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Obyvateľom Humenného sa vráti  
za teplo viac ako 100-tisíc eur

 Na prijatí u primátora už 
vyše stovka Humenčanov

Kde skončili tony 
železa zo starej tribúny 
futbalového štadióna?

  Viac na str. 8   Viac na str. 6

Milan Potocký, Humenné

Humenská energetická spoloč-
nosť zabezpečuje distribúciu tepla 
nielen pre domácnosti, ale aj pre 
inštitúcie a firmy, ktoré pôsobia v 
meste Humenné. Hlavným pred-
metom činnosti spoločnosti je 
nákup, distribúcia, predaj tepla a 

teplej úžitkovej vody konečným 
spotrebiteľom. Humenská energe-
tická spoločnosť, s. r. o., je spoloč-
ným podnikom mesta Humenné, 
ktoré má v nej 33 percent, a spo-
ločnosti CHEMES, a. s., Humenné 
s podielom 67 percent. Vedenie 
spoločnosti HES, s. r. o., v týchto 
dňoch potešilo nejednu domác-

nosť. „Aj napriek rastu cien vstu-
pov vďaka starostlivosti HES, s. r. 
o., o distribučný systém dodávky 
tepla v meste Humenné a úspor-
ným opatreniam došlo k úspore 
nákladov vo variabilnej zložke ceny 
tepla. To umožní cenové dobropisy 
pre odberateľov v meste Humenné 
predbežne vo výške 116-tisíc eur 

vrátane DPH, čo znamená na jeden 
priemerný trojizbový byt cenový 
dobropis vo výške približne 15 €,“ 
uviedlo vedenie spoločnosti. Ve-
denie HES, s. r. o., ďalej informo-
valo, že v zmysle vyhlášky ÚRSO z 
24. augusta 2016 č.248/2016 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje regulácia cien 
tepla, bude Humenská energetická 

Dobrá správa pre Humenčanov. Humenská energetická spoločnosť (HES), s. r. o., ktorá v meste zabezpečuje dodávky tepla a teplej vody, vráti 
domácnostiam 116-tisíc eur. Podarilo sa to vďaka úsporným opatreniam spoločnosti, ktoré priniesli zníženie nákladov. Rodina žijúca v trojizbovom byte si 
tak formou cenového dobropisu prilepší v peňaženke v priemere o 15 eur. Primátor Miloš Meričko hovorí, že po nástupe nového vedenia mesta sa konečne 
po 8 rokoch stagnácie zlepšuje aj komunikácia samosprávy s výrobcom a dodávateľom tepla. Otázka tepla je podľa primátora veľmi vážnou záležitosťou. 

Preto považuje za veľmi dôležité, že zainteresované strany začali spolu rokovať a správať sa jeden k druhému ako partneri.
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spoločnosť, s. r. o., zúčtovávať plá-
nované a skutočné náklady započí-
tané v cene tepla za rok 2018 v ter-
míne do 15. apríla 2019.

Mesto už lepšie 
komunikuje 
s dodávateľom tepla 
Vzájomná komunikácia medzi 
výrobcom, dodávateľom tepla 
a mestom, ktorá počas primáto-
rovania Jany Vaľovej posledných 
8 rokov stagnovala, je podľa pri-
mátora Miloša Merička kľúčová. 
„Centrálny zdroj tepla, ktorý je 
v Humennom, je iba jeden, čiže 
nemôžeme rokovať s nikým iným, 
pretože je tu len jeden výrobca tep-
la,“ povedal primátor poslancom 
na rokovaní mestského zastupiteľ-
stva a dodal, „pre nás je kľúčová 
peňaženka ľudí v tomto meste.“ 
Meričko potvrdil, že počas primá-
torovania jeho predchodkyne sa 
nahromadilo množstvo problé-
mov, ktoré je potrebné riešiť. „Tých 
problémov je ohromné množstvo,“ 
poznamenal primátor. „Deklaro-
vali sme, že chceme komunikovať 
a robiť všetko preto, aby dodávky 
tepla a teplej vody boli pre Hu-
menčanov zabezpečené, bezpečné, 
a pokúsiť sa, aby boli aspoň o niečo 
lacnejšie,“ dodal Meričko. Rieše-
nie tepelného hospodárstva vníma 
primátor ako jednu z kľúčových 
oblastí súčasného vedenia mesta 
a poslaneckého zboru. „Myslím si, 
že po ôsmich rokoch toho, čo tu 

bolo všetko zastavené, bolo potreb-
né, aby sa začalo rokovať. Otázka 
tepla je naozaj veľmi vážnou zále-
žitosťou, a keďže v roku 2020 nám 
končí zmluva s HES-kou na prená-
jom rozvodov, považujem za veľmi 
dôležité, aby sme začali normálne 
rokovať a začali sa správať jeden 
k druhému ako partneri,“ zdôraz-
nil primátor. Dodal, že o rozhod-
nutiach, ktoré bude prijímať valné 
zhromaždenie HES, s. r. o., bude 
informovať zastupiteľstvo. „Pre-
tože sa jedná o všetkých poslan-
cov nielen o primátora,“ dodal. 
Poslanci zlepšenie komunikácie 
medzi HES-kou a mestom po ro-
koch stagnácie oceňujú. „Nebolo tu 
zvykom, že bývalá primátorka nás 
informovala o rokovaniach s HES-
kou, aj keď mesto má tam, myslím, 
34 percent akcií a je akcionárom, 
prakticky ona vôbec nechodila na 
tie rokovania,“ poznamenal na 
rokovaní zastupiteľstva poslanec 
Ivan Hopta.  

Primátor: Za bývalého 
vedenia sa neinvestovalo 
do mestských rozvodov 
tepla
Meričko považuje za nezodpoved-
né, že počas vedenia primátorky 
Jany Vaľovej samospráva nein-
vestovala do modernizácie a re-
konštrukcie rozvodov tepla, ktoré 
patria mestu. Samospráva pritom 
každoročne inkasovala od spo-
ločnosti HES, s. r. o., z prenájmu 
potrubí státisíce eur. Tieto penia-
ze ale do rekonštrukcie potrubí 

neinvestovala. Primátor potvrdil, 
že sa tak zbytočne navyšovala cena 
tepla. „Týmto, že sa nezreálňoval 
reálny stav podľa zmluvy. Kde 
skončili peniaze za nájom potrubí? 
Nevedno. Určite nie ako investícia 
do výmeny potrubí či rekonštrukcií 
teplovodných rozvodov. Ak by sa 
tak stalo, ľudia by nemuseli platiť 
za straty tepla po ceste od výrobcu 
k spotrebiteľovi,“ uviedol primá-
tor. Podľa Merička je teraz kľúčové 
vypracovať koncepciu tepelného 
hospodárstva. „Naozaj tých osem 
rokov marazmu a vojen prinies-
lo len to, že máme naozaj vysokú 
cenu tepla v našom meste. Máme 
zastarané rozvody, náš majetok 
klesá, keď sa doň neinvestuje,“ do-
dal Meričko. Poslanec Jozef Bab-
ják pripomenul, že bývalé vedenie 
mesta odmietlo podporiť aj projekt 
rekonštrukcie teplovodov, na ktorý 
mohla samospráva získať z euro-
fondov až 6 miliónov eur. Bola to 
podľa poslanca ďalšia premárnená 
šanca, ktorá mohla priniesť úsporu 
v peňaženkách Humenčanov. „Po 
ôsmich rokoch zákopovej vojny 
konečne začíname rokovať. Sa-
mozrejme, tie rokovania nebudú 
jednoduché vzhľadom na to, koľko 
problémov sa za tých osem rokov 
nakopilo. Možno jeden problém 
sme mohli vyriešiť. Minulého roku 
som predkladal návrh, aby mesto 
Humenné spolu s Humenskou 
energetickou pristúpilo k výzve, 
ktorá bola na rekonštrukciu rozvo-
dov tepla, a bola tam možnosť zís-
kať prostriedky až do výšky 6 mi-

liónov eur, čo by výrazne pomohlo 
pri rekonštrukcii. Takže škoda, že 
vtedy sa to celé poňalo politicky 
a zákopovo namiesto toho, aby sme 
racionálne uvažovali, aký prínos to 
bude pre konečného odberateľa 
tepla,“ povedal poslanec Babják.

Pripravujú aktualizáciu 
koncepcie tepelného 
hospodárstva
Riešenie problému tepelného hos-
podárstva je podľa Merička jednou 
z najdôležitejších úloh, ktoré pred 
samosprávou v najbližších mesia-
coch stoja. Zmluva s HES končí 
koncom budúceho roka, a preto sa 
musí mesto na to dôkladne pripra-
viť. „Aj preto je dôležité, aby tím 
odborníkov na čele s expertmi zo 
Slovenskej technickej univerzity 
(STU), ktorých vybrala ešte Va-
ľová, začal urýchlene pripravovať 
aktualizáciu koncepcie tepelného 
hospodárstva. Lebo doteraz sa ne-
urobilo nič. Také príznačné pre sta-
ré časy so spiatočníckym vedením. 
Postavil som náš odborný tím, kto-
rý bude zastupovať občanov mesta 
Humenné a všetko predkladať na 
rozhodovanie mestskému zastupi-
teľstvu,“ uviedol primátor. Dodal, 
že je rád, že sa už uskutočnilo za-
sadnutie za prítomnosti všetkých 
strán – zástupcu Slovenskej tech-
nickej univerzity, poslancov MsZ, 
zástupcov úradu, dodávateľa tepla 
či správcov bytov v Humennom.

porkačovanie zo strany 1 

Obyvateľom Humenného sa vráti za teplo viac ako 100-tisíc eur

Na sídlisku Pod Sokolejom majú najmenší Humenčania nové detské ihrisko
ts, Humenné, 

Mesto Humenné nainštalovalo 
pred pár dňami na sídlisku Pod 
Sokolejom nové detské ihrisko. 
Projekt, ktorý určite poteší deti 
a ich rodičov, sa realizoval vďaka 

finančnej podpore Úradu vlády 
Slovenskej republiky – program 
Podpora rozvoja športu na rok 
2018. Na tento projekt dostalo 
mesto 10-tisíc eur. Výška spolu-
financovania mesta bola v tomto 
prípade 1 888 eur. Mesto Humen-

né prostredníctvom zrealizova-
ného projektu vytvorilo priestor 
na aktívne a zmysluplné trávenie 
voľného času pre mladé rodiny 
s malými deťmi. Spomínané mla-
dé sídlisko má najväčší počet detí 
a mládeže, preto je viac než isté, 

že ihrisko bude plne využité. Vý-
stavba detského ihriska napomôže 
k vytvoreniu vzťahu k pohybu už 
v rannom detstve, keď sa vytvárajú 
trvalé návyky pre pravidelný pohyb 
a zdravý životný štýl.
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ts, Humenné

NERV platforma pozýva priazniv-
cov moderného umenia 20. apríla o 
18.00 hod. na vernisáž pilotnej vý-
stavy, ktorá otvára debatu o súčas-
nom umení a jeho potrebe, priestor 
pre experiment a prezentáciu spo-
jitostí a protikladov umeleckých 

prístupov. Vernisáž sa uskutoční 
na prvom poschodí priemyselné-
ho komplexu Laborecká 1847/3 v 
Humennom. Výstavné priestory 
poskytol zadarmo mladým umel-
com generálny riaditeľ spoločnosti 
Chemes, a. s., JUDr. Dávid Molnár. 
V Humennom bude vystavovať svo-
je diela Anna Jagodová, Vladimíra 

Weiss, Gertrude Besken, Jarmila 
Mitríková & David Demjanovič, 
Slavomír Durkaj, Peter Balog, Ta-
mara Almašiová, Dalibor Jancura, 
Igor Gajdoš a Oskar Felber. Na pre-
zentácii študentov Fakulty umení 
TUKE v Košiciach sa kurátorsky 
podieľal David Demjanovič. V 
deň otvorenia výstavy sa uskutoč-

ní verejnosti prístupný workshop 
pre deti aj dospelých  MORENA v 
čase 12.00 - 14.00, organizovaný v 
spolupráci s o.z. Flek. Výstava bude 
sprístupnená v sobotu 20. apríla od 
12.00 - 22.00 hod. a  21. apríla od 
12.00 - 18.00 hod.

Humenné bude patriť  mladým umelcom

Kalendár Vihorlatského múzea v Humennom 
uspel v celoslovenskej súťaži

Pokuta od ÚVO - zimný štadión a prístavba MŠ

tasr, Humenné    

Prešovský samosprávny kraj (PSK) 
opäť zabodoval v celoslovenskej 
súťaži Najkrajší kalendár Sloven-
ska. V kategórii Regióny získal 
druhé miesto za nástenný kalendár 
Drevené kostolíky Prešovského 
kraja 2019. Úspešné bolo aj Vi-
horlatské múzeum v Humennom 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 
ktoré získalo prvé miesto za ka-
lendár V komnatách.... Do súťaže 
slovenskej kalendárovej tvorby 
o Najkrajší kalendár Slovenska 
prihlasovali svoje diela autori, fir-
my, mestá, obce i kraje. Odborná 
porota hodnotila v tomto roku 45 
nástenných a stolových kalendárov 
od 33 vydavateľov. „Kalendár PSK 

Drevené kostolíky Prešovského 
kraja 2019 získal v kategórii Re-
gióny druhé miesto. Zaujal sériou 
fotografií, ktorých autorom je Ján 
Štovka. V kalendári majú svoje 
miesto chrámy z 18. storočia v Še-
metkovciach, Miroli, Príkrej, Mi-
kulášovej, Dobroslave, Jalovej, Po-
tokoch či kostolík z druhej polovice 
17. storočia v Bodružali, ktorý je 
zapísaný aj medzi svetové kultúrne 
pamiatky UNESCO,“ uviedla ho-
vorkyňa PSK Daša Jeleňová. Me-
dzi najkrajšími nástennými kalen-
dármi sa ocitol aj kalendár Kaštieľ 
v Humennom s názvom V kom-
natách... z produkcie humenské-
ho Vihorlatského múzea. V súťaži 
obsadil prvé miesto za fotografické 
stvárnenie pozoruhodných interié-

rov niekdajšieho sídla Drugetovcov 
a neskôr i Andrássyovcov. Z Pre-
šovského kraja získal tretie miesto 
v celoslovenskej súťaži v kategórii 
Mestá Stropkov za kalendár Strop-
kov v časoch Rakúsko–Uhorska 
a prvej Československej republiky. 
Okrem výsledkov 27. ročníka sú-
ťaže Najkrajší kalendár Slovenska 
2019 verejnosť spoznala aj oce-
nených v rámci 12. ročníka súťaže 
Najkrajšia kniha a propagačný 
materiál Slovenska za rok 2018. 
Spomedzi 19 prihlásených diel bo-
dovali aj vydavatelia z Prešovského 
kraja. Mesto Stará Ľubovňa získalo 
ocenenia za dve publikácie – Stará 
Ľubovňa - región mnohých kultúr 
na rozhraní Spiša a Šariša a za 
Kalendár kultúrnych, športových 

a spoločenských podujatí. Z kníh 
o meste zaujali Levoča a okolie 
a Kežmarok – história a tradície. 
Ocenený bol aj vydavateľský po-
čin obce Hozelec. PSK má v rám-
ci súťaže najkrajších kalendárov 
na konte od roku 2008 šesť pr-
vých a tri druhé miesta. V súťaži 
najkrajších kníh a propagačných 
materiálov sa v predchádzajúcich 
ročníkoch umiestnil osemkrát. 
Obe celoštátne súťaže organizuje 
Klub fotopublicistov Slovenského 
syndikátu novinárov so Štátnou 
vedeckou knižnicou Banská Bystri-
ca a ďalšími partnermi. Slávnostné 
vyhlásenie výsledkov sa v tohto 
roku konalo v utorok 9. apríla 
v Banskej Bystrici. 

ts, Humenné    

Prvá pokuta vo výške 22 446,65 
eura bola udelená za naplnenie 
skutkovej podstaty správneho de-
liktu pri zákazke „Oprava havárie 
strechy – zimný štadión Humen-
né“. Druhá pokuta 6 442,10 eura 
bola za rovnaký právny delikt pri 

zadávaní podlimitnej zákazky pri 
prístavbe materskej školy Oslobo-
diteľov 1 v Humennom. V oboch 
prípadoch víťazní uchádzači neboli 
v čase podpisu zmlúv zapísaní v 
Registri konečných užívateľov vý-
hod – čo znamená, že v tom čase 
to bolo v rozpore so zákonom o 
verejnom obstarávaní a zákazky 

im nemali byť pridelené. Celková 
výška pokuty je takmer 29-tisíc 
eur, predstavuje 5 % zo zmluvnej 
ceny za vykonané práce a je to re-
álne maximálna výška, akú možno 
za takéto porušenie zákona udeliť. 
Oprava havárie strechy zimného 
štadióna bola uhradená z vlastných 
finančných prostriedkov mesta. 

Pre primátora Miloša Merička 
aj pre súčasných predstaviteľov 
mestskej samosprávy z tohto prí-
padu vyplynula úloha a povinnosť 
zabezpečiť pri vyhlasovaní ďalších 
obchodno-verejných súťaží vyššiu 
kontrolu naplnenia všetkých zá-
konných ustanovení ešte pred vy-
hlásením výsledkov súťaží.

V súťaži obsadil prvé miesto za fotografické stvárnenie pozoruhodných interiérov niekdajšieho sídla Drugetovcov a neskôr i Andrássyovcov.

V uplynulých dňoch (24.3.) bolo Mestskému úradu v Humennom doručené rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, v 
ktorom boli uložené dve pokuty v sume takmer 29-tisíc eur. Pokuty majú súvis s podlimitnými zákazkami opravy havárie 
na streche zimného štadióna a prístavby MŠ. Siahajú do predchádzajúceho volebného obdobia, konkrétne do roku 2016, 

ale rozhodnutie zaslal spomínaný úrad humenskej radnici až v tomto období.
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V okrese Medzilaborce vzniklo v rámci akčného plánu 157 pracovných miest 

tasr, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Po utorkovom rokovaní vlády v Me-
dzilaborciach to na tlačovej konfe-
rencii uviedol podpredseda vlády 
SR pre investície a informatizáciu 
Richard Raši (Smer-SD). Minister 
práce, sociálnych vecí a rodiny Ján 
Richter (Smer-SD) uviedol, že naj-
viac pracovných miest (79) vznik-
lo v samospráve, desať v školstve, 
a to rozšírením kapacít. Ďalšie sú 
hlavne v súkromnom sektore. Spo-
menul, že pred piatimi rokmi tu 
bolo 940 evidovaných dlhodobo 
nezamestnaných. „My sme dnes 
na úrovni 340,“ povedal s tým, že 
v okrese sa zamestnávajú aj dl-
hodobo evidovaní nezamestnaní 
a tento trend môže pokračovať.  
Predseda vlády SR Peter Pellegrini 
(Smer-SD) sa dotkol témy Múzea 
moderného umenia Andyho War-
hola (MMUAW) v Medzilaborciach, 
ktoré nazval klenotom celej Euró-
py. Múzeum prezentovalo výsle-
dok štúdie, ako by mohla byť táto 

inštitúcia rekonštruovaná. „Všetci 
členovia vlády dnes jednomyseľne 
dali verejný prísľub, že ak MMUAW 
spolu s vyšším územným celkom 
a mestom Medzilaborce predložia 
vláde konkrétnu štúdiu a projekt 
na veľkú a masívnu rekonštrukciu 
múzea, ktorá bude určite v objeme 
niekoľkých miliónov eur, vláda SR 
je pripravená prefinancovať značnú 
časť tejto rekon-
štrukcie tak, aby 
sme - naozaj čo naj-
skôr po dokončení 
realizačného pro-
jektu a stavebných 
povolení - mohli 
začať s masívnou, 
kompletnou rekon-
štrukciou,“ vysvet-
lil. Do roku 2022 
by v rámci AP malo 
vzniknúť v okrese 
ešte ďalších 220 
pracovných miest. 
Z celkovej odha-
dovanej finančnej 

investície v rokoch 2018 až 2022, 
vo výške minimálne 38,55 miliónov 
eur, sa predpokladá krytie z progra-
mov spolufinancovaných z európ-
skych štrukturálnych a investičných 
fondov vo výške 16,87 milióna eur, 
z čoho zazmluvnených je doteraz 
necelých 1,92 milióna eur. Sú medzi 
nimi napríklad projekty Strednej 
odbornej školy Andyho Warhola 

v Medzilaborciach na skvalitnenie 
odborného vzdelávania či projekty 
na rekonštrukciu budovy Centra 
obecných služieb v Oľke, na staveb-
né úpravy Domu smútku v Sukove, 
ale aj na zlepšenie energetickej hos-
podárnosti budovy Obecného úradu 
Čertižné. Vyplýva to z materiálu, 
ktorý vláda zobrala na vedomie. 

Krajskí poslanci schválili druhú tohtoročnú zmenu rozpočtu

tasr, Prešov    

Bežné príjmy sa upravujú na 
214,89 milióna eur, kapitálové 
príjmy ostávajú v nezmenenom 
objeme 619.737 eur. Rozpočet vý-
davkov na rok 2019 sa upravuje 
o 1,3 milióna eur na 243,31 milió-
na eur. Bežné výdavky sa upravujú 
o 1,1 milióna eur na objem 194,70 
milióna eur a kapitálové výdavky 
o 179.852 eur na 48,60 milióna 
eur. Príjmové finančné operácie sa 
upravujú o 158.452 eur na 30,14 
milióna eur a výdavkové finančné 
operácie sa upravujú o 240.000 
eur na 2,3 milióna eur. Zmena 

rozpočtu sa podľa vedúcej odboru 
financií PSK Dagmar Olekšákovej 
týkala predovšetkým zmeny roz-
počtu Správy a údržby ciest (SÚC) 
PSK, kde bolo rozpísaných päť mi-
liónov eur na konkrétne finančné 
akcie, súvisiace s rekonštrukciou 
ciest druhej a tretej triedy. Najviac 
peňazí, 377 000 eur, je určených 
na opravu cesty Toporec – Ha-
ligovce v okrese Stará Ľubovňa. 
Ďalších 300 000 eur je určených 
na rekonštrukciu cesty Veľká Lom-
nica – Stará Lesná v okrese Po-
prad a 230.000 eur pôjde na cestu 
Krásny Brod – Roškovce v okrese 
Medzilaborce. Na rekonštrukciu 

úseku cesty Spišské Podhradie – 
Katúň v okrese Levoča je určených 
222 000 eur a na odstránenie ha-
varijného stavu cesty Kapišová – 
Kružlová v okrese Svidník pôjde 
214.000 eur. „Ďalej má SÚC PSK 
zvýšený rozpočet na dochádzko-
vý systém, ktorý ide zavádzať vo 
svojich budovách, na dofinanco-
vanie traktorových kosačiek, teda 
investičných prostriedkov, ktoré 
z obchodnej súťaže vyšli s vyššou 
cenou. Ďalej ide o finančné pro-
striedky, ktoré sú určené na kraj-
skú organizáciu cestovného ruchu 
a Inovačné partnerské centrum na 
financovanie projektov Svätomari-

ánska púť – Svetlo z východu, kde 
finančné prostriedky sú určené na 
predfinancovanie projektu, ale ná-
sledne budú vrátené, pretože budú 
refundované z riadiaceho orgánu,“ 
uviedla Olekšáková. V minulosti 
bol tento typ projektov podľa nej 
financovaný prostredníctvom do-
tácie. „Keďže z právneho hľadiska 
nie je dotácia určená na to, aby sa 
vrátila, tak zmena financovania 
spočíva v tom, že sa poskytne fi-
nančná výpomoc, ktorá je návrat-
ná,“ vysvetlila vedúca odboru.

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na pondelkovom rokovaní schválili druhú tohtoročnú zmenu rozpočtu kraja. 
Rozpočet príjmov na rok 2019 sa zvyšuje o 1,4 milióna eur na 215,51 milióna eur. 

V rámci Akčného plánu (AP) rozvoja okresu Medzilaborce, ktorý vláda SR schválila vlani v lete,  
vzniklo doteraz 157 pracovných miest.
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VÝBEROVÉ MÄSO
VYROBENÉ PRE VÁS Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

od 1.4.2019 do 30.4.2019
Uvedené ceny sú s DPH.

min. 98% 
mäsa

ŠARIŠSKÁ KLOBÁSA OA 
DS: 15 dní

6,09 €
/ kg

min. 84% 
mäsa

min. 84% 
mäsa

min. 80% 
mäsa

TRADIČNÉ ROLOVANÉ
PLECE 
DS: 10 dní

4,99 €
/ kg

min. 98% 
mäsa

GAZDOVSKÁ KLOBÁSA  OA      
DS: 15 dní

6,09 €
/ kg

VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO VB      
DS: 30 dní

NOVINKA

5,55 €
/ kg

min. 80% 
mäsa

TRADIČNÉ ROLOVANÉ 
STEHNO 
DS: 10 dní

5,55 €
/ kg

min. 96% 
mäsa

GAZDOVSKÁ  ÚDENÁ 
KRKOVIČKA BEZ KOSTI   
DS: 10 dní

6,99 €
/ kg

BEZ ALERGÉNOV ● BEZ LEPKU ● S VYSOKÝM PODIELOM MÄSA

min. 96% 
mäsa

GAZDOVSKÉ ÚDENÉ  
STEHNO 
DS: 10 dní

6,99 €
/ kg

Kvalitné sl
ovenské v

ýrobky

s vysoký
m podielom

 mäsa!

ZLATÉ MORAVSKÉ MÄSO VB 
DS: 21 dní

6,29 €
/ kg

min. 96% 
mäsa

GAZDOVSKÁ ÚDENÁ  
SLANINA 
DS: 15 dní

8,89 €
/ kg

ÚD. LAHÔDKA Z KARÉ VB      
DS: 21dní

5,99 €
/ kg

HUMENNÉ – Laborecká ul. (budova Zekon)
SNINA – Strojárska ul.

H
E

/0236

P R Á C A 

 � Prijmem PRACOVNÍKOV 
DO DREVOVÝROBY pri obci 
Udavské. Plat 800 – 1 300 eur 
/ mesiac. Informácie na tel. č. 
0907 126 454. 

HE-R/0159

S L U Ž B Y
 � Potrebujete PRESŤAHOVAŤ 

BYT, PREVIESŤ NÁBYTOK, 
ZBAVIŤ SA NEPOTREBNÉ-
HO NÁBYTKU A ZARIADENIA 
Z BYTU? Prídeme a odvezieme. 
REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH 
JADIER – omietky, obklady, 
dlažby, plávajúce podlahy... Tel. 
0944 807 207. 

HE-R/0156

P R E D A J
 � Predám POZEMOK (2 142 

m2) na Zemplínskej šírave -  RO 
Hôrka (Vinianka, oproti amfite-
átru). Tel. 0911 661 703.

HE-R/0160

 � Predám CHATKU so ZÁ-
HRADKOU v ZO v Humennom. 
Tel. 0915 941 371; e-mail: anna.
varcova5@gmail.com

HE-R/0158

 � Predám ORECHY na pre-
sádzanie, JABLKÁ a TKANÉ  
DOMÁCE PLÁTNO, KONZUM-
NÉ a SADBOVÉ ZEMIAKY. Tel. 
0918 279 885.

HE-R/0154, 0157

 � Predám BUKOVÉ ODREZ-
KY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

H
E

/0221

H
E/0226
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Na prijatí u primátora už vyše stovka Humenčanov

Cigarety ukrýval vo výfuku 

ts, Ľuboš Ondovčin, Humenné       

Primátor prijímal občanov ihneď 
od svojho nástupu do funkcie, a 
teda od 11. decembra 2018 ne-
pravidelne spolu prijal približne 
60 osôb z radov verejnosti. Najčas-
tejšími témami stretnutí boli otáz-
ky týkajúce sa možnosti bývania 
v mestských nájomných bytových 
priestoroch, otázky zamestnania 
a potom rôzne. Po začiatočných 
hľadaniach vhodného termínu 
pristúpil k rozhodnutiu stretávať 
sa s občanmi práve vo štvrtok, a to 
v čase 09:00 – 11:00 hod. Do 11. 
apríla sa uskutočnilo pravidelné 
štvrtkové prijatie už po piatykrát, 
počas ktorých sa stretol s ďalšími 
32 obyvateľmi mesta. Podľa štatis-
tík bola najčastejšie prejednávaná 
znova bytová otázka, taktiež otáz-
ky zamestnania, ďalej investičné 
akcie, resp. stavebné záležitosti 
(napr. medzigarážové priestory 
v jednotlivých častiach mesta, rie-

šenie parkovania či návrhy a pri-
pomienky k aktuálnym stavebným 
akciám) a rôzne.

Postup nahlasovania sa 
na prijatie u primátora 
mesta
Primátor mesta si určí termín 
stretnutia na základe vopred na-
hlásených stretnutí. Obyvatelia sa 
môžu nahlásiť osobne alebo tele-
fonicky na sekretariáte primátora. 
Primátor vždy prijíma občanov za 
prítomnosti príslušného vedúceho 
odboru alebo podľa potreby aj za 
prítomnosti ďalších zamestnancov 
MsÚ. Objednaním na konkrétny 
čas sa vychádza v ústrety občanom, 
aby sa minimalizovalo zbytočné 
čakanie Humenčanov predo dver-
mi prijímacej miestnosti. Medzi 
nahlásenými témami stretnutia sú 
prípady rôznej závažnosti, niektoré 
aj také, ktoré neznesú ďalší odklad, 
a sú aj také, ktoré nie je možné vy-
baviť v krátkom časovom rozsahu. 

Čas objednania je preto orientač-
ný. Počet nahlásených Humenča-
nov neklesá a je tiež potrebné si 
uvedomiť, že pred vami je nahlá-
sených množstvo ďalších spoluob-
čanov. Vzájomná spolupráca je aj 
z týchto dôvodov vítaná.

Riešenie záležitostí najprv 
na úrovni jednotlivých 
odborov mestského úradu
Predtým ako občan požiada 
o stretnutie s primátorom mesta, 
má vždy najprv osloviť zamest-

nancov, resp. vedúceho príslušné-
ho odboru, podľa problematiky, 
ktorou má v úmysle sa zaoberať. 
Vysvetlia mu súvislosti a pomô-
žu s riešením. Ak aj napriek kon-
zultáciám na príslušnom odbore 
pretrváva potreba nahlásiť sa aj 
na stretnutie u primátora mesta, 
potom sa tak učiní. Doterajšia prax 
totiž potvrdila, že občania žiada-
jú o stretnutie s primátorom bez 
toho, aby sa boli najprv informovať 
na konkrétnom odbore mestské-
ho úradu.

mpo,Ubľa. FOTO: POLÍCIA

Dňa 8. apríla v ranných hodinách 
hliadka Oddelenia hraničnej kon-
troly PZ Ubľa v pôsobnosti Ria-
diteľstva hraničnej a cudzineckej 
polície (RHCP) Sobrance počas  
výkonu služby zastavila a kontrolo-
vala v obci Ubľa, okres Snina, osob-
né motorové vozidlo CHRYSLER 
VOYAGER, ktorého vodičom a spo-
lujazdkyňou boli štátni príslušníci 
Ukrajiny. Pre dôvodné podozrenie 
z pašovania tovaru policajti vodiča 
vyzvali, aby sa s vozidlom dostavil 
na hraničný priechod Vyšné Nemec-
ké za účelom dôkladnej kontroly 
vozidla. Pracovníci Stanice colného 

úradu Michalovce (SCÚ) podrobili 
vozidlo kontrole mobilným röntge-
nom a spodnú časť vozidla skontro-
loval psovod so služobným psom na 
vyhľadávanie tabakových výrobkov. 
V úkryte vo výfukovom potrubí sa 
nachádzalo spolu 2 300 ks cigariet 
zn. GOLDEN GATE červené bez 
kontrolných známok na označenie 
tovaru. „Colný dlh bol vyčíslený na 
346,32 EUR. Prípad aj Ukrajincov 
na mieste prevzal poverený pracov-
ník SCÚ Michalovce pre podozrenie 
zo spáchania trestného činu poru-
šenia predpisov o štátnych technic-
kých opatreniach na označovanie  
tovaru,“ spresnila hovorkyňa RHCP 
Sobrance Agnesa Kopernická.

Na začiatku marca 2019 oznámil primátor mesta Miloš Meričko, že každý štvrtok v mesiaci bude venovať časť svojej pracovnej 
doby prijímaniu občanov mesta a riešeniu ich podnetov či návrhov. Do 11. apríla sa uskutočnilo takéto prijatie už po piatykrát.  
Od nástupu do funkcie v decembri 2018 do konca februára 2019 sa prijímanie občanov uskutočňovalo na nepravidelnej báze.

V špeciálnom úkryte auta vo výfukovom potrubí našli hraniční 
policajti 2 300 kusov cigariet.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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ts, Humenné, FOTO: MsÚ

Prvé kroky primátora počas kon-
trolného dňa viedli do Základnej 
školy Podskalka spojenej s ma-
terskou školou. Aj napriek tomu, 
že sa tu nachádzajú malotriedky, 
riaditeľ školy spolu s učiteľmi 
apelujú na rozšírenie priestorov, 
nakoľko detí v tejto osade pribúda 
a priestory kapacitne nepostaču-
jú najmä materskej škole. Mesto 
na tento problém myslelo, a preto 
zapracovalo do plánu investičných 
akcií na tento rok výstavbu, resp. 
rozšírenie kapacity MŠ Podskalka. 
Výstavba sa uskutoční prostred-
níctvom nenávratného finančného 
príspevku vo výške až 259 350 eur 
od Ministerstva vnútra SR. 

Pokračuje sa 
vo výstavbe 
Komunitného centra
Z uplynulého roka sa pokračuje vo 
výstavbe Komunitného centra. Po 
zimnej prestávke sa už do výšky za-
čínajú ťahať oporné múry. Komu-
nitné centrum po dokončení bude 
slúžiť ako miesto stretávania sa 
Rómov v rámci osvetového vzdelá-
vania, sociálnej pomoci a poraden-
stva či ako základňa pre terénnych 
sociálnych pracovníkov. Terénni 
sociálni pracovníci predstavujú 
akúsi predĺženú ruku samosprá-
vy v tejto osade. Sú v neustálom 
dennom kontakte s miestnymi 
obyvateľmi, komunikujú s nimi a 
zapájajú ich do verejnoprospeš-
ných aktivít. Jednou z nich bolo aj 
pravidelné jarné upratovanie, kto-
ré sa uskutočnilo prvý aprílový ví-
kend. Práve neporiadok a odpadky 
predstavujú na Podskalke najväčší 
problém. V osade je vytvorených 
niekoľko čiernych skládok, ktoré 

nielenže zne-
čisťujú životné 
prostredie, ale 
môžu ohrozo-
vať samotných 
o b y v a t e ľ o v 
P o d s k a l -
ky vznikom 
chorôb, či do-
konca požiaru. 
Aj z toho dôvo-
du miestnym 
o b y v a t e ľ o m 
p r a v i d e l n é 
p r i s t a v u j ú 
p r a c o v n í c i 
Technických 
služieb mes-
ta Humenné 
niekoľko veľ-
koobjemových 
kontajnerov. 
V tejto oblasti 
je však po-
trebné Rómov 
neustále vzde-
lávať, nakoľko 
si stále neuve-
domujú riziká, 
ktoré so sebou 
čierne skládky 
prinášajú.

Činnosť MOPS hliadok 
v komunite
Primátor si v rámci kontrolné-
ho dňa obzrel aj modlitebňu, 
resp. Dom smútku, ktorý slú-
ži Rómom pri bohoslužbách. V 
tomto prípade miestny pastor 
apeloval na primátora vo veci 
zavedenia kanalizácie a vodovod-
nej prípojky, ktorá im tu chýba. 
Okrem toho je potrebné opraviť 
aj miestne komunikácie, ktoré 
sú prašného charakteru a v čase 
dažďa sa na nich zdržiava voda 

a blato. Primátor sa zaujímal aj o 
činnosť MOPS hliadok (miestnej 
občianskej poriadkovej služby). 
Náplňou ich práce je okrem iné-
ho ochrana životného prostredia 
a verejného poriadku v tejto lo-
kalite, monitorovanie a predchá-
dzanie vzniku konfliktov margi-
nalizovanej rómskej komunity v 
spolupráci s Mestskou políciou 
či dohľad nad záškoláctvom. Špe-
cifickým cieľom projektu MOPS, 
ktorý trvá až do konca roka 2020, 
je zvýšiť finančnú gramotnosť, 

zamestnateľnosť a zamestnanosť 
marginalizovaných komunít, 
predovšetkým Rómov. Aj pre-
to primátora zaujímalo, koľko 
má osada aktuálne obyvateľov 
a koľko z nich je zamestnaných. 
Výsledkom kontrolného dňa je 
zabezpečenie zvýšenej spolupráce 
všetkých zložiek zaoberajúcich sa 
touto marginalizovanou komuni-
tou. Okrem toho sú občianske 
hliadky povinné prísnejšie kon-
trolovať a zabezpečovať poriadok 
vo svojej komunite.

Primátor navštívil rómsku osadu na Podskalke, 
rozoberal najpálčivejšie problémy jej komunity

V rámci kontrolného dňa na Podskalke navštívil primátor Miloš Meričko niekoľko lokalít tejto osady, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť. 
Rómovia privítali záujem vedenia mesta o túto ich marginalizovanú komunitu. Kontrolného dňa sa zúčastnili aj zástupcovia Technických 

služieb mesta Humenné, Mestskej polície, Odboru sociálneho a bytového MsÚ a Odboru mestského rozvoja a eurofondov MsÚ.
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Kde skončili tony železa zo starej tribúny futbalového štadióna?

Slovensko má spomedzi krajín V4 najnižší vek prvorodičiek, rodia ako 27-ročné

Milan Potocký, Humenné    

Kde skončili demontované kovo-
vé časti starej tribúny futbalového 
štadióna, sa zaujímal na rokovaní 
mestského zastupiteľstva posla-
nec Tomáš Šudík. „Kde skončila tá 
železná tribúna? Tam je množstvo 
železa a kovu. Keď som sa roz-
prával s ďalšími kolegami, tak to 
množstvo kovu by stálo v zberných 
aj 60 - 70 tisíc eur. Kto za to utŕžil 
peniaze? Kde tie peniaze skončili? 
Do dnešného dňa, kde hľadám, 
tam hľadám odpoveď na túto 
otázku, nedokážem nájsť,“ skon-
štatoval poslanec Šudík. Poslanec 
Jozef Babják sa tiež zaujímal, kde 
skončila demontovaná tribúna 
a aká bola hodnota kovového šro-
tu. „Kedysi som sa pýtal na zastu-
piteľstve, čo bude s vyziskom, lebo, 
samozrejme, kovová konštrukcia 
mala byť výzisk a podľa informácií, 
ktoré som dostal, ale to hovorím, 
som nevidel rozpočet, v rozpoč-
te by to malo byť uvedené, že od 
celkovej hodnoty prác sa odpočíta 
hodnota kovového šrotu. V tom-

to prípade, ktorý si zobrala firma, 
ktorá realizovala búracie práce na 
tej vrchnej časti tribúny, teda na tej 
kovovej. Keď je tam priložený, pri 
výberovom konaní to určite je ne-
jaký rozpočet, tak tam by to mohlo 
byť uvedené,“ poznamenal posla-
nec Jozef Babják.

Technické služby zobrali 
len pár plechov
Stará krytá tribúna bola o veľkosti 
12,5 x 80 metrov. Firma, ktorá vy-
hrala súťaž, demontovala strechu, 
steny a stĺpy. „Zmluva bola podpí-
saná medzi 1. Humenskou akcio-
vou a medzi firmou YOPI agency, 
s. r. o., Košice. V tejto zmluve, kde 
je predmet, tak ešte je uvedené pod 
písmenom C., že odovzdanie de-
montovaných plechov zo strechy 
a stien tribúny mestu Humenné 
dá bezplatne na ďalšie využitie,“ 
povedal poverený vedúci Odboru 
územného plánovania a výstav-
by Marián Šalata. Rekonštrukcia 
futbalového štadióna a demontáž 
tribúny sa realizovala ešte počas 
bývalého vedenia mesta. Súčas-

ný primátor Miloš Meričko tvrdí, 
že nemá informácie, kde skončili 
demontované kovové časti tribú-
ny. „Viac-menej tá zmluva hovorí 
o tom, čo budeme montovať po 
demontáži, kde to skončilo v ko-
nečnom dôsledku, nevieme,“ pove-
dal primátor. O tom, kde skončila 
zdemontovaná tribúna, nemá in-
formácie ani riaditeľ Technických 
služieb Milan Kuruc. „Zobrali sme 
z tohto miesta asi desať vlnitých 
plechov, o ďalších železách neviem 
nič. Ja som tam osobne bol, tieto 
plechy sa mi pozdávali, urobili sme 

z nich ohradu. Kam išlo ostatné 
železo, neviem. Bolo by treba sa 
možno spýtať bývalého konateľa,“ 
povedal poslanec Kuruc. To je ale 
podľa primátora problém. „Práve 
to, že už nemáme toho konateľa, 
takže sa nevie,“ povedal Meričko. 
Riaditeľ technických služieb pred-
pokladá, že s bývalým vedením 
mesta a realizátorom stavby mu-
seli prebehnúť nejaké rokovania, 
ktoré by riešili, čo s konštrukciou. 
„Možno by sa bolo treba pozrieť 
do nejakej zmluvy,“ poznamenal 
Kuruc.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

„Na Slovensku sa od roku 2008 vý-
razne neposunul vek prvorodičiek. 
Kým v roku 2008 mali ženy prvé 
dieťa v priemere v 26 rokoch, v roku 
2017 to bolo už o rok neskôr. Tento 
trend ale možno sledovať naprieč 
všetkými európskymi krajinami,“ 
hovorí Lenka Buchláková, analytič-
ka Slovenskej sporiteľne. Najviac 
rástol za posledných päť rokov vek 
prvorodičiek v Estónsku, a to o vyše 
roka. Najmenej to bolo v Čechách, 
kde sa ich vek dlhodobo pohybuje 

na úrovni 28 rokov. Najstaršie pr-
vorodičky sú v Taliansku (31 rokov), 
Španielsku a Luxembursku (30 ro-
kov), najmladšie prvorodičky sú v 
Bulharsku a Rumunsku (26 rokov) 
a tiež Litve (27 rokov). „Trendom je, 
že ženy odkladajú materstvo, čím sa 
automaticky posúva priemerný vek 
prvorodičiek. Mnohé z nich v súčas-
nosti riešia ekonomický aspekt ma-
terstva. Ženy totiž musia viac zladiť 
prácu s rodinou ako muži,“ pozna-
menáva analytička. Na Slovensku sa 
o deti stará, prípadne sa s nimi učí 
minimálne hodinu denne, zhruba 35 

percent žien a 19 percent mužov. O 
domácnosť sa stará 77 percent žien 
a 47 percent mužov. „Šesť z desia-
tich žien varí a upratuje najmenej 
hodinu denne, u mužov to robí len 
každý šiesty,“ 
dopĺňa Buchlá-
ková. V prípade 
slobodných žien 
a matiek ide pod-
ľa analytičky o 
najohrozenejšiu 
skupinu, ak sa 
naskytnú neča-
kané finančné vý-

davky. „Práve táto skupina žien len s 
ťažkosťami zvláda finančne utiahnuť 
mesačné výdavky, ak má malé dieťa, 
ktoré je z pohľadu financií najnároč-
nejšie,“ dodáva Buchláková.

Túto otázku si kladú viacerí poslanci Mestského zastupiteľstva v Humennom. Poslancov zaujíma nielen to, kde skončila kovová konštrukcia a plechy z tribúny, 
ale aj to, aká bola finančná hodnota zdemontovaných kovových častí.

Slovensko má spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky (V4) najnižší vek prvorodičiek. Kým Slovenky majú v priemere prvé dieťa vo veku 27 rokov,  
v susednom Česku, Maďarsku či Poľsku rodia ženy prvýkrát o rok neskôr. V rámci krajín Európskej únie sa vek prvorodičiek pohybuje na úrovni 29 rokov.

„Kde skončila tá železná tribúna? Tam je množstvo železa a kovu. Kto za to utŕžil peniaze?“ 
pýtal sa poslanec Tomáš Šudík. | FOTO MILAN POTOCKÝ
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Mgr. A. Račko , Ilustračné foto: MPO   

V čase veľkého pôstu kresťanské 
cirkvi na celom svete každoročne 
obnovujú pamiatku na Ježišovu 
smrť a slávne zmŕtvychvstanie. 
Čo bolo príčinou jeho smrti? Prí-
činou Ježišovej smrti bola ľudská 
zloba, ľudská pýcha a zbabelosť. 
Aj dnes v dobe digitálneho veku 
je vo svete veľmi veľa zla. Aj 
dnes ho mnohí ľudia neznášajú, 
lebo nechcú žiť podľa pravdy. Ak 
im niekto vyčíta ich nedostatky 
a chyby, ktorých sa dopúšťajú, 
označujú ich za patologických 
klamárov a usilujú sa ich zdiskre-
ditovať. Tak to bolo aj za Ježišo-
vých čias. Ježiš sa nebál označiť 
tých, z ktorých pochádzalo všeli-
jaké zlo, za klamárov, darmožrá-

čov, egoistov a za tých, čo zavá-
dzajú jednoduchých ľudí. Odsú-
dili ho na smrť, aj keď na ňom 
nenašli nijakú vinu. A ako by 
to bolo, keby Ježiš žil v dnešnej 
dobe? Musel by zomrieť, i keby žil 
na inom mieste ako na prelome 
letopočtov v Palestíne. Nezniesli 
by ho, keby im hovoril o ich chy-
bách, keby ich kritizoval. Nediv-
me sa tomu, že bezbožníci konajú 
tak, ako konajú. Príkladov je aj 
u nás dosť. Aj keď Ježiša zabi-
li, on žije. To, čo o sebe povedal 
pred svojou smrťou, sa aj stalo. 
Na tretí deň slávne vstal z mŕt-
vych. Prvé, ktoré ešte za tmy na 
úsvite prišli k hrobu, boli ženy. 
Bola to Mária Magdaléna a s ňou 
ešte iná Mária. Pánov anjel im 
povedal: „Niet ho tu, vstal z mŕt-

vych.“ Prosil ich, aby to oznámili 
Ježišovým učeníkom. A Ježiš im 
išiel v ústrety a oslovil ich: „Po-
zdravujem vás.“ Oni pristúpili, 

objali mu nohy a klaňali sa mu. 
I povedal im: „Nebojte sa! Choď-
te, oznámte mojim bratom, aby 
šli do Galiley, tam ma uvidia.“

KOMENTÁR: Ženy boli prvé, ktorým sa ukázal zmŕtvychvstalý

V obci Ulič vysadia obecný ovocný sad. Bude mať  viac ako 120 ovocných drevín

tasr, Ulič, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Rozdelia si ho aktívni ľudia z 23 
lokálnych komunít, ktorí do 13. 
ročníka grantového programu 
Zelené oázy poslali najlepšie 
nápady na zazelenanie miest, 
kde žijú. Výsadbu a úpravu no-
vých zelených oáz ukončia do 
septembra. „Naším cieľom je 
podporiť a motivovať aktívne 
komunity k starostlivosti o pros-
tredie okolo nás. S heslom tohto 
ročníka Saďme stromy! sme sa 
zamerali predovšetkým na pod-
poru projektov, ktorých cieľom 
je vysádzanie zelene a stromov,“ 
uviedol Anton Molnár, riaditeľ 
Podnikovej a marketingovej ko-
munikácie Slovnaft, a. s., ktorá je 
hlavným partnerom programu. 
Takto podporené lokality budú 
slúžiť širokej verejnosti a ich 
udržiavanie prispieva k ochrane 
prírody. Tento rok odborná ko-

misia posudzovala 123 prijatých 
žiadostí. Z nich v dvoch kolách 
napokon vybrala 23 finalistov. 
Projekty podporené v tomto roč-
níku programu budú realizova-
né v období od apríla do konca 
septembra 2019. Medzi najzaují-
mavejšie projekty patrí iniciatíva 
občianskeho združenia Tatry 
z Liptovského Mikuláša, ktoré sa 
dlhodobo a systematicky venuje 
výsadbe a starostlivosti o dre-
viny na sídlisku Podbreziny. 
Dobrovoľníci z radov obyvateľov 
priľahlých blokov plánujú vysa-
diť viac ako 90 javorov a boro-
víc. V obci Hlboké v Senickom 
okrese zas miestni dobrovoľníci 
a členovia občianskeho združe-
nia Prakoreň vysadia viac ako 
200 prevažne ovocných stromov 
popri ceste medzi obcou a osa-
dou Zaháj, v okolí vodnej nádr-
že vysadia aj stromy zlepšujúce 
hniezdne a potravné podmienky 

pre vtáctvo. Na opačnej strane 
Slovenska v obci Ulič v okrese 
Snina v spolupráci obce a dobro-
voľníkov vysadia obecný ovocný 

sad v blízkosti komunitného cen-
tra a tradičné ovocné stromora-
die pozdĺž turistickej trasy, spolu 
viac ako 120 ovocných drevín.

Slovensko bude bohatšie o 23 nových zelených oáz. Vysádzanie nových stromov a zelene na rôznych miestach Slovenska 
podporila nadácia Ekopolis tento rok grantom vo výške 60 000 eur. 
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MsKS – DOM KULTÚRY

NARCISY
Medzinárodná výstava... OZ Podvihorlatská 
paleta, Spoločnosť klinickej onkológie v HE. 
– potrvá do 30. apríla vo výstavnej sieni DK.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA

ABBA MANIA
Známe hity a piesne slávnej švédskej popovej 

skupiny zaznejú v podaní jej nasledovníkov... by 
Abba Stars. – v utorok 23. apríla o 19.00 hod. 

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

FAREBNÉ SPOMIENKY
Predajná výstava obrazov ukrajinských 

maliarov. Kurátorom výstavy je akademický 
maliar zo Sniny, Andrej Smolák. – potrvá do 

15. apríla v priestoroch VM.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových 

fotografií prináša zábery od najstarších 
dochovaných vyobrazení štvorkrídlového 

objektu renesančného kaštieľa a priľahlého 
parku na rytine z obdobia druhej polovice 
XVII. storočia po dnešok. Súčasťou vysta-
vovaných fotografií sú aj doposiaľ nezve-
rejnené snímky pochádzajúce z rodinného 
albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich 

v Kanade. 

KINO FAJN

LÁSKA MEDZI REGÁLMI
(IN DEN GÄNGEN)

dráma (GER), české titulky  
– 15. apríla 19.30 hod.

Christian je bitkár a muž s pochybnou 
minulosťou, ktorý svojim zjavom pripomína 

pitbula. Druhú etapu života začína ako 
pomocná sila vo veľkosklade, kde je jeho 
najžiarivejšou perspektívou možnosť ob-

sluhovať vysokozdvižný vozík. Tu stretáva 
prostorekú a očarujúcu Marion z oddelenia 

lahôdok. Krehká, civilná a realistická 
romanca z miesta, odkiaľ nevidieť nebo.

AFTER: BOZK
romantický, dráma (USA), české titulky  

– 16. apríla 19.30 hod., 23. 4. o 17.30 hod.
Tessa je slušne vychované dievča, ktoré 

randí s milým, spoľahlivým chlapcom. V 
živote má jasný cieľ, ambície a matku, ktorá 

dohliada, aby to tak zostalo. Lenže hneď 
v prvý deň na vysokoškolskom internáte 
narazí na Hardina, chalana so strapatými 
hnedými vlasmi, sebavedomým britským 

prízvukom, s peercingom v pere a ten jej na-
búra všetky ideály, v ktoré dovtedy verila…

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
road movie (CZE), originálna verzia  

– 17. apríla 19.30 hod.
ASFK... Žltá výprava sa vracia domov! 

Končí posledná veľká cesta naprieč konti-
nentmi. V tíme tentokrát neuvidíte ženu a 

putovanie pod taktovkou cestovateľa Dana 
Přibáňa naberá na obrátkach. Žltý cirkus 

ide z Indie až domov. Prekonáva Himaláje, 
diktatúry aj výškové rekordy a stíha aj 

utekať pred políciou. Posádka sa ničoho sa 
nebojí, bez obáv zvláda všetky nástrahy s 
čiernym humorom a sebairóniou. Návrat 

domov je dojemný ako ešte nikdy predtým 
a dokazuje, že na dobrodružstvo netreba 

luxus - stačia 2 trabanty, 1 maluch, 1 jawa a 
skupina skvelých ľudí.

PRINC KRASOŇ
(CHARMING)

animovaný, rodinný (CAN), slovenský 
dabing – 18. apríla o 15.00 hod.

Čo majú spoločné Snehulienka, Šípková 
Ruženka či Popoluška? Všetky sú zaľúbené 

do Princa Krasoňa. Ešte keď bol malý 
chlapček,  zlomyseľne ho zakliala zlá krá-
ľovná. Odvtedy sa do neho každé dievča v 

kráľovstve beznádejne zaľúbi. Aby prelomil 
kliatbu a našiel pravú lásku, vydá sa na 

dobrodružnú cestu... 

HELLBOY
akčný, fantasy (USA), český dabing  

– 18. apríla o 17.00 hod., 23. 4. o 19.30 hod.
Obľúbený temný hrdina, rohatý cynik Hel-
lboy sa vracia na plátna kín v plnej paráde. 
Vydáva sa do Londýna, kam sa zo záhrobia 
vrátila obávaná čarodejnica Nimue. Krvavá 
kráľovná potrebuje nabrať silu, pretože v 

dávnych dobách ju zabil samotný kráľ Artuš 
a kusy jej rozštvrteného tela ukryl v rôznych 
častiach Anglicka. Hellboy navyše odhalí aj 
šokujúcu pravdu o svojom pôvode i o tom, 

aké je jeho skutočné poslanie.

ZAMILOVANÁ GLORIA
(GLORIA BELL)

romantická dráma (USA), slovenské titulky 
– 18. a 22. apríla 19.30 hod.

Láska prichádza nečakane, vzťahy sú 
zložité v každom veku a nič vás nepoloží, 
pokiaľ neprestanete naplno žiť. Gloria je 
rozvedená päťdesiatnička s už dospelými 

deťmi a nudným kancelárskym životom. Po 
večeroch sa však rada odviaže v klube na 

tanečnom parkete, kde raz stretáva Arnolda. 
Gloria sa do neho nečakane zamiluje a po 
rokoch opäť zažíva radosti i strasti nového 
ľúbostného vzťahu, ktorý ju ovplyvní viac, 

než je ochotná si priznať.

HĽADÁ SA YETI
(THE MISSING LINK)

animovaný, rodinný (CAN/USA), slovenský 
dabing – 20. a 21. apríla 17.30 hod., 23. 4. 

o 15.30 hod.
Výška 2 metre a 40 centimetrov, hustá 

srsť, váha 280 kilogramov... ale nedajte sa 
oklamať jeho vzhľadom. Je neuveriteľne 

milý a srší vtipom. unavený z večnej samoty 
uprostred divočiny sa rozhodne napísať 
list nebojácnemu prieskumníkovi sirovi 

Lionelovi Frostovi. Prosí ho v ňom, aby mu 
pomohol nájsť vzdialených súkmeňovcov, 

ktorí žijú v tajomnom údolí Šangri-La. 
Sir Lionel zorganizuje výpravu, ku ktorej 
sa pridá aj jeho dávna priateľka Adelina 

Fortnightová.

KLIATBA KVÍLIACEJ ŽENY
(THE CURSE OF LA LLORONA)

horor (USA), slovenské titulky  
– 20. a 21. apríla 19.30 hod.

La Llorona. Plačúca žena. Desivý prízrak 
chytený medzi nebom a peklom s hrozným 
osudom spečateným vlastnou rukou. Už len 
zmienka jej mena desí po svete celé gene-
rácie. Počas života v záchvate žiarlivosti 

utopila svoje deti, no vzápätí sa za nimi so 
žalostným plačom vrhla do rozbúrenej rieky. 

Teraz plače naveky. Jej slzy sú smrteľné a 
kto v noci začuje jej volanie smrti, je zatra-
tený. La Llorona sa zakráda tmou a loví deti 

v zúfalom pokuse nahradiť vlastné.

SHAZAM!
akčný, fantasy, dobrodružný (USA), sloven-

ské titulky – 22. apríla 17.00 hod.
V každom z nás sa ukrýva superhrdina a k 
jeho odhaleniu postačí občas trochu mágie. 
V prípade Billyho Batsona (A. Angel), stačí 
vykríknuť jedno slovo – SHAZAM! – a toto 
14-ročné decko vychované ulicou sa záslu-
hou starého čarodejníka môže premeniť na 
dospelého superhrdinu Shazama (Z. Levi). 

INFOSERVIS 
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

15. 04. FEDOR, FEDORA
 (Svetový deň umenia)
16. 04. DANA, DANKA, DANICA
 (Svetový deň hlasu)
17. 04. RUDOLF, RUDOLFA,   

RUDOLFÍNA
 (Svetový deň hemofílie)
18. 04. VALÉR, ERICH
 - Zelený štvrtok, Posledná   

večera Ježiša Krista
 (Svetový deň kultúrneho 

dedičstva / Európsky deň za 
práva pacientov / Medzinárodný 
deň boja proti hluku / 
Svetový deň rádioamatérov / 
Medzinárodný deň žonglovania)

19. 04. JELA
 - Veľký piatok, Slávenie 

utrpenia a smrti Ježiša Krista 
(deň pracovného pokoja)

20. 04.  MARCEL
 - Biela sobota, Veľkonočná 

vigília
 (Svetový deň letectva a 

kozmonautiky)
21. 04. ERVÍN, ERVÍNA, SASKIA
 - Veľkonočná nedeľa, 

Zmŕtvychvstanie Pána
22. 04. SLAVOMÍR
 - Veľkonočný pondelok (deň 

pracovného pokoja)
 (Deň Zeme)
23. 04. VOJTECH, VOJTECHA, 

VOJTEŠKA
 (Svetový deň kníh a autorských 

práv)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
15. 04. SAM / BONDY
16. 04. MODROOČKO / BETTY
17. 04. RAUL / JAKUB
18. 04. BOBULKA / ARTUR
19. 04. ALEX / DAISY
20. 04. LION / ADA
21. 04. RYŠKO / SULTÁN
22. 04.  DOLLY / TEREZKA
23. 04.  ŽANETA / ZORO
V dospeláckej verzii so superbožským telom 

no s dušou dieťaťa sa Shazam púšťa do 
všetkého tak, ako by to robil každý tínedžer 
obdarený schopnosťami: užíval by si ich! 
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V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
15. 04.   DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
16. 04.   AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
17. 04.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
18. 04.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
19. 04.  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
20. 04 .  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
21. 04.   MEDIA,
 Družstevná ul. 7
22. 04.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
23. 04.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7 

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(15. – 21. 4. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 09.00 hod.
 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia, sob 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 ut - 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.

Východ / Západ  S L N K A 
pon (15.04.) 5:34 / 19:25 hod.
ut 5:32 / 19:27 hod.
str 5:30 / 19:28 hod.
štvr 5:29 / 19:30 hod.
pia  5:27 / 19:31 hod.
sob 5:25 / 19:33 hod.
ned 5:23 / 19:34 hod.
pon (22.04.) 5:21 / 19:36 hod.
ut 5:19 / 19:37 hod.

INZERCIA / INFOSERVIS

Veľkonočné dažde znamenajú 
suchý rok.

Zemiaky sa sadievali na 
Zelený štvrtok.

Pochmúrny Veľký piatok 
zvestuje rok neúrodný.

Keď na Veľký piatok nie je 
mráz, vyklíči množstvo hríbov.

Na Veľký piatok by sa mali 
štepiť ovocné stromy.

Keď prší do Božieho hrobu, 
rok bude smädom vyprahnutý.

Na Bielu sobotu keď prší, 
urodí sa málo čerešní. 

Ak prší na Veľkonočnú 
nedeľu, málo pokrmu a suché 

leto tento dážď zvestuje.
Svätý Lev (19. 4., pápež) už 

má byť zazelenený.
Na sv. Vojtecha (23. 4., biskup 

a mučeník) v každom dolku 
pol mecha.

Na Vojtecha pekná to potecha.

PRANOSTIKA

(jac)

H
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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

H
E

/0
0
4
7

ZELENÝ ŠTVRTOK  
Pánovej poslednej večere

...Pri večeri, keď už diabol vnukol Judá-
šovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho 
zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do 
rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu 
odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, 
vzal si plátennú zásteru a opásal sa. Potom 
nalial vodu do umývadla a začal umývať 
učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou 
bol prepásaný...

VEĽKÝ PIATOK   
Slávenie utrpenia a smrti Pána

...Otče, do tvojich rúk porúčam svojho du-
cha. Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol 
obetovaný. Stal sa pre nás poslušným až 
na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh 
nadovšetko povýšil a dal mu meno, ktoré je 
nad každé iné meno.... Vzali Ježišovo telo 
a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, 
ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých 
miestach, kde bol ukrižovaný bola záhrada 
a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik 
neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol 
židovský Prípravný deň a hrob bol blízko...
V tento deň sa sväté omše v kostoloch 
nekonajú. Veriaci sa zúčastňujú obradu 
ukrižovania Krista. Zvony celého sveta 
utíchnu. Nastáva tma a ticho v dušiach 
kresťanov.

BIELA SOBOTA  
 Veľkonočná vigília

...Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvár-
nosť zeme. Budem ťa, Pane, oslavovať, že 
si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa 
moji nepriatelia radovali nado mnou. Pane, 
vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si 

mi život, aby som nezostúpil do hrobu...
Zvony sa opäť na celom svete rozozvučia 
po rozsvietení sviec prítomnými veriacimi 
v božom chráme, čo evokuje blížiace sa 
vzkriesenie Krista. Skala hrobu je odvalená 
a miesto prázdne. 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
Pánovho zmŕtvychvstania

...Toto je deň Krista Pána, radujme sa, 
aleluja. Svojou smrťou našu smrť vykúpil 
u svojho Otca...

Tradícia baránka
Pečenie sladkého veľkonočného baránka 
má viac vysvetlení, ale základným pra-
vidlom je, že baránok by sa mal, podľa 
tradície, piecť na Veľkonočnú nedeľu, teda 
poslednú nedeľu pred Veľkonočným pon-
delkom. 
Mazanec patrí k jari
Na Bielu sobotu pečieme veľkonočný ma-
zanec. Pred Veľkonočnou nedeľou bolo 
zvykom piecť tvarohový mazanec, ktorého 
cesto sa pripravuje z tvarohu, rozšľahaných 
vajec a hrozienok namočených v rume. Do 
cesta sa pridáva zmäknuté maslo vymie-
šané s preosiatym cukrom a nastrúhanou 
citrónovou kôrou, vytvorí sa bochník, a ten 
sa upečie. Vychladnutý sa potrie maslom 
a posype práškovým cukrom.
Sviatočné obyčaje
K veľkonočným zvyklostiam patrí oddáv-
na pekne vyzdobený sviatočný stôl. Sú-
časťou výzdoby môžu byť vysiate obilie, 
rýchlené vetvy kríkov, maľované vajíčka či 
ozdobené zvieratká. Prevláda žltá, oranžo-
vá, zelená a jasne modrá farba. 

Z VEĽKONOČNEJ VYTRÍNY...

H
E

-R
/0161Ty uspokojuješ srdce, poskytuješ plnosť pokoja 

a sviatočnú radosť... keď prišla tá blažená 
a túžená hodina, aby si ma nasýtil 

svojou prítomnosťou a bol mi všetkým vo všetkom.

Pätnásteho apríla uplynuli tri bezútešné roky od smutnej chvíle, kedy 
nás navždy vo veku 56 rokov predišiel do večnosti milovaný brat, otec, 
syn, manžel, švagor a krstný otec 

Ing. Dušan  V I N Č U R
z Liptovského Mikuláša,
rodák zo Slovenskej Volovej.

Snívaj svoj večný sen a ver, že my nikdy 
nezabudneme na ten smutný deň...

S úctou a láskou spomína  
smútiaca rodina

S P O M I E N K A



PONDELOK
15. APRÍLA 2019HUMENSKÝ EXPRES12 | ŠPORT

(mtgh), -MJK-; Poprad; FOTO ARCHÍV PKCH

V nádhernom prostredí našej 
krajiny, pod Vysokými Tat-
rami sa v dňoch 5. – 7. apríla 
stretli na medzinárodných 
pretekoch plavci z Rakúska, 
Čiech, Maďarska, Poľska, 
Ukrajiny a z 35 oddielov a klu-
bov Slovenska. 

Na štart nastúpilo 236 mužov 
a 253 žien. Do celkového počtu 
489 plavcov boli zarátaní aj naši 
plavci (7 mužov/chlapcov a 5 
žien/dievčat) z Plaveckého klu-
bu CHEMES Humenné, ktorých 
na preteky do 50-m dlhého ba-
zéna komplexu Aquacity Poprad 

v sobotu 6. apríla 
dopravili tréneri 
Marián Tomahogh 
a Jozef Luksaj.

V silnej medziná-
rodnej konkurencií 
zaplával Dominik 
Luksaj disciplínu 
50 m prsia časom 
34,17 sekúnd a vy-
stúpil na bronzový 
stupeň víťazov. 

Dve štvrté miesta obsadil Oliver 
Verba v motýliku na 100 a 200 
metrov. 

Anna Stephanie Buhajová 
v disciplíne 200 m motýlik skon-
čila na piatej pozícii. 

Na siedmom mieste doplávali 
Matúš Adamec (50 m prsia) 
a Mária Balogáčová (200 m 
motýlik). 

 

Zuzana Pavlíková dohmatla 
100 m motýlik na ôsmom mies-
te. 

Desiate miesto v motýliku na 
200-m trati obsadila Petra Va-
siľková. 

Ďalší naši plavci Boris Bari-
ca, Timotej Leško, Rastislav 
Fecenko, Adam Kulík a Nina 
Trebišovská skončili zapláva-
nými časmi v druhej desiatke 
výsledkovej listiny.

(dm), -MJK-; Tarnow, Kamenica n/Cir.

Aj borci z boxerského ringu od Ci-
rochy absolvovali 7. apríla medzi-
národný turnaj v Tarnowe, u našich 
poľských susedov. Kvalitatívne dob-
re obsadenú súťaž v Poľsku repre-
zentovali dve boxerky a traja boxeri 
z ŠK Miko fit-box Kamenica nad 
Cirochou. 

S bilanciou tri víťazstvá a dve prehry 
Kameničania opäť spravili skvelé meno 
svojmu klubu aj obci. 
Svoj debut v ringu mala Betka Leš-
kovačová v kategórii staršieho doras-
tu s váhou do 60 kg. „Síce podľahla 
svojej súperke z domáceho klubu v 3. 
kole RSC, počínala si však veľmi dob-
re a uštedrila súperke viacero pekných 
premiérových súťažných úderov.“
Medzi laná tarnovského ringu sa po-
stavila aj Lívia Liptáková v kategórii 

starších žiačok vo váhe do 65 kg proti 
súperke z Krakowa. Zvíťazila jed-
noznačne 3:0 na body. 
Prvý mužský reprezentant z klubu 
Miko fit-box v kategórii staršieho do-
rastu do 81 kg, ktorý sa postavil proti 
domácemu boxerovi, bol Tomáš Še-
teščák. Tento  zápas mal vo svojich 
rukách a taktiež zvíťazil jednoznačne 
3:0 na body.
V mužskej kategórii stál Tomáš Zajac 
oproti skúsenému domácemu boxerovi, 
ktorému podľahol 0:3 na body. Ale oko 
diváka si prišlo na svoje, lebo obaja 
boxeri predviedli veľmi pekný technic-
ký box. 
Posledným želiezkom v ohni v kategó-
rii mužov do 91 kg bol Lukáš Jalč. Svoj 
zápas doviedol do víťazného konca, 2:1 
na body, a zároveň získal pohár pre naj-
lepšieho zahraničného boxera. 
„Som rád, že sme mali možnosť zmerať 
si sily na medzinárodnej úrovni. Odná-

šame si cenné skúsenosti, ktoré určite 
využijeme do ďalších bojov,“ skonšta-

toval tréner kamenického klubu, Mari-
án Miko. 

XXIV. Cena Popradu – XII. roční Memoriálu Filipa Lutza v plávaní

Cenné skúsenosti z medzinárodného boxerského ringu zužitkujú

Sprava: Lukáš Jalč, Lívia Liptáková, tréner Marián Miko, Betka Leškovačova, Tomáš Šeteščák a 
Tomáš Zajac.| FOTO ARCHÍV MM
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(LH), (ľsel), -MJK-; Humenné, región

Z m i e š a n á 
II. liga žien 
(v sezóne 
2 0 1 8 / 1 9 
súťažili 3 
družstvá – 
TJ Sokol 
Sever Trebi-

šov, VEA Bardejov a VK Michalov-
ce, plus juniorky Humenného) pozná 
svojho víťaza. V sobotu 6. apríla po-
tvrdili volejbalistky ŠK Gymnázium 
Humenné svoje dominantné posta-
venie v súťaži a v poslednom dvoj-
zápase, ktorý sa hral na palubovke 
v Trebišove, zvíťazili a spečatili tak 
celoročnú snahu prvým miestom.

ŠK Gymnázium HE juniorky: Domi-
nika Burešová (blok), Martina Capová 
(libero), Nina Cipková (nahrávačka), 
Alžbeta Csontosová (smeč), Tamara 

Čopová (blok), Katarína Jevčáková 
(nahrávačka), Alexandra Juhasová 
(smeč), Katarína Karasová (univerzál), 
Tamara Karaščáková (smeč), Barbora 
Karoľová (smeč / blok), Bianka Mež-
dejová (nahrávačka / smeč) a Lívia 
Demková (blok; hosťovanie Strop-
kov). Trénerka: Ladislava Hricaková.

TJ SOKOL SEVER TREBIŠOV – 
ŠK GYMNÁZIUM HUMENNÉ

1:3 (-21, -19, 20, -19) a 2:3 (19, -22, -22, 17, -12)

Humenné  12 11 1 35:12 31
Trebišov 12 6 6 28:22 22
Bardejov 12 6 6 23:26 16
Michalovce 12 1 11 9:35 3
„Ďakujeme všetkým hráčkam za skve-
lú reprezentáciu nielen klubu, ale aj 
mesta Humenné, ako v odohratej súťa-
ži, tak aj na rôznych turnajoch, ktoré sa 
uskutočnili nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí,“ dodala trénerka Ladislava 
Hricaková.

STARŠÍ ŽIACI - 14. kolo
ŠK Gymnázium Humenné 

 - TJ Slávia Svidník 
0:3 (-17, -18, -12) a 1:3 (-12, -10, 18, -9)

ŠK: M. Kmec, L. Boroš, M. Lejko, 

A. Jaworski, D. Fereta, T. Maďarik, J. 
Šajtár, M. Zápotočný.

KADETI – 13. kolo
TJ Slávia Svidník  

- ŠK Gymnázium Humenné 
3:0 (19, 17, 18) a 3:1 (22, 10, -24, 12) 

ŠK: M. Roháč, M. Ivančo, D. Fereta, 
M. Faltin, J. Dunca, M. Šarga, D. Bel-
cák, R. Kasl, F. Marton, O. Blicha, T. 
Maďarik.

JUNIORI - 17. kolo
VKM Stará Ľubovňa  

- ŠK Gymnázium Humenné 
1:3 (-22, 15, -19, -24) a 1:3 (-22, 22, -24, -20)

ŠK: M. Roháč, M. Matuch, B. Hob-
ľák, Š. Krajník, P. Bobaľa, T. Coma, 
R. Kasl.

Dominancia volejbalistiek z Humenného vo „východnej konferencii“ junioriek

Kadeti ŠK Gymnázium Humenné na palubovke TJ Slávia Svidník. | FOTO ŠK 
GYMNÁZIUM HE

Juniorky ŠK Gymnázium Humenné vyhrali súťažnú sezónu 2018/19 – 
zmiešanú II. ligu ženy. | FOTO MHRICAK

Ceny odovzdával zástupca SVF pre oblasť Východ - Zorislav Porubovič. | FOTO MHRICAK

Iba jeden set z dvojzápasu Humenné – Svidník (kat. starší žiaci) uchmatli 
humenskí volejbalisti súperovi. | FOTO ŠK GYMNÁZIUM HE

Ani starší žiaci Humenného nepochodili na domácej palubovke 
ZŠ Laborecká u súpera zo Svidníka. | FOTO ŠK GYMNÁZIUM HE

Volejbalisti Svidníka majú výbornú členskú základňu aj v mládež-
níckych radoch. Rovnako ako Humenčania. | FOTO ŠK GYMNÁZIUM HE
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(dk), -MJK-; Krzeszowice,Snina

Druhý z turnajov seriálu „Puchar Zub-
row“ v šerme kordom žiackej kategórie 
organizovali 30. marca v poľských Kr-
zeszowiciach. Súťaže sa zúčastnili šer-
miari z poľských klubov a Slovensko tu 
reprezentovali Willard Košice a Klub 
šermu Snina.

MLADŠÍ ŽIACI (ročník 2007-2008, 32 
pretekárov) * Štvorica sninských šermia-
rov sa v tejto kategórii prebojovala zo zá-
kladného kola do vyraďovacej fázy. Tu sa 
opäť najviac darilo L. Sentivanovi, ktorý 
porazil Jastrzebskeho rozdielom 10:2, Fa-
bisziewisza rozdielom 10:1 a aj sninského 
šermiara Koškovského 10:5 na body, ale 
v semifinále už nestačil na Poliaka Wlo-
darczykova, ktorému podľa-
hol rozdielom 7:10. Vyšermo-
val si tak bronz. Umiestnenie 
sninských pretekárov: ...3. 
Lukáš Sentivan, 6. Martin Ko-
škovský,  28. Gabriel Ganaj, 
30. Ladislav Kosťun. Víťa-
zom kat. mladších žiakov sa 
stal Wlodarczyk z Kalwarie 
Zebrzydowskej.

MINI ŽIACI (ročník 2009-
2010, 31 pretekárov) * Všetci 
traja sninskí šermiari sa tiež 
prebojovali zo základného 
kola do eliminácie. Najvyššie 

sa prebojoval Jakub Kazík, ktorý vo vy-
raďovačke v prvom zápase  porazil Wi-
toszeka (8:7), ale v boji o postup medzi 
najlepších osem podľahol Jedrzejecovi 
rozdielom 6:10. Umiestnenie Sninčanov: 
...11. Jakub Kazík, 12. Jozef Gerboc, 14. 
Oliver Galajda. Víťazom kat. mini žiakov 
sa stal Schab z Mielca.

Slovami trénera Dalibora Kazíka: „S vý-
konmi chlapcov som spokojný, aj ostatní 
tréneri. Sentivan je pred posledným bo-
dovacím turnajom na prvom mieste, Ko-
škovský na piatom, J. Kazík na šiestom 
a Galajda na ôsmom mieste. Naviac, tento 
turnaj bol pre ročníky 2007 zaradený aj 
do bodovania Slovenského pohára a tu si 
Sentivan upevnil priebežné prvé miesto 
v rebríčku.“

(dk), -MJK-; Bratislava, Leicester, Snina

Koncom marca mal Klub šermu 
Snina v šermiarskych bojoch dvoch 
seniorských reprezentantov. Matúš 
Bocko sa pasoval so súpermi v slo-
venskej metropole a Tomáš Kazík 
v britskom meste Leicester.

Senior Klubu šermu Snina – Matúš 
Bocko sa 31. marca zúčastnil ďalšie-
ho turnaja dospelých, zaradeného do 
bodovania Slovenského pohára „Pohár 
Patrónky“  v Bratislave (30 pretekárov 
z 9 klubov). Bocko  v základnom kole 
vyhral všetkých päť, čím sa dostal do 
vyraďovacej fázy ako štvrtý nasadený 
s voľným žrebom v prvom kole. V boji 
o postup do štvrťfiná-
le podľahol Štofanikovi 
z Novej Dubnice 8:15 na 
body, a obsadil tak ko-
nečné 9. miesto. Víťazom 
turnaja sa stal Šteis z Aka-
démie šermu Bratislava.

Tomáš Kazík sa 23. marca 
začlenil medzi šermiarov 
medzinárodného turnaja 
„Leicester open“ v brit-
skom meste Leicester, 
kde na planše nastúpilo 
61 pretekárov z 8 krajín. 
Kazík si v základnom 
kole z piatich zápasov 

vybojoval štyri víťazstvá a postúpil 
ako trinásty nasadený do eliminácie. 
V prvom zápase porazil Frulida z Ta-
lianska rozdielom 15:10, potom Wong 
Shu z Honkongu 11:5 na body, násled-
ne však podľahol Paltzovi z Nemecka 
rozdielom 7:15, a tak celkove obsadil 
12. miesto. Víťazom sa stal Sepherd z 
Anglicka.

Slovami trénera Dalibora Kazíka: „To-
máš Kazík sa v britskom rebríčku po-
sunul na 97. miesto a aj keď Gerboc 
nenastúpil pre zdravotné problémy, 
udržal sa na 64. mieste zo 456 bodo-
vaných. Bocko si týmto výsledkom 
v Bratislave upevnil siedmu pozíciu 
v Slovenskom pohári seniorov.“

Jozef Talarovič, Snina

Medzi Poľskom a Slovenskom pre-
chádza hranica, ktorá rozdeľuje 
oblasť s homogénnym zemepisným 
a prírodným charakterom. Proces 
spájania týchto oblastí prebieha už 
viac ako dvadsať rokov. V tomto 
aspekte rozvoj cestovného ruchu je 
jednou z najdôležitejších úloh v roz-
voji pohraničnej oblasti PL-SK. 

Prírodné prostredie je jedným z hlav-
ných dôvodov turistickej atraktivity 
pohraničnej oblasti PL-SK a zároveň 
poskytuje nevyužitý potenciál v súvis-
losti s rozvojom cestovného ruchu v 
tejto oblasti. Vzhľadom na to, že prí-
rodná turistika sa v posledných rokoch 
stala silnou stránkou cestovného ruchu  

a pohraničná oblasť je mimoriadne bo-
hatá na prírodné zdroje, máme tu ob-
rovský potenciál na jej rozvoj s vply-
vom na celý náš región. 

Detská organizácia FÉNIX Snina rea-
lizuje mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/
II/B/0109 „Prírodná turistika bez hra-
níc“, ktorý je spolufinancovaný z Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Programu cezhraničnej spolu-
práce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 
2014-2020 v spolupráci s poľským 
vedúcim partnerom Pro Carpathia 
z Rzeszowa. 
Aktivity sú zamerané na posilnenie ce-
zhraničnej spolupráce prostredníctvom 
podpory a rozvoja prírodnej turistiky v 
poľsko-slovenskej pohraničnej oblasti, 
ktorá prispeje k realizácii - zvýšeniu 

úrovne trvalo udržateľného využíva-
nia kultúrneho dedičstva a prírodného 
prostredia obyvateľmi a návštevníkmi. 
Tento cieľ bol formulovaný na základe 
predtým identifikovaného problému, 
t. j. nedostatku spoločnej integrovanej 
ponuky súvisiacej s prírodným dedič-
stvom. 
Prírodná turistika je jednou z najdôle-
žitejších foriem kognitívneho cestov-

ného ruchu v Podkarpatskom vojvod-
stve a v Prešovskom samosprávnom 
kraji. Hlavnou úlohou je zvýšiť využí-
vanie miestneho prírodného dedičstva 
v poľsko-slovenskom pohraničí. Orga-
nizácia workshopov, študijná návšteva, 
príprava balíkov ponúk v celom po-
hraničnom regióne prispeje k podpore 
rozvoja cestovného ruchu, ktorý bude 
zahŕňať rozvoj regiónu.

Z Poľska opäť  s medailou.  
Sentivan si drží prvú bodovaciu priečku

Sninskí seniori bodovali na 
domácich aj zahraničných planšoch

Prírodná turistika bez hraníc
ŠPORT / SPRAVODAJSTVO

Matúš Bocko. | FOTO ARCHÍV DK
Výprava mladých sninských šermiarov v Poľsku s trénerom Dali-
borom Kazíkom. Lukáš Sentivan na snímke druhý | FOTO ARCHÍV DK
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FORTUNA LIGA – 4. kolo
•	 NADSTAVBA O TITUL * Ružomberok – 
ZEMPLÍN MICHALOVCE 1:0, Žilina – Slovan 
Bratislava 0:3, Sereď – Dunajská Streda 0:5.
Bratislava 26 22 4 0 67:21 70
Dunaj. Streda 26 15 6 5 50:31 51
Žilina 26 14 6 6 44:28 48
Ružomberok 26 11 11 4 38:22 44
Michalovce 26 10 5 11 32:42 35
Sereď 26 9 4 13 28:41 31
•	 NADSTAVBA O UDRŽANIE SA * Senica – 
Nitra 4:1, Trenčín – Trnava 0:0, Trenčín – Zlaté 
Moravce / Vráble 1:0.
Trnava 26 8 6 12 30:30 30
Nitra 26 7 8 11 32:38 29
Trenčín 26 7 5 14 35:46 26

Podbrezová 26 6 6 14 24:38 24
Zlaté Moravce 26 7 2 17 25:48 23
Senica 26 5 7 14 29:49 22

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 21. kolo
•	 OŠFK Šarišské Michaľany – FK Humen-
né 0:1 (0:0), gól: 89. Filip Serečin. * Snina 
– FC Košice 1:3, Krompachy – Vranov nad 
Topľou 3:2, Veľké Revištia – Maria Huta 2:0, 
Stropkov – Bardejovská Nová Ves 2:1, Svidník 
– Spišská Nová Ves 0:1.
Košice 19 18 0 1 59:6 54
Vranov 19 14 1 4 48:15 43
Humenné 19 12 2 5 27:21 38
Spiš. N. Ves 19 10 2 7 23:32 32
Snina 19 9 2 8 31:36 29
Š. Michaľany 18 9 1 8 26:19 28

Stropkov 17 7 2 8 25:23 23
Svidník 18 7 2 9 17:25 23
V. Revištia 18 6 4 8 21:23 22
Krompachy 18 6 1 11 18:24 19
Giraltovce 18 5 1 12 13:26 16
Plavnica 17 4 3 10 28:34 15
Bard. N. Ves 18 4 3 11 26:48 15
Maria Huta 19 4 2 13 18:48 14

IV. LIGA SEVER – 21. kolo
•	 Medzilaborce – Ptičie 3:1, Raslavice – Zá-
mutov 1:1, Fintice – Stará Ľubovňa 1:0, Ľuboti-
ce – Nižný Hrušov 4:1, Záhradné – Sabinov 0:2, 
Soľ – Poprad B 1:0, Spišské Podhradie – Ger-
lachov 1:2.
Poprad B  21 17 1 3 68:11 52
Spiš. Podhradie 20 17 0 3 67:18 51
Ľubotice 20 14 2 4 43:23 44
Soľ 21 14 2 5 37:21 44
Záhradné 21 12 2 7 34:23 38

Gerlachov 20 11 2 7 39:29 35
Kračúnovce 21 9 4 8 35:22 31
Stará Ľubovňa 21 9 2 10 34:28 29
Medzilaborce 21 9 2 10 42:39 29
Svit 21 8 1 12 26:48 25
Nižný Hrušov 21 7 2 12 28:46 23
Raslavice 21 7 4 10 30:44 22
Sabinov 21 7 1 13 28:53 22
Ptičie 21 5 2 14 23:48 17
Fintice 21 4 0 17 13:64 12
Zámutov 20 1 3 16 20:50 6

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 17. kolo

•	 Belá nad Cirochou – Stakčín 2:4, Hencovce 
– Ulič 0:1, Jasenov – Kamenica nad Cirochou 
1:0, Brekov – Vyšný Žipov 1:1, Pakostov – Se-
čovská Polianka 3:0, Bystré – Borov 1:0, Sa-
čurov – Rudlov 4:0.
Jasenov 17 12 3 2 28:9 39
Kamenica n/C. 17 10 3 4 39:13 33
Hencovce 17 9 2 6 25:17 29
Brekov 17 7 5 5 22:16 26
Belá n/C. 17 8 2 7 31:28 26
Vyšný Žipov 16 7 4 5 22:18 25
Pakostov 17 7 2 8 19:18 23
Bystré 16 7 2 7 21:27 23
Sačurov 16 6 3 7 22:20 21
Seč. Polianka 17 6 2 9 25:32 20
Stakčín 17 5 4 8 19:24 19
Borov 17 6 1 10 27:36 19
Rudlov 16 5 2 9 14:28 17
Ulič 17 4 1 12 19:45 13

I.TRIEDA ObFZ HE – 17. kolo
•	 Lukačovce – Habura 0:1, Krásny Brod – 
Ohradzany 0:3, Dlhé nad Cirochou – Nižná 
Sitnica 2:1, Koškovce – Lieskovec 1:0, Lac-
kovce – Nižné Ladičkovce 4:1, Zemplínske 
Hámre – Vyšná Sitnica 1:0, Ubľa – Radvaň nad 
Laborcom 2:0.
Lackovce 17 14 3 0 65:11 45
Ubľa 17 10 1 6 43:22 31
Koškovce 17 9 2 6 37:28 29
Dlhé n/C. 17 8 2 7 28:32 26
Habura 17 8 2 7 30:50 26
Ohradzany 17 7 3 7 36:29 24
Radvaň n/L. 17 6 5 6 17:23 23
Lieskovec 17 6 4 7 23:26 22
Zemplín. Hámre 17 7 1 9 29:37 22
Krásny Brod 17 6 3 8 31:35 21
Lukačovce 17 6 2 9 28:37 20
N. Ladičkovce 17 5 3 9 30:42 18
N. Sitnica 17 5 2 10 24:34 17
V. Sitnica 17 3 5 9 21:36 14

II.TRIEDA ObFZ HE – 14. kolo
•	 Zbudské Dlhé – Oľka 0:3, Turcovce – Hra-
bovec nad Laborcom 4:1, Hrubov – Rokytov pri 
Humennom 2:0, Ňagov – Kochanovce 1:2.
Kochanovce 14 11 1 2 60:17 34
Rokytov HE 14 7 4 3 28:15 25
Hrubov 14 7 2 5 26:28 23
Ňagov 14 7 0 7 29:42 21
Oľka 14 6 1 7 30:23 19
Hrabovec n/L. 14 5 2 7 35:28 17
Turcovce 14 4 2 8 23:39 14
Zbudské Dlhé 14 2 2 10 16:55 8

-MJK-

ŠPORT / INZERCIA
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FUTBALOVÝ SERVIS
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Tretí ročník Zemplínskej 
futbalovej ligy začína-

me už v druhej polovici 
mesiaca máj tohto roku.  

Patronát nad súťažou 
prevzal predseda Prešov-

ského samosprávneho 
kraja, Milan Majerský. 
Družstvá, ktoré majú 

záujem v ZFL pôsobiť, sa 
musia prihlásiť do 30. 

apríla 2019 na e-mail ad-
rese: ivanhopta@post.sk  

Do súťaže sa môžu za-
pojiť kluby z okresov 

Humenné, Michalovce, 
Vranov nad Topľou,  

Snina a Medzilaborce. 
Pritom musia spĺňať iba 

dve základné podmienky 
- disponovať futbalovým 
ihriskom a hráčmi, ktorí 

nemusia byť registrovaní. 

Hrá sa podľa futbalových 
pravidiel, avšak s neob-

medzeným počtom strie-
dajúcich hráčov. Vyžrebo-
vanie súťaže sa uskutoční 

začiatkom mája.

(Ivan Hopta, 
 organizátor ZFL)

HE-S/0042OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417
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