Za bránami 

paláca je život, ktorý dovtedy nepoznal. 

GREEN BOOK
dráma, komédia (USA), české titulky – 

10. a 12. marca 19.30 hod.
Oscarový víťaz... inšpirovaný sku-

točným príbehom odohrávajúcim sa v 
šesťdesiatych rokoch v Amerike, ktorá 

nebola prívetivým miestom, najmä 
pre pretrvávajúci rasizmus. Tony Lip 
(Viggo Mortensen) je taliansko-amer-
ický vyhadzovač z robotníckej triedy, 

ktorý príjme prácu šoféra pre Dr. Dona 
Shirleyho (Mahershala Ali), vysoko 
vzdelaného pianistu afroamerického 
pôvodu. Dvaja úplne odlišní ľudia sa 
tak spolu vydávajú na dvojmesačné 

koncertné turné do miest na juhu, kde 
je rasizmus ešte hlbšie zakorenený. 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

04. 03. KAZIMÍR, KAZIMÍRA
05. 03. FRIDRICH, FRIDERIKA
06. 03. RADOSLAV, RADOSLAVA
 - Popolcová streda
07. 03.  TOMÁŠ, TOMISLAV
08. 03.  ALAN, ALANA
 - Medzinárodný deň žien
09. 03. FRANTIŠKA
 (Deň paniky)
10. 03. BRANISLAV, BRONISLAV, 

BRUNO
11. 03. ANGELA, ANGELIKA
 (Európsky deň na pamiatku 

obetí terorizmu)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
04. 03. TOM / AKIM
05. 03.  ALICA / SALLY
06. 03.  SAMSON / ŽOFKA
07. 03. INKA / BOBÍK
08. 03. BERT / SÁRA
09. 03. OSKÁR / AIDA
10. 03. CARMEN / ALÍK
11. 03. EDMOND / HUGO

No pred nimi samotnými sa otvára 
cesta k zmysluplnému a jedinečnému 

priateľstvu.

ZJAVENIE
(L´APPARITION)

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

ASFK... Jacques je novinárom v jednej 
z veľkých regionálnych redakcií vo 

Francúzsku. Jeho povesť nestranného 
a talentovaného investigatívneho 

novinára upúta pozornosť Vatikánu, 
ktorý ho najme na špeciálne vyšetro-

vanie. V jednej malej francúzskej dedi-
ne totiž vraj prišlo k zjaveniu… Hneď 
po svojom príchode tu stretáva mladú, 
citlivú a pobožnú Annu, ktorá tvrdí, že 

na vlastné oči videla Pannu Máriu.
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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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Keď pluh i zem ryje, zima ešte žije.

Keď máš v marci lúku vytopenú, 
nič si z toho nerob, potešíš sa 

senu. 

Aké počasie na sv. Františku 
Rímsku (9. 3., rehoľníčka), taký 

by malo byť celý mesiac.

Jedna marcová brázda lepšia je, 
hoc drahšia, ako desať aprílových.

Daždivý marec je roľníkovo 
nešťastie, no suchý apríl ešte 

väčšie. 

Určite lepšie je, keď ťa zima 
chveje, než marcové slnko zahreje.

V kožuchu sej jarinu, v košeli 
oziminu. 

PRANOSTIKA

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
04. 03 . DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
05. 03. PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28
06. 03.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE
 Hviezdoslavova ul. 29
07. 03.  LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
08. 03.  CENTRUM
 Námestie slobody 67
09. 03.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 (Pod stračou nožkou)
10. 03.  MÁRIA
 Krátka ul. 3
11. 03.  DR. MAX - Kaufland,
 Ul. M. R. Štefánika 50

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(4. – 10. 3. 2019)

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

KLZISKO V HUMENNOM
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 

(4. – 10. 3. 2019)
sob 15.00 – 17.00 hod.

Východ / Západ  S L N K A 
pon (04.03.) 6:01 / 17:22 hod.
ut 5:59 / 17:24 hod.
str 5:57 / 17:25 hod.
štvr 5:55 / 17:27 hod.
pia  5:53 / 17:28 hod.
sob 5:51 / 17:30 hod.
ned 5:49 / 17:31 hod.
pon (11.03.) 5:47 / 17:33 hod.

Aj v týchto dňoch prijmime pozvanie 
do nového liturgického roku. Pohliad-
nime do svojej duševnej schránky, do 
svojho vnútra. Nasledujúce dni štyrid-
saťdňového pôstu nás privedú k Veľkej 
noci - pamiatke na umučenie, smrť a 
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Všetko 
jeho utrpenie a slávnostná duchovná 
obnova nám pripomína pominuteľnosť 
pozemského života. 

Končia sa Fašiangy - obdobie plesov, zá-
bavy, hojnosti v jedálničku. Na dedinách 
mládenci v deň Popolcovej stredy obrad-
ne „pochovávajú“ basu, symbol obecných 
tancovačiek. Veriaci zakryjú na toto pôstne 
obdobie všetky kríže s ukrižovaným Ježi-
šom purpurovým (fialovým) rúchom. Za-
číname štyridsaťdňové pokánie, máme prí-
ležitosť „reštartovať“ svoj duchovný život 
a vykročiť na cestu osobnej i osobnostnej, 
ľudskej obnovy. Štyridsať dní symbolizuje 
a odkazuje na Ježišov štyridsaťdňový pôst 
v púšti a na putovanie Izraelčanov cez 
púšť, ktoré trvalo štyridsať rokov. Podľa 
kresťanských tradícií sa má vtedy človek 
pripraviť najmä duševne na jeden z najdô-

ležitejších sviatkov – Veľkú noc.
V rímskokatolíckom liturgickom kalen-
dári tohto roku pripadne prvý deň pôstne-
ho obdobia na stredu 6. marca. Tradične 
termín Popolcovej stredy pripadá na 40. 
deň pred Veľkou nocou (do týchto štyri-
dsiatich dní sa nepočítajú nedele, preto v 
praxi pripadá tento deň na 46. deň pred 
Veľkonočnou nedeľou). Pôst končí na 
Bielu veľkonočnú sobotu po Vzkriesení 
Krista, podľa tradícií večer po vzkriesení 
a západe Slnka sa už môžu konzumovať aj 
mäsové výrobky, najčastejšie je to údená 
veľkonočná šunka.  
Na Popolcovú stredu je vo zvyku páliť 
palmy či bahniatka z minuloročnej Kvet-
nej nedele. Takto získaný popol sa pou-
žije pri bohoslužbe v tento deň, kedy sú 
veriaci poznačení krížikom z tohto popolu 
na čelo. 
Fyzický pôst, zriekanie sa jedla či mäsi-
tých pokrmov, sa netýka starších a cho-
rých ľudí. A práve túto skutočnosť mnohí 
podceňujú, čo sa zvykne prejaviť aj na 
ich podlomenom zdraví, zvlášť v období 
veľkonočných sviatkov či tesne po ich 
uplynutí.                                -MJK-

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

H
E-S/0042

KRESŤANIA VSTUPUJÚ NA CESTU VEĽKONOČNEJ DUCHOVNEJ OBNOVY

(jac)
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Ani humenská ľadová plocha 
štadiónu nezívala prázdnotou. 
Organizátorom mládežníc-
keho hokejového turnaja v 
Humennom bol Junior Šport 
klub - plus (mládežnícky ho-
kejový klub v Humennom). 
Jeho účastníkmi boli štyri 
tímy: MHK mládež Bardejov, 
HC Košice, HK Humenské 
levy HP4 a HK Humenské 
levy HP3 (HP - hokejová prí-
pravka). 

Odohrali sa vzájomné zápasy 
každý s každým, 2-krát po 20 
minút na veľkej hokejovej plo-
che. Zápas humenskej hokejovej 
prípravky 4 s HC Košice, ktorý 
vyzývatelia nakoniec prehrali 
rozdielom 5:7, mal vysokú úro-
veň. Nadšenie humenských detí 
bolo obrovské, mali veľa šancí 
(štyrikrát zazvonila konštrukcia 
brány súpera), avšak s negatív-
nym výsledkom pre Humenča-
nov v tomto prípade. 
Nie menej napínavý zápas odo-
hrala hokejová prípravka 3, pri-
čom deti z tejto kategórie hrali 
prvýkrát takýto súťažný zápas 
na celom hokejovom ihrisku. 
Bola to pre nich úžasná skúse-
nosť aj zážitok. No a v humen-
ských farbách sa objavili aj takí, 
ktorí mali súťažnú premiéru vo 
svojom hokejovom živote. 
 
Jednoznačným víťazom turnaja 

v Humennom sa stalo družstvo 
z Bardejova, ktoré suverénne 
vyhralo všetky stretnutia. Na 
záverečnom vyhodnotení boli 
tímy ocenené víťazným pohá-
rom a deti aj medailou.  
Organizátori taktiež ocenili prí-
tomnosť klubu HC Košice, ke-
ďže humenská mládež sa v tejto 
vekovej kategórii s Košičanmi 
často nestretáva, o to zaujíma-
vejšia bola pre nich skúsenosť 
spoločného zápasu.

 
Najlepší hráči 
v jednotlivých 
kategóriách: 

obranca: Hanka 
Benejová (Hu-
menné)
brankárka: 
Soňa Kubanyová 
(Humenné)
strelec: Matúš 
Tomča (Barde-
jov)
útočník: Lukáš 
Bojčík (Košice)
 
 
S p e s t r e n í m 
podujatia boli 
medzi samotný-
mi zápasmi aj 
súťaže zručností, 
ktoré pripravili 
humenskí mlá-
dežnícki tréneri... 
napr. samostatné 
nájazdy na bran-
károv, presná 

streľba na cieľ či vedenie puku 
cez prekážky. Najsledovanejšou 
„atrakciou“ však bola bezmála 
súťaž rýchlosti korčuliarov. Od-
menou pre najlepších súťažia-
cich boli balíčky s hokejovými 
pomôckami.

Poďakovanie patrí všetkým 
mamičkám a oteckom, ktorí  
zabezpečili pohostenie a obed 
pre všetkých zúčastnených, 
trénerovi Filipovi Vaškovi za 

organizáciu turnaja a súťaží 
zručnosti, MUDr. Marianne 
Špontákovej za zabezpečenie 
zdravotníckej služby a v nepo-
slednom rade mestu Humenné 
za poskytnutie ľadovej plochy.

Konečné poradie:
1. MHK Mládež Bardejov 
2. HC Košice 
3. HK Humenské Levy (HP4) 
4. HK Humenské Levy (HP3)

Zažili svoju hokejovú súťažnú premiéru, iní hrali prvýkrát na veľkej ploche
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(dir), -MJK-; Košice 

Naši hokejoví druháčikovia 
si jarné školské prázdniny 
spestrili hokejovým turnajom 
v košickej Aréne Sršňov. Or-
ganizátori ho naplánovali na 
20. februára za kvalitne ob-
sadenej účasti ôsmich druž-
stiev: HC Košice, HK Mládež 
Michalovce, HK Sršne Košice, 
Mládež HC 46 Bardejov, HK 
Sabinov, HA Slávia Prešov 
(bieli), HA Slávia Prešov (čer-
vení) a naše mladé hokejové 
nádeje z HK Humenské Levy 
s trénerom Erikom Dzobom.

Turnaj bol od prvého zápasu ko-
renený výbornou náladou, či už 
priamo na ľadovej ploche alebo 
povzbudzovaním z tribúny. 
Humenské Levy nevstúpili 
do turnaja najlepším možným 
spôsobom, keď v prvom zápa-
se skupiny podľahli chlapcom 
z Bardejova 3:7. Nepodali naj-
lepší výkon, ale po dohovore 
v kabíne vybehlo na ľad „iné“ 
družstvo a po výbornom kolek-
tívnom výkone vyhrali Humen-
čania nad „sršňami“ z Košíc 3:2 
na góly. V ďalšom skupinovom 
zápase sa „levy“ stretli s Prešov-
čanmi a po napínavom priebehu 
sa naši druháčikovia tešili z ví-

ťazstva 5:3 nad súperom.
Práve toto víťazstvo posunula 
Humenské Levy automaticky 
do zápasu o bronzovú medailu, 
kde na nich čakali mladíci z Mi-
chaloviec. Zemplínčanom však 
podľahli rozdielom 1:4. Aj keď 
humenskí hokejisti na ľade bo-
jovali, bolo nutné viať v úvahu 
presilu súpera, ktorý bol tento-
raz o trošku lepší. 
Hoc išlo o turnaj druhákov, hu-
menské farby hájili aj štyria 
prváčikovia, dokonca aj jeden 
vekom ešte škôlkar, čo im mno-
hí zo zúčastnených na tomto 
turnaji závideli, vzhľadom na 
umiestnenie a výsledky.

Konečné poradie:
1. HK Sabinov 
2. Mládež HC 46 Bardejov 
3. HK Mládež Michalovce 
4. MHK Humenné 
5. HC Košice 
6. HK Sršne Košice 
7. HA Slávia Prešov 
8. HA Slávia Prešov

Poďakovanie patrí Hokejové-
mu klubu Humenské Levy za 
finančnú pomoc a rodičom za 
slušné a vzorné povzbudzovanie 
počas celého turnaja.

Pestrý vekový výber mladučkých Humenských 
Levov prekvapil na turnaji v Košiciach

Druháčikovia HK Humenské Levy (vpravo) na spoločnej fotografii po skončení turnaja. | FOTO DIR

Tentokrát slabšia medailová bilancia pre najmladších humenských plavcov
(jpnc), -MJK-; Michalovce 

Najmladší plavci z východu 
našej krajiny vírili 16. feb-
ruára bazénovú vodu v srdci 
Zemplína, v Michalovciach. 
Osem plaveckých klubov vy-
slalo na štart dokopy 80 pre-
tekárov (50 chlapcov a 30 
dievčat). Plavecký klub Che-
mes Humenné reprezentovali 
desiati chlapci a rovnaký po-
čet dievčat na 1. kole pretekov 

FPD Slovenského pohára žia-
kov VSO.

Humenčanky v kategórii deväť-
ročných sa v celkovom hodnote-
ní umiestnili nasledovne:  Olívia 
Sotáková 6. miesto, Hana Myd-
lová 7. miesto, Nina Regulová 
8. miesto, Sofia Dzvoníková 9. 
miesto, Alexandra Kračuníková 
10. miesto, Beatrice Crea 11. 
miesto, Petra Grešová 13. a Sa-
rah Marcinová 15. miesto. 

Ani chlapci v tejto vekovej ka-
tegórii nesiahli na medailové 
priečky: 4. Samuel Lichvan, 5.  
Tomáš Biľo a 6. Oliver Sabadoš.

Desaťročné dievčatá dopláva-
li: Dominika Vasiľková na 4. 
mieste, Eva Onderišinová na 8. 
mieste. 

Chlapci plávali trochu s lepším 
časovým hodnotením: 1. miesto 
- Jakub Čajbik, 3. - Branislav 

Bobaľa, 4. - Filip Boršč a 9. - 
Slavomír Baziľak.

Jedenásťroční chlapci z Hu-
menného v silnej konkurencií 
obsadili takého priečky:  Michal 
Hlubik 15-te, Nikolas Jevič 20-
te a Martin Leňo 21. miesto.

Tréneri Eva Rabajdová i Anton 
Bača ďakujú rodičom plavcov 
za spoluprácu pri zabezpečovaní 
prepravy deti na tieto preteky. 



PONDELOK
4. MARCA 2019HUMENSKÝ EXPRES14 | ŠPORT

STOLNOTENISOVÝ SERVIS
II.LIGA VÝCHOD – 5. kolo

(1.-6. miesto)
ŠKST Humenné – MKST Veľké Kapu-
šany 12:6 * Bardejov – ŠKST Micha-
lovce B 8:10, Vojčice – Zbereko Koši-
ce 12:6. / 4. kolo: ŠKST Michalovce 
– ŠKST Humenné 12:6 * Zbereko Ko-
šice – Bardejov 4:14, Veľké Kapušany 
– Vojčice 10:8.

Michalovce B  16 14 2 0 194:94 46
Bardejov 16 13 1 2 194:94 43
Humenné  16 10 3 3 190:98 39
V. Kapušany 16 8 1 7 140:148 33
Vojčice 16 5 3 8 129:159 29
Zbereko KE 16 5 1 10 121:167 27

(7.-12. miesto)
Kežmarok B – Rožňava B 7:11, Vala-
liky B – Margecany 14:4, ŠKP Košice 
– Šarišské Michaľany 9:9. 
Š. Michaľany 16 6 4 6 149:139 32
Valaliky B 16 5 6 5 154:134 32
Margecany 16 6 2 8 136:154 30
ŠKP Košice 16 4 5 7 136:152 29
Rožňava B 16 5 1 10 107:181 27
Kežmarok B 16 0 1 15 80:208 17

III.LIGA SEVEROVÝCHOD – 5. kolo

(1.-6. miesto)
ŠKST Humenné B – MŠK VSTK 
Vranov nad Topľou B 5:13 *  Sedlice 
– Kamenica n/Cir.  10:8, Lužany pri T. 
– Svidník 7:11. / 4. kolo: ŠŠK Centrál 
Svidník – ŠKST Humenné B 14:4 * 
Kamenica n/Cir. – Lužany pri T. 10:8, 
Vranov n/T. B – Sedlice 6:12.  

Svidník 16 15 1 0 222:66 47
Lužany  16 11 1 4 181:107 39
Vranov B 16 10 0 6 150:138 36
Sedlice 16 9 1 6 149:139 35

Kamenica 16 9 0 7 167:121 34
Humenné B 16 7 0 9 139:149 30

(7.-12. miesto)
Snina – Lemešany 11:7, Belá n/Cir. – 
Hrabovec n/L. 9:9, Bardejov B – Hen-
covce 5:13. / 4. kolo: Hrabovec n/L. 
– Snina 7:11, Hencovce – Belá n/Cir 
8:10, Lemešany – Bardejov B 9:9.

Snina 16 6 3 7 120:168 31
Belá n/Cir. 16 6 3 7 138:150 31
Hencovce  16 7 1 8 134:154 31
Hrabovec 16 4 3 9 110:178 27
Lemešany 16 3 3 10 122:166 25
Bardejov B 16 0 2 14 96:192 18

IV.LIGA VIHORLATSKÁ – 5. kolo

(1.-6. miesto)
Kamienka – Kamenica n/Cir. B 16:2, 
Kochanovce – Vranov n/T. C 8:10, 
Vyšný Žipov – Dlhé n/Cir. 16:2. / 4. 
kolo: Kamenica n/Cir. B – Vyšný Ži-
pov 4:14, Dlhé n/Cir. – Kochanovce 
8:10, Vranov n/T. C – Kamienka 6:12. 

Kamienka 16 14 1 1 219:69 45
V. Žipov 16 11 3 2 184:104 41
Kamenica B 16 8 2 6 148:140 34
Kochanovce 16 6 3 7 136:152 31
Dlhé n/Cir.  16 6 3 7 137:151 31
Vranov C 16 6 3 7 144:144 31

(7.-12. miesto)
ŠKST Humenné C – MŠK VSTK 
Vranov nad Topľou D 13:5 * Snina B 
– Zemplínske Hámre 9:9, Košarovce – 
Čierne n/T. 12:6. / 4. kolo: TJ Šimonka 
Čierne nad Topľou – ŠKST Humenné 
C 11:7 * Zemplínske Hámre – Koša-
rovce 9:9, Vranov n/T. D- Snina B 
12:6. 

Košarovce 16 7 4 5 162:126 34
Čierne n/T. 16 8 1 7 159:129 33
Z. Hámre 16 4 5 7 119:169 29
Snina B 16 5 2 9 117:171 28
Humenné C 16 5 1 10 112:176 27
Vranov D 16 1 2 13 91:197 20

V.LIGA ObSTZ HE – 18. kolo

Kolonica/Ladomirov – ŠKST Humen-
né D 17:1 * Medzilaborce/Čertižné – 
Hažín n/Cir. 9:9, Snina C – Košarovce 
B 11:7, Ptičie – Belá n/Cir. B 5:13, 
Stakčín – Belá n/Cir. C 5:13, Kocha-

novce B – Kamienka B 4:14.

Belá n/Cir. B 18 16 1 1 242:82 51
Kochanovce B 18 11 2 5 196:128 42
Kamienka B 18 9 5 4 183:141 41
Kolonica/Lad. 18 9 4 5 184:140 40
Belá n/Cir. C 18 9 3 6 180:144 39
Hažín n/Cir. 18 8 2 8 168:156 36
Košarovce B 18 7 4 7 164:160 36
ML/Čertižné 18 5 7 6 168:156 35
Snina C 18 7 2 9 155:169 34
Ptičie 18 5 2 11 148:176 30
Stakčín 18 5 2 11 133:191 30
Humenné D 18 0 0 18 23:301 18

VI.LIGA ObSTZ HE – 14. kolo

Stakčín B – Hažín n/Cir. B 0:18, Lies-
kovec – Košarovce C 5:13, Dlhé n/Cir. 
B – Ptičie B 12:6, Kolonica/Ladomirov 
B – Belá n/Cir. D 2:16. 

Belá n/Cir. D 12 12 0 0 190:26 36
Dlhé n/Cir. B 13 11 0 2 153:81 35
Kochanovce C 12 8 1 3 129:87 29
Košarovce C 12 7 0 5 120:96 26
Hažín /Cir. B 13 5 1 7 119:115 24
Kolonica/Lad. B 13 5 0 8 97:137 23
Lieskovec 12 3 2 7 90:126 20
Ptičie B 13 2 2 9 77:157 19
Stakčín B 12 0 0 12 33:183 12
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Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom 
náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca 
podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré 
musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred 
požiarmi a civilnej ochrany. 

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

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

ochrany a technika civilnej ochrany.

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

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

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

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

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

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana
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Humenčanky na futbalovom zraze „východnej konferencie“

Pochmúrna výsledková atmosféra pre dievčatá z turnaja 4 Sport Cup
 (fk, ar), -MJK-; Prešov; FOTO ARCHÍV FKHE 

Žiacka kategória dievčat Fut-
balového klubu Humenné sa 
predstavila na medzinárod-
nom turnaji „4 SPORT CUP“, 
organizovaný v termíne 2. a 3. 
februára v Prešove. 

Už úvodným stretnutím Hu-
menčanky „nasadli“ na zlý vlak. 
Ukrajinský klub Lider DJUSH 
Kobelyacka, ktorého futbalistky 
pricestovali na turnaj vlakom 
z mesta vzdialeného až 1 220 
kilometrov, hrou na palubovke 
donútil humenské hráčky k bo-
dovej strate 0:3, ku ktorej prišli 
až v závere zápasu. 

Aj keď sa dievčatá humenského 
FK v druhom stretnutí s maďar-
ským družstvom z Budapešti 
- klub Kelen SC, herne držali 
a opticky bol zápas vyrovnaný, 
skončil remízou 4:4.

Strata bodov najviac mrzela po 
skončení tretieho zápasu, pro-
ti klubu Slavoj Trebišov. Naše 
dievčatá ešte minútu pred kon-
com zápasu vyhrávali, ale Tre-
bišovčanky nielen že vyrovnali, 
ale tri sekundy pred záverečným 
hvizdom utŕžili krutú prehru 2:3.

Štvrtý zápas so „zelenými“ Pre-
šovčankami prehrali Humen-
čanky rozdielom 0:4. 

Aj keď sa piaty zápas s „biely-
mi“ Prešovčankami odohrával 
hlavne na polovici súpera zo Ša-
riša, skončil remízou 1:1.

FK HUMENNÉ:  Kohutová, 
Babjaková, Kopačová, Sedlač-

ková, Mattová, Piškaninová, 
Ufnárová, Beslerová, Savarijo-
vá, Fedurcová. Tréner: Piškanin.
Góly FK HE: A. M. Ufnárová 4, 
Mattová 2, Sedlačková 1.
Tréner Piškanin: „Strata bodov 
mrzí, ale potešili nás snaživé vý-
kony dievčat, aj keď niektoré sa 
zúčastnili takejto súťaže prvý-
krát vo svojej športovej kariére.”

Poradie:  
1. FC Tatran Prešov (zelené) (13 
bodov, 16:5) 
2. Lider DJUSH Kobelyacka 
(UKR, 11 b, 12:2) 
3. Kelen SC (HUN, 7 b, 14:10) 
4. Slavoj Trebišov (7 b, 8:9) 
5. FK Humenné (2 b, 7:15)
6. FC Tatran Prešov (biele) (1 b, 
2:18)

(fk, ar), -MJK-; Prešov; FOTO ARCHÍV FKHE 

Východoslovenský futbalový 
zväz v priebehu roka orga-
nizuje pre jednotlivé kategórie 
žiakov a žiačok kontrolné zra-
zy, dvakrát v jarnej a dvakrát 
v jesennej časti. 

Na ten posledný do Prešova pod 
vedením trénerov Erika Maka 
(brankár), Petra Ľuptáka a Duša-
na Kepčára bol pozvaný výber 
z kategórie žiačok U-14. Stretlo 
sa tak 22 hráčok z jedenástich 
klubov východného Slovenska. 
Na zraz boli pozvané aj hráčky 
z Horného Zemplína - Rado-
slava Beslerová a Anna Mária 
Ufnárová, ktorá bola ObFZ v 
Humennom vyhodnotená ako 
najlepšia žiačka za rok 2018. 
Kmeňovým klubom tejto mladej 

dvojice futbalistiek je FK Hu-
menné. Ako náhradníčky boli 
nominované Sára Sokolovičová 
a Radoslava Mattová.
,,Dievčatá sa na týchto stretnuti-
ach pripravujú na turnaj v Duna-

jskej Lužnej, ktorého sa zúčast-
nia všetky výbery krajských 
futbalových zväzov. Konečným 
cieľom je pripraviť dievčatá 
tak, aby sa dostali do novovyt-
vorenej reprezentácie Slovenska 

kategórie U-15, ktorá by mala 
fungovať od začiatku budúcej 
futbalovej sezóny,“ konštatoval 
Peter Ľupták, asistent trénera 
výberu VsFZ žiačok U-14.
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Jarné sústredenie Plaveckého klubu Chemes v podtatranskom prostredí
(jpnc), -MJK-; Svit 

Naši plavci počas školských prázd-
nin nezaháľajú. Ako letné tak aj 
jarné prázdniny tradične využíva 
Plavecký klub Chemes Humenné ak-
tívne.  V sobotu 16. februára z Hu-
menného predpoludním vyštartoval 
autobus s plavcami do podtatranské-
ho mesta Svit. 

Tréneri Marián Tomahogh, Ján Pencák 
a Jozef Luksaj doviezli do hotela Spol-
centrum štrnásť chlapcov a šesť dievčat. 
V krytom plaveckom bazéne absolvo-
vali plavci dvojfázový tréning vo vode, 
zameraný na objem, techniku a rých-
losť. Peší presun na plaváreň a späť 
bol súčasťou programu. V priestoroch 
hotela mládeži spestrili pobyt suchý 
tréning či rôzna herná činnosť.
Plavecké sústredenie trvalo do piatku 
22. februára. Tréneri humenského klu-
bu ďakujú svojim plavcom za discipli-

novaný prístup k tréningom a veria, 
že tí, ktorí sústredenie absolvovali, to 
zúročia zlepšenými výkonmi na prete-
koch v tejto sezóne.

Tréner Marián Tomahogh so svojou skupinou starších plavcov klubu Chemes Humenné.  | FOTO: ARCHÍV PKCH

...aj klasické dvojfázové denné tréningy v bazénovej vode.  | FOTO: ARCHÍV PKCH

Družina mladších plavcov humenského klubu Chemes s trénerom Jánom Pencákom. 
| FOTO: ARCHÍV PKCHNa účastníkov plaveckého sústredenia čakali okrem „suchej“ prípravy...  | FOTO:ARCHÍV PKCH


