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Humenčania z centra mesta nechcú 
pod oknami stánky s občerstvením. 

Poslanci im vyhoveli

Výskumy v kostole Všetkých 
svätých súvisia  
s plánovanou obnovou

V meste obnovujú 
vodorovného dopravného 
značenie

  Viac na str. 9   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné, Ilustračné foto: MIPO

Počas humenských jarmokov sú 
predajné stánky umiestnené na pe-
šej zóne na Námestí slobody a na 
Vihorlatskej ulici. Obyvatelia cen-
tra mesta sa ale sťažujú na stánky 
s občerstvením, ktoré sa nachádza-
jú na Gorkého ulici. „Už niekoľko 

rokov riešia problém s umiestne-
ním stánkov s občerstvením po-
čas konania humenského jarmoku 
a vianočných trhov. Okrem toho, 
že každý víkend musia znášať hluk 
susedných diskoték a barov, a hu-
lákajúcej podguráženej mládeže, 
tak musia dvakrát do roka ešte 
znášať hluk, ale niekedy tam je aj 

rušenie nočného kľudu po desiatej, 
tých štamgastov a samotných náv-
števníkov týchto akcií,“ povedal 
poslanec Andrej Bača. Preto navr-
hol, aby mesto stánky s občerstve-
ním premiestnilo do inej lokality, 
kde by obyvatelia mesta neboli až 
tak rušení. „Aby počas konaní hu-
menských jarmokov a vianočných 

trhov v roku 2019 a v nasledu-
júcich rokoch boli premiestnené 
stánky s občerstvením z Gorkého 
ulice k priestoru humenskej ga-
lérie a amfiteátra,“ uviedol posla-
nec. Mestské zastupiteľstvo návrh 
poslanca Andreja Baču podpori-
lo. Stánky s občerstvením už od 
najbližšieho jarmoku nebudú na 

Obyvateľom Gorkého ulice v centre Humenného prekáža hluk, ktorý spôsobujú návštevníci stánkov s občerstvením počas 
jarmočných osláv a vianočných trhov. Mestskí poslanci rozhodli, že stánky premiestnia. 
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Gorkého ulici, ale na ploche pred 
galériou a amfiteátrom.

Poslanec: Klesá nám počet 
trhovníkov. Treba zlepšiť 
program
Podľa poslancov je v súvislosti 
s organizovaním jarmočných a via-
nočný trhov potrebné prijať aj ďal-
šie zmeny. Poslanec Martin Ruš-
čanský hovorí, že viacerí obyvatelia 
mesta sa sťažujú nielen na umiest-
nenie stánkov, ale aj na úroveň  
jarmokov. „Úroveň jarmokov klesá 
tým, že je čím ďalej menej trhovní-
kov. Neviem, či evidujeme v meste, 
že je čím ďalej menej záujemcov 
o to, aby predávali svoje produk-
ty, trhovníkov. Ja to pripisujem aj 
tomu, že kultúrny program nemá 
nejakého veľkého ťahača, ktorý 
je v iných mestách. Napríklad vo 
Svidníku, Bardejove a podobne. Sú 
na trhoch a vystupujú väčšie ťaha-
če – hudobné. Bola by to aj výhoda 
pre tie naše lokálne súbory, ktoré 
by vystupovali predtým, pretože 
ľudia by prišli, videli by a tak ďalej. 
Tým by sa možno naštartoval ten 
kolobeh. Trhovníci by boli spokoj-
nejší, bolo by viac ľudí na námestí, 
pretože by ich prišlo viac na tento 
program. Potom by prišli o rok 
noví trhovníci, ktorí by videli, že sa 
to nejako v Humennom rozhýba-
lo,“ povedal poslanec Ruščanský.

Známi umelci by namiesto 
plesu mohli vystúpiť na 
jarmoku
Ruščanský ďalej navrhol, aby zná-
me osobnosti a hudobné telesá 
nevystupovali len na reprezenta-
tívnom plese, kde chodí približne 
200 ľudí, ale radšej na námestí, 
kde príde aj vyše 2-tisíc návštev-
níkov. „Tak by to oživilo aj ten 
kultúrny program na jarmoku. Ja 
som si naozaj porovnával kultúrne 
programy na jarmokoch v iných 

mestách a sú podstatne bohatšie,“ 
spresnil Ruščanský. Podľa poslan-
ca by možno pomohlo, keby mesto 
spojilo organizovanie osláv Dni 
mesta spolu sa jarmokom. Možno 
je to tým, že iné mestá to spájajú 
s pamätnými dňami alebo s inými 
akciami. Treba to zistiť a možno 
treba nad tým začať uvažovať,“ 
dodal poslanec. Podľa poslanca 
je možno potrebné prehodnotiť aj 
výšku nájomného, ktoré platia pre-
dajcovia za prenajatú plochu. „Je 
to všetko na diskusiu,“ pozname-
nal Ruščanský.

Za menej návštevníkov 
môže podľa poslanca aj 
slabšia kúpyschopnosť 
obyvateľstva
Podľa poslanca Ivana Hoptu mno-
hí ľudia nechodia na jarmoky a ple-
sy, pretože je v regióne slabá kú-
pyschopnosť obyvateľstva. „Jedno-
ducho nemajú možnosť adekvátne 
zarobiť, mnohí sú nezamestnaní. 
Dnes ísť na trh s celou rodinou, to 
jednoducho niečo stojí,“ pozname-
nal Hopta. Dodal, že sa mu pozdá-
va návrh poslanca Ruščanského, 
aby sa jarmok spojil s oslavami 
Dňa mesta 
na začiatku 
septembra. 
„Tým pádom 
by došlo aj 
viacej ľudí,“ 
doplnil Hop-
ta. Poslanec 
Michal Ba-
bin by uví-
tal, ak by sa 
mesto počas 
j a r m o k o v 
konečne za-
čalo prezen-
tovať niečím 
tradičným. 
„ H u m e n n é 
je známe 
ako Hurká-
re. Bolo by 

dobré, keby mesto Humenné bolo 
prezentované tými hurkami,“ vy-
svetlil Babin.

Bude v centre mesta aj 
prenosná ľadová plocha?
Poslanec Branislav Čekovský zasa 
hovorí, že mesto by malo počas 
jarmokov pripraviť aj nejakú špor-
tovú atrakciu, ktorá by do centra 
mesta prilákala ďalších ľudí. „Veľ-
mi sa to rozbieha a je to prenosná 
ľadová plocha na námestí. Je to 
taký námet. Určite je to vec, ktorú 
by sme si možno nedokázali kúpiť, 
ale prenajať na tých pár dní, keď tu 

máme hostí z okolia a iných miest. 
Bolo by to veľmi pozitívne vníma-
né a zviditeľnili by sme sa na mape 
Slovenska,“ povedal Čekovský. 
Viceprimátorka Mária Cehelská 
uviedla, že podnetmi poslancov sa 
bude zaoberať odbor kultúry, or-
ganizačný štáb, ktorý pripravuje 
jarmoky, ale aj majetkové oddele-
nie, ktoré má na starosti predajné 
stánky. „Ja si myslím, že to všetko, 
čo tu zaznelo, by mali mať kdesi za-
písané a zamýšľať sa nad tým a vy-
hodnotiť možné návrhy,“ uzavrela 
Cehelská.

porkačovanie zo strany 1 

Humenčania z centra mesta nechcú pod oknami stánky s občerstvením. Poslanci im vyhoveli

Obyvatelia centra mesta sa sťažovali na hluk, ktorý mali na svedomí niektorí návštevníci stánkov  
s občerstvením. |  FOTO:  MILAN POTOCKÝ

Poslanec Andrej Bača navrhol, aby počas jarmokov a vianočných trhov boli stánky 
s občerstvením premiestnené z Gorkého ulice k humenskej galérii a k amfiteátru. 
Poslanci jeho návrh schválili. |  FOTO:  MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné

V odbornej literatúre je datovaný 
na koniec 14., resp. začiatok 15. sto-
ročia. TASR o tom informoval An-
ton Liška z Krajského pamiatkové-
ho úradu v Prešove. Ako pre TASR 
uviedol dekan František Mariňák, 
pre obnovu sa rozhodli z dôvodu, 
že v roku 2022 si budú pripomí-
nať 700. výročie od prvej písomnej 
zmienky o ich farnosti. „Najprv sme 
chceli len vymaľovať, potom sa k 
tomu pridala potreba vykurovania, 
resp. temperovania kostola, akút-
nou sa javila aj potreba obnovy jeho 
elektrifikácie. Keďže je to kostol, 
z ktorého dýcha história, je dôležité 
ju prepojiť so súčasnosťou,“ vysvet-
lil. Podľa jeho ďalších slov zároveň 
chcú, aby sa návštevníci chrámu v 
ňom cítili dobre. Keďže ide o pa-
miatkovo chránený objekt, pred 
realizáciou prác je potrebná kon-
zultácia s odborníkmi. Liška uvie-
dol, že v tejto súvislosti rozhodli 
o vykonaní dvoch výskumov, keďže 
neexistuje žiadny vhodný prameň, 
podľa ktorého by vedeli rozhodnúť 
o postupe. „V tomto prípade to boli 
architektonicko-historický a arche-
ologický výskum a na základe vý-
sledkov sondáže, resp. vizuálneho 
prieskumu, prípadne prieskumu 
farebnosti a stratigrafie sa potom 
určia podmienky, na základe kto-
rých môže byť realizovaná príslušná 
obnova,“ vysvetlil. Problémovejšia 
je v tomto prípade podlaha, ktorá 
bola podľa jeho ďalších slov oproti 
tej pôvodnej už navýšená, a to dvo-
mi stavebnými zásahmi v minulos-
ti, čím sa znížil vizuálny priestor. 
Aby sa opäť  nezvyšovala a neza-
kryla tak historické prvky, ako sú 
pätky kazateľnice alebo časti boč-
ných oltárov, pamiatkari rozhodli, 
že súčasná dlažba bude rozobratá 
a tá nová sa položí až na najnižšiu 

možnú vrstvu, ktorú tam nájdu. 

Dôležité tiež je, či sa pod súčasnou 
dlažbou nenachádza nejaká vzác-
nejšia. Podľa Lišku je veľmi prav-
depodobné, že je tam dlažba z in-
teriérovej úpravy zo začiatku 20. 
storočia a pod ňou môže byť ešte 
staršia. „Až na základe výskumu 
uvidíme, v akom stave sa tá dlažba 
nachádza, či je kompletne v celom 
interiéri, alebo fragmentálne ulo-
žená a podľa toho rozhodneme, 
či sa bude prezentovať historická 
dlažba alebo sa na ňu, ak nebude 
mať významné pamiatkové hod-
noty, povolí položiť nová dlažba,“ 
priblížil Liška. Kým architektonic-
ko-historický výskum má objekt za 
sebou, archeologický ho pravdepo-
dobne čaká v auguste 2019. Maľba 
predstavuje podľa jeho ďalších slov 
bezproblémovejšiu časť. „Našli 
sa tu len fragmenty staršej gotic-
kej omietky vo svätyni aj v bočnej 
kaplnke, ale nie sú zachované v ta-
kej hmote, že by ich bolo potrebné 
reštaurovať, a čo sa týka malieb, 
neboli zachytené žiadne nástenné 
maľby ani z gotickej, ani barokovej 
fázy,“ vysvetlil s tým, že výmaľba 
bola pravdepodobne jednoduchá 
a zachytená farebnosť bola biela. 
Aký odtieň nakoniec interiér chrá-
mu získa, určí výskum. „Druh farby 
musí byť vždy priedušný,“ upozor-
nil s tým, že väčšinou predpisujú 
tie na báze prírodných minerálov. 
Mariňák uviedol, že od začiatku 
vedeli, že všetky práce budú mu-
sieť konzultovať s pamiatkarmi a už 
pár mesiacov intenzívne pripravu-
jú podklady na ich uskutočnenie. 
„Dali sme si na to teda dostatočný 
časový rámec, aby až budeme re-
alizovať samotné práce, sme mali 
všetko pripravené,“ spomenul 
s tým, že s ukončením obnovy po-
čítajú do konca októbra tohto roka.

Humenné: Výskumy v Kostole Všetkých svätých súvisia s plánovanou obnovou
Výskumy v Kostole Všetkých svätých v Humennom súvisia s plánovanou obnovou v jeho interiéri. Tá sa týka 

výmeny podlahy a nového podlahového kúrenia a tiež výmaľby. Ide o najstarší gotický 
 a vôbec františkánsky kostol na území Prešovského samosprávneho kraja. 

Kostol Všetkých svätých v Humennom je najstarší gotický a vôbec františkánsky 
kostol na území Prešovského samosprávneho kraja. |  FOTO:  MILAN POTOCKÝ

Plánovaná obnova interiéru sa týka výmeny podlahy a nového podlahového kúrenia, 
a tiež výmaľby. |  FOTO:  MILAN POTOCKÝ
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Alkohol za volant nepatrí. Poniektorí vodiči sú ale nepoučiteľní

Tínedžer nechodil do školy. Jeho mamu obvinila polícia z ohrozovania mravnej výchovy

mpo, východné Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

V Trebišove podľa doterajších 
zistení 44-ročný vodič osobného 
auta VW Golf na ulici Námestie 
mieru na priechode pre chodcov 
za doposiaľ presne nezistených 
okolností zachytil dvoch chodcov 
(59-ročná žena, 62-ročný muž). 
Podľa predbežnej lekárskej 
správy chodkyňa pri dopravnej 
nehode utrpela ťažké zranenia, 
chodec sa zranil ľahko. Vodič sa 
podrobil dychovej skúške s po-
zitívnym výsledkom 0,38 mg/l 
alkoholu v dychu. Polícia v tejto 
súvislosti začala trestné stíhanie 
pre trestný čin ublíženia na zdra-
ví. Bližšie okolnosti dopravnej 
nehody, presná príčina a miera 
zavinenia jednotlivých účastní-
kov sú predmetom vyšetrovania. 

Druhá nehoda, pri ktorej asis-
toval alkohol, sa stala v ten istý 
deň v okrese Spišská Nová Ves. 
Pri dopravnej nehode sa zranili 
tri osoby. Podľa doterajších zis-
tení vodič (48) zo Spišskej Novej 
Vsi viedol vozidlo Renault v obci 
Teplička, kde pri prechádzaní 
ľavotočivou zákrutou pravde-
podobne neprispôsobil rýchlosť 
jazdy svojim schopnostiam, 
vlastnostiam vozidla a nákla-
du, poveternostným podmien-
kam, stavu a povahe vozovky a 
iným okolnostiam, ktoré možno 
predvídať, zišiel z cesty, narazil 
do dreveného trámu oplotenia 
záhrady rodinného domu a ná-
sledne s vozidlom zišiel dole 
prudkým svahom, kde sa vozidlo 
prevrátilo na strechu. Vodič si 
po dopravnej nehode nesplnil 

povinnosti účastníka doprav-
nej nehody, vystúpil z vozidla a 
pešo odišiel smerom do chato-
vej oblasti, kde ho spozorovala 
policajná hliadka pohotovostnej 
motorizovanej jednotky. Vodi-
ča policajti podrobili dychovej 
skúške s pozitívnym výsledkom 
1,23 mg/l alkoholu v dychu, čo 
je v prepočte 2,56 promile, a 
následne obmedzili na osobnej 
slobode. Podľa 
predbežnej le-
kárskej správy 
sa pri dopravnej 
nehode jedna 
spolujazdkyňa 
zranila ťažko, 
ďalší dvaja spo-
lujazdci utrpeli 
ľahké zranenia. 
Vodič sa pri ne-

hode nezranil. Vyšetrovateľ PZ 
už v tomto prípade začal trestné 
stíhanie pre trestný čin ublíženia 
na zdraví a trestný čin ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky. 
Presná príčina dopravnej neho-
dy a bližšie okolnosti sú predme-
tom vyšetrovania. Informovala 
košická krajská policajná hovor-
kyňa Jana Mésarová.

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

Sninčanka ako matka svojho 
školopovinného 15-ročného syna 
Samuela v dobe od októbra 2018 
až doposiaľ nedbala na riadnu 
výchovu svojho syna, ktorá jej 
vyplýva zo zákona o rodine. „Sa-
muel nenavštevoval základnú 
školu, teda mu nezodpovedným 

prístupom matky bol umožnený 
viesť záhaľčivý spôsob života.  
„Po návrate zo zahraničia Mária 
nezabezpečila plnenie povinnej 
školskej dochádzky svojho syna 
v jeho kmeňovej základnej ško-
le. Samuel bez ospravedlnenia 
za uvedené obdobie vymeškal 
najmenej 137 vyučujúcich hodín. 
Obvinená žena je stíhaná na slo-

bode. Zákon pri 
tomto trestnom 
čine stanovuje 
trestnú sadzbu 
odňatia slobody 
až na dva roky,“ 
uviedla prešov-
ská krajská poli-
cajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

Z nudy vytrhol dvere zo zárubne na budove školy
mpo, Snina    

15-ročnému mladíkovi z obce 
Kolonica poverený príslušník 
Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru v Snine vzniesol 

obvinenie z prečinu poškodzo-
vanie cudzej veci. V utorok 23. 
apríla popoludní mladík prišiel 
spolu s druhým kamarátom k 
budove miestnej základnej školy 
a vraj z nudy poškodil zárubňu 

uzamknutých plastových dve-
rí. „Dvere zo zárubne vytrhol 
a z miesta jednoducho odišiel 
preč. Nudiaci sa mladík svojím 
konaním Obecnému úradu Kolo-
nica spôsobil škodu vo výške 810 

eur. Obvinený mladík je stíhaný 
na slobode,“ vysvetlila prešov-
ská krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

Výzvy a upozornenia polície sa míňajú účinku, poniektorí vodiči sú nepoučiteľní. Polícia preto v kontrolách nepoľaví, práve naopak, zvýši ich 
intenzitu. Každého z nás doma niekto čaká. Nezmyselný hazard so životom nielen svojím, ale aj nevinných účastníkov cestnej premávky sa 

nevypláca. Vodiči, myslite na to vždy, keď si sadáte za volant vozidla. Život a zdravie máte iba jedno, jazdite bezpečne! Na cestách Košického 
kraja došlo v utorok minulý týždeň k dvom dopravným nehodám, ktoré si vyžiadali ťažké zranenia. Asistoval pri nich alkohol. 

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Snine začal trestné stíhanie a zároveň vzniesol obvinenie  
z prečinu ohrozovanie mravnej výchovy mládeže 36-ročnej Márii.

KRIMI
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Tanečníci VIA ARTO nadchli svojou umeleckou tvorbou – Euro Show Dance 
(VA), -MJK-; Kanjiža; FOTO ARCHÍV VA     

Zanietení tanečníci a mi-
lovníci tanca určite ve-
dia, že 29. apríl je Medzi-
národným dňom tanca. 
A len zopár dní predtým 
sa tanečníci Súkrom-
nej základnej umeleckej 
školy VIA ARTO Humen-
né tešili mnohým ocene-
niam z prestížnej medzi-
národnej súťaže. 

Naši tanečníci SZUŽ Via arto 
obsadili 13. apríla taneč-
né dosky v srbskom meste 
Kanjiža (sever srbskej Voj-
vodiny), ktorého pódium 
poskytlo mladým umelcom 
priestor na súťažnú prezen-
táciu svojich choreografií. 
Medzinárodnej súťaži v Srb-
sku – EURO SHOW DAN-
CE, predchádzalo súťaženie 
s medzinárodnou účasťou v 
Košiciach a získanie nominá-
cií na túto prestížnu súťaž. 

Vyjadrené číslami... Via arto 
z Humenného súťažilo v poč-
te tridsaťosem tanečníkov vo 
vekovom rozpätí deväť až de-
vätnásť rokov. Súťaž prebie-
hala paralelne v dvoch špor-
tových halách v počte 350 
choreografií. Všetky prezen-
tované výkony na tanečných 
pódiách hodnotila desaťčlen-
ná (2 x 5) medzinárodná po-
rota. 
A výsledok pre tanečníkov 
Via arto – 8-krát 1. miesto, 
4-krát 2. miesto, 3-krát 3. 
miesto... plus získanie no-
minácií pre tanečnú súťaž do 
Španielska a špeciálna cena 
poroty. 

Medzinárodná porota hod-
notila Via arto prevažne 
najvyššími známkami. Slo-
vami jednej z nich: „Boli ste 
vážnou konkurenciou pre os-
tatných súťažiacich.“ A tými 
boli aj mnohonásobní maj-
stri sveta i Európy,  z krajín 
Srbska, Maďarska, Rumun-
ska, Chorvátska i zo Sloven-
ska. 
Vzhliadli sme „profi“ teamy a 
„profi“ tanečníkov. Odnáša-

me si nielen krásne zážitky, 
ale aj to najdôležitejšie - in-
špiráciu a motiváciu do ďal-
šej práce. Táto súťaž si kva-
litou výkonov zúčastnených 
získala od nás prvenstvo.

Ďakujeme našim tanečníkom 
za ich skvelé výkony, i pe-
dagógom - menovite Zuzke 

Bačovej a Evke Kocúrovej 
za odbornú prípravu žiakov 
SZUŠ Via Arto. Poďakova-
nie patrí aj Nike Chripákovej 
a Majke Riškovej za ďalšiu 
výnimočnú spoluprácu pri 
realizácii tohto tanečného 
„maratónu“, ktorý trval až 
do polnoci. Nezabúdame ani 
na rodičov našich žiakov. A 

špeciálne poďakovanie patrí 
opäť  riaditeľovi školy, Rado-
vanovi Sekovi za podporu ta-
nečníkov Via arto v súťažení 
na medzinárodnej pôde. 
Plníme si sny. Tie ďalšie 
teda v Španielsku. Slovami 
tanečníkov: „Dali sme to“... 
a slovami poroty: „VIVAT, 
VIA ARTO“.

KULTÚRA
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Stakčín: Ochranári vysadili stromy, ktoré najviac reprezentujú NP Poloniny

tasr, Stakčín

Pre toto miesto sa rozhodli z via-
cerých dôvodov. „Jednak, že je 
v Stakčíne sídlo Správy Národného 
parku (NP) Poloniny. Zároveň je 
v parku potrebná ďalšia výsadba. 
Tá postupne nahradí staré stromy, 
ktoré budú odchádzať. Vnímame 
to aj ako miesto, kde by sa mohol 
návštevník Stakčína, ale aj ten, 
ktorý sa ide do národného parku 
zastaviť a pripomenúť si 100. výro-
čie štátnej ochrany prírody na Slo-
vensku,“ informoval TASR riaditeľ 
Správy NP Poloniny Mário Perinaj. 
Zasadili štyri rôzne stromy. „Boli 
to druhy, ktoré najviac reprezen-
tujú dané územie, a to buk, jedľa, 
jelša a breza,“ vysvetlil. Správa 
NP Poloniny pripravuje aj ďalšie 
aktivity, ktoré budú pripomínať 
toto výročie. Perinaj spomenul na-
príklad tradičný deň otvorených 
dverí a ďalšie environmentálne 
akcie. História štátnej ochrany 
prírody sa začala písať 20. októbra 
1919, keď československý minister 
pre správu Slovenska Vavro Šro-
bár podpísal nariadenie pre vznik 
Vládneho komisariátu na ochranu 
pamiatok na Slovensku, ktorého 
súčasťou boli aj tie prírodné. Riadi-
teľ Správy NP Poloniny spomenul, 
že evidujú aj historické medzníky 
charakteristické konkrétne pre ich 

územie, v rámci ktorých sa lokálne 
s ochranou prírody začalo už oveľa 
skôr. „Pre naše územie asi najstar-
šou známou chránenou časťou je 
prvý chránený dubový lesík, v kto-
rom bolo zakázané rúbať drevo 
a spomína sa v urbári obce Stakčín 
v roku 1660. V roku 1728 boli v ur-
bári obce Zboj vyčlenené chránené 
jedľové a bukové lesy pod Rjabou 
skalou so zákazom rúbania,“ vy-
menoval. Perinaj upozornil, že už 
v tomto období si ľudia uvedomo-
vali, že v území sa nachádza niečo 

hodnotné. Národný park Poloniny 
vzišiel v roku 1997 z Chránenej 
krajinnej oblasti Východné Karpa-
ty, ktorá bola založená ešte v roku 
1977. „Ešte skôr, a to v roku 1965, 
bola v území vyhlásená Národná 
prírodná rezervácia Stužica,“ spo-
menul. Tá bola zároveň zapísaná 
do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. NP Poloniny s rozlohou 
približne 29.800 hektárov tvo-
rí spolu s priľahlým chráneným 
územím Poľska a Ukrajiny prvú 
trilaterálnu biosférickú rezerváciu 

na svete. Príznačné sú preň okrem 
bukových pralesov, vrchol Kreme-
nec či prítomnosť zubra hrivnatého 
vo voľnej prírode. Medzi nepozna-
né a zároveň jedinečné tunajšie 
úkazy patria tiež pseudokrasové 
jaskyne, marmarošské diamanty či 
bohatá kvetena. Pýši sa unikátnou 
bohatou drevenou architektúrou, 
predovšetkým cerkvami zo 17. a 18. 
storočia.

mpo, Snina , ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

19-ročný Štefan bol obvinený 
z prečinu krádeže, ktorej sa mal 
dopustiť v pondelok 22. apríla po-
poludní v Snine na ul. Komenské-
ho. Tento Sninčan navštívil svoju 
tetu, a keď odchádzal z návštevy, 
do oka mu padol čierny bicykel, 
ktorý bol na nešťastie pre jeho 
majiteľa neuzamknutý dole vo 

vchode. „Štefan bicykel vzal a odi-
šiel s ním do jedného z miestnych 
barov, neskôr jeho cesta smero-
vala na čerpaciu stanicu. Tam bol 
policajnou hliadkou zadržaný a 
bicykel dobrovoľne vydal. Odcu-
dzením bicykla vznikla majiteľovi 
škoda vo výške 300 eur,“ priblíži-
la prešovská krajská policajná ho-
vorkyňa Jana Ligdayová. Mladý 
muž svojím konaním si prisvojil 

cudziu vec,  zmocnil 
sa jej a spôsobil tak 
inému škodu. Štefan 
je stíhaný na slobode, 
ak sa mu vina preuká-
že, hrozí mu dvojročné 
väzenie. „Či mu táto 
„jazda na bicykli stála 
za to“, necháme už na 
jeho zvážení,“ dodala 
policajná hovorkyňa. 

Na návštevu sa vybral pešo, z návštevy na ukradnutom bicykli

Ochranári v stredu vysadili v starom parku v obci Stakčín neďaleko Sniny štyri stromy,  
ktoré majú pripomínať  100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku.

„Vnímame to aj ako miesto, kde by sa mohol návštevník Stakčína, ale aj ten, ktorý sa ide do národného parku zastaviť 
a pripomenúť si 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku,“ informoval riaditeľ Správy NP Poloniny Mário Perinaj. | FOTO 
MILAN POTOCKÝ

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Ide o spoločný projekt Kancelárie 
EP a Zastúpenia Európskej komisie 
(EK) na Slovensku. „Na týchto 17 
stretnutiach budeme komunikovať 
s prvovoličmi, podnikateľmi a ce-
lou širokou verejnosťou prostred-
níctvom diskusií a debát na uni-
verzitách, na otvorených priestran-
stvách, na hlavných námestiach, 
uliciach s kultúrnym, umeleckým 
a športovým programom a večer-
nými diskusiami v kníhkupectvách, 
libresách a kaviarňach,“ uviedol 
poverený riaditeľ Kancelárie EP na 
Slovensku Dionýz Hochel. Kampaň 
chcú zamerať na dve oblasti voli-
čov, ktorí podľa Hochela „maxi-
málne profitujú z EÚ, ale nechodia 
voliť“. Ide o mladých vo veku od 18 
do 24 rokov, druhou skupinou sú 
živnostníci a podnikatelia. Hochel 
doplnil, že roadshow je úzko spoje-
ná s iniciatívou EP Tentoraz idem 
voliť, do ktorej sa doteraz zaregis-
trovalo 8000 občanov Slovenska a 
viac ako 500 dobrovoľníkov, ktorí 
šíria tému EÚ v rámci svojej komu-
nite. „Čakáme, že vďaka tejto road-
show sa nám podarí zvýšiť účasť v 

eurovoľbách,“ doplnil Hochel. Na 
podujatiach budú diskutovať zá-
stupcovia z Kancelárie EP a ďalších 
európskych inštitúcií. Na programe 
stretnutí sú aj diskusie so zástup-
cami jednotlivých samospráv. „Bu-
deme diskutovať lokálne problémy, 
ale aj to, akým spôsobom k ich rie-
šeniu prispela, alebo by mohla pri-
spieť EÚ,“ dodal vedúci Zastúpenia 
EK na Slovensku Ladislav Miko s 
tým, že chcú ukázať, ako môže byť 
každodenný život ovplyvnený eu-
rópskou spoluprácou. Podujatia 
v okresných mestách budú podľa 
Mika začínať netradičnou aktivi-
tou. „Každá akcia bude mať v sebe 
návštevu najbližšieho chráneného 
územia, ktoré je súčasťou chráne-
ných území v rámci Natury 2000,“ 
uviedol s tým, že na každom pod-
ujatí tiež vystúpia miestne kultúr-
ne či hudobné skupiny. Kampaň k 
eurovoľbám je podľa Hochela apo-
litická a nestranícka. Náklady na 
roadshow sú za EP vo výške 25.000 
eur, Zastúpenie EK na Slovensku 
na ňu vyhradilo 65.000 eur. Road-
show sa začala v piatok 26. apríla v 
Martine. Ďalej zástupcovia navští-
via Liptovský Mikuláš, Bardejov, 

Prešov, Michalovce, Košice, Brati-
slavu, Trnavu, Žilinu, Nové Mesto 
nad Váhom, Banskú Bystricu, Spiš-
skú Novú Ves, Nové Zámky, Nitru, 
Detvu, Trenčín a Krupinu. Voľby 
do europarlamentu budú na Slo-
vensku 25. mája, obyvatelia budú 

voliť 14 europoslancov. Hlasovacie 
právo majú slovenskí občania s tr-
valým pobytom na Slovensku, ale aj 
občania iného členského štátu, kto-
rí majú na Slovensku trvalý pobyt. 
Poslanci europarlamentu sú volení 
na päťročné volebné obdobie.

tasr, Medzilaborce

Dobrovoľníci vyčistia rieku Vy-
dranka v Medzilaborskom okrese 
od odpadkov. Vo štvrtok začali 
v katastri obce Palota. Do práce 
sa zapojilo do 20 ľudí a vyzbierali 
spolu 150 vriec smetí na približne 
kilometrovom úseku. TASR o tom 
informovala environmentalistka 
Anna Macková zo Správy Chrá-
nenej krajinnej oblasti Východné 
Karpaty (CHKO VK). S touto akti-
vitou začali tamojší ochranári vla-
ni, keď sa im v priebehu dvoch dní 

podarilo vyzbierať okolo 300 vriec 
odpadkov. V tomto roku chcú 
v čistení pokračovať, a to až do 
júna. „Cieľom akcie je odstránenie 
komunálneho odpadu z vodného 
toku v dĺžke deviatich kilometrov 
v katastroch Medzilaboriec a Pa-
loty a jeho odvoz. Aktivity súvi-
siace s čistením bude koordinovať 
naša Správa, nakoľko v území, 
kde budú prebiehať, platí 1. a 2. 
stupeň územnej ochrany,“ priblí-
žila Macková. Vydranka pramení 
v Laboreckej vrchovine pod Lup-
kovským priesmykom vo výške 

590 metrov nad morom neďaleko 
poľsko-slovenskej hranice. Pre-
teká CHKO VK, je ľavostranným 
prítokom Laborca a zároveň úze-
mím európskeho významu. Akti-
vity zamerané na čistenie vodného 
toku a jeho okolia Správa CHKO 
VK plánuje realizovať v spolupráci 
s obcou Palota, mestom Medzi-
laborce a Slovenským vodohos-
podárskym podnikom. „Do akcie 
sa zapoja žiaci Gymnázia z Me-
dzilaboriec a Základnej školy Ko-
menského. Čistenie vodného toku 
bude prispôsobené stavu počasia. 

Všetci dobrovoľníci sú vítaní,“ 
spomenula environmentalistka. V 
roku 2019 čistenie vodného toku 
Vydranka zaradila Správa CHKO 
VK do zoznamu úloh, ktoré bude 
realizovať pri príležitosti 100. vý-
ročia štátnej ochrany prírody na 
Slovensku. V tejto súvislosti vysa-
dili aj štyri stromy. „Dve jarabiny 
oskorušové v miniskanzene v Me-
dzilaborciach so súhlasom mes-
ta a dve jarabiny v areáli Správy 
CHKO VK, konkrétne v záhrade,“ 
informoval TASR jej riaditeľ Juraj 
Platko.

Štartuje roadshow, podujatia majú pomôcť  zvýšiť  účasť  v eurovoľbách

Medzilaborce: Dobrovoľníci začali s čistením rieky Vydranka od odpadkov

Zvýšiť účasť v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ako aj zvýšiť povedomie o Európskej únii majú 
pomôcť informačné podujatia, ktoré odštartovali v piatok 26. apríla. V rámci roadshow „Tentoraz idem voliť - Doma v EÚ“  

sa budú podujatia konať v 17 mestách na Slovensku. 
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Vzácne rastliny na hornom Zemplíne ohrozuje okrem iného aj ilegálny zber

Ženy by mali myslieť  na prevenciu rakoviny prsníka, pripomína lekár

tasr, Medzilaborce    

Ako informovala botanička Správy 
Chránenej krajinnej oblasti Vý-
chodné Karpaty (CHKO VK) so 
sídlom v Medzilaborciach Barbara 
Repčíková, čemerica purpurová je 
vzácnou rastlinou, ktorej ojedinelý 
výskyt na Slovensku predstavuje 
severozápadnú hranicu jej celkové-
ho rozšírenia. „Pracovníkmi Správy 
CHKO VK bol výskyt tejto záko-
nom chránenej rastliny potvrdený 
začiatkom apríla 2019. Na území 
CHKO bol druh prvýkrát objavený 
v roku 2014. Miesto nálezu bolo 
skontrolované po piatich rokoch 
a na prekvapenie bolo nájdených 
niekoľkonásobne viac jedincov ako 
v čase nálezu,“ priblížila s tým, že 
rastlina prvýkrát kvitne vo veku šty-
ri až sedem rokov, čo môže byť pod-
ľa jej ďalších slov dôvodom, prečo 
unikala ich pozornosti. Na Sloven-
sku je výskyt čemerice purpurovej 
známy iba zo severovýchodnej časti. 
Jej najmasovejší výskyt na Sloven-
sku možno pozorovať v Národnom 
parku Poloniny, ktorý ju má aj vo 

svojom logu. Písal o nej už Alexan-
der Duchnovič, ktorý je rodákom 
z Topole a tento druh opisoval ako 
špnzu alebo čierny tulipán. Aj na-
priek tomu, že je čemerica jedovatá 
rastlina, svoje miesto si podľa Rep-
číkovej našla v minulosti v ľudovom 
liečiteľstve, kde odvar z nej využíva-
li na liečenie dobytka pri kolikách. 
Čemerica purpurová je 20 až 40 
centimetrov vysoká rastlina. „Keď-
že je hemikryptofyt, počas kvitnutia 
v mesiacoch marec až apríl si vyža-
duje dostatok svetla,“ spomenula 
botanička. Podľa jej ďalších slov 
ide o dekoratívnu rastlinu. „Voľne 
rastúce jedince čemerice purpuro-
vej sú najčastejšie ohrozené vyko-
pávaním a presádzaním do záhrad, 
ako aj trhaním napríklad do kytíc. 
Tento druh ohrozujú aj nešetrné le-
sohospodárske postupy, pri ktorých 
dochádza k deštrukcii vhodných 
stanovíšť,“ spomenula s tým, že 
spoločenská hodnota tohto druhu je 
vyčíslená na 51 eur. V jarných me-
siacoch sa uskutočňuje v územnej 
pôsobnosti CHKO VK aj monito-
ring chráneného druhu poniklec 

veľkokvetý, ktorý sa nachádza v ka-
tastrálnych územiach obcí Ptičie, 
Chlmec, Porúbka, Kamenica nad 
Cirochou a mesta Humenné. Naj-
lepšie je viditeľný v marci až apríli, 
keď kvitne. Najväčšou hrozbou pre 
túto rastlinu je podľa botaničky za-
rastanie jej prirodzeného biotopu, 
ťažba horniny, zošliapanie, úmysel-
né zalesňovanie lokality, vypaľova-
nie biotopu vo vegetačnom období 
a hnojenie okolitých plôch. Okrem 
ďalších nepriaznivých vplyvov, kto-

ré ohrozujú tento druh rastliny, ako 
sú napríklad odpadky či nelegálny 
prejazd štvorkolkami a motorkami, 
je negatívom aj jej ilegálny zber, 
a to najmä v Národnej prírodnej 
rezervácii Humenský sokol v okolí 
turistického chodníka. Repčíková 
spomenula, že v špecializovaných 
predajniach je pritom možné za-
kúpiť si rôzne šľachtené kultivary, 
ako sú semienka alebo sadenice. 
Spoločenská hodnota ponikleca veľ-
kokvetého predstavuje 37 eur.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

„Je potrebné zvyšovať zdravotnú 
uvedomelosť obyvateľstva,“ hovorí 
primár Oddelenia pre ochorenia 
prsníkovej žľazy v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety v Bratislave Vla-
dimír Bella. Na preventívne gyne-
kologické prehliadky chodí podľa 
štatistík niečo nad 30 percent žien a 
vyšetrenie prsníka, mamografiu, ab-
solvuje len 25 percent v rámci pre-
ventívnej prehliadky. „Pre včasné 
odhalenie onkologického ochorenia 
prsníkovej žľazy by si ženy mali pra-
videlne vykonávať samovyšetrenie 

prsníkov, chodiť na vyšetrenie prs-
níkov ku gynekológom a podľa veku 
ženy mať ultrazvukové alebo ma-
mografické vyšetrenie,“ pripomína 
Bella. Ozrejmil, že by ho mali vyko-
návať všetky ženy od 18 rokov kaž-
dý tretí mesiac, ženy nad 30 rokov 
každý mesiac. Čím skôr sa rakovina 
prsníka odhalí, tým optimistickejšie 
sú vyhliadky na jej vyliečenie. Žena 
by mala navštíviť gynekológa, ak si 
našla hrčku v prsníku či v podpazu-
ší, nad alebo pod kľúčnymi kosťami, 
ak má na prsníku kožné zmeny, ako 
napríklad svrbenie či začervenanie, 
alebo majú jej prsníky asymetric-

ký tvar a veľkosť. Tiež pri výtoku z 
bradavky, najmä jednostrannom a 
krvavom, vťahovaní kože prsníka, 
zmenách a vťahovaní bradavky, bo-
lesti prsníka, pri opuchu, príznaku 
pomarančovej kôry, zväčšení či po-
klesnutí jedného prsníka. Každý rok 
stúpa počet karcinómov prsníka aj 
u mladých žien vo svete, ako aj na 
Slovensku. „U nás je to približne 
každá 12. žena, spolu teda do 3500 
novodiagnostikovaných žien s rako-
vinou prsníka ročne,“ doplnil Bella. 
Karcinóm prsníka predstavuje 20 
až 25 percent novozistených onko-
logických ochorení žien a je najčas-

tejším druhom rakoviny u žien. Tiež 
je celosvetovo najčastejšou príčinou 
úmrtia žien na zhubné nádory. Na 
problematiku opäť upozorní aj Po-
chod za zdravé prsia, ktorý sa usku-
toční 8. júna v Bratislave.

Čemericu purpurovú i poniklec veľkokvetý ohrozuje na hornom Zemplíne okrem iného aj ilegálny zber. Ľudia si ich často 
presádzajú do svojich záhrad. Ide pritom o chránené druhy. Upozorňujú na to ochranári.

Najúčinnejšou cestou k včasnému odhaleniu rakoviny prsníka je podľa odborníkov prevencia.  
Ženy by mali chodiť pravidelne na preventívne prehliadky a tiež si prsníky samy vyšetrovať. 

Chránený druh poniklec veľkokvetý sa nachádza aj v katastrálnom 
území mesta Humenné. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Vihorlatské múzeum v Humennom vysiela recitátorov do krajského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019

V meste obnovujú vodorovné dopravné značenie

mpo, Humenné    

Na nevyhovujúce vodorovné do-
pravné značenie upozornil na 
poslednom rokovaní mestského 
zastupiteľstva aj poslanec Dušan 
Sukovský. „Myslím si, že pre bez-
pečnosť cestnej dopravy sú potreb-
né aj vodorovné značenia,“ pove-
dal poslanec. Spresnil, že chýbajú 
napríklad na niektorých zákrutách 
v meste. Sukovský upozornil aj na 
nedostatočnú kvalitu vodorovného 
značenia. Niektoré vyznačené čiary 
sú podľa poslanca nepravidelného 
tvaru. Riaditeľ Technických slu-
žieb mesta Humenné Milan Kuruc 
uviedol, že na obnove značenia už 
niekoľko týždňov intenzívne pra-
cujú. „My už dva týždne striekame 

vodorovné dopravné značenie, mo-
mentálne sú pre nás teraz prioritou 
priechody pre chodcov. Akonáhle 
ukončíme tieto práce, ideme na 
parkovacie miesta a stredové čia-
ry,“ reagoval Kuruc. Na margo ne-
pravidelných oblúkov a značenia 
povedal, že s technickým vybave-
ním, ktoré majú k dispozícii, lepšie 
čiary vyznačiť nedokážu. „Žiaľbohu 
my lepšiu technológiu na strieka-
nie nemáme. Sú to iné stroje, za 
iné ceny, urobíme to, čo máme, 
a podľa technických možností,“ 
dodal riaditeľ. Uviedol, že osobne 
si prejde s poslancom úseky, ktoré 
sú podľa neho kritické. Pracov-
níci Technických služieb mesta 
Humenné realizovali obnovu vo-
dorovného dopravného značenia 

aj minulý rok v júni. To, že je to 
náročná práca, potvrdzuje aj fakt, 
že v meste vyznačili až 126 priecho-
dov pre chodcov. Značenie obnovi-

li aj na parkoviskách  vo všetkých 
mestských lokalitách a uliciach. Na 
značenie použili približne 1 450 kg 
špeciálnej cestnej farby. 

Katarína Strížová, Humenné, 
FOTO: Archív Vihorlatského múzea v Humennom    

Víťazní recitátori vzišli z okresného 
kola súťaže, ktoré organizovalo Vi-
horlatské múzeum v Humennom 
za účasti 126 súťažiacich v šty-
roch kategóriách. Sninský okres 
na základe rozhodnutia poroty 
reprezentujú v žánri poézia Kia-
ra Onuferová (ZŠ Komenského 
Snina, I. kategória), Imrich Kľaga 
(ZŠ s MŠ Stakčín, II. kategória) a 
Emma Fedinová (ZŠ s MŠ Klenová, 
III. kategória), v žánri próza Soňa 
Zubaľová (ZŠ Komenského, Snina, 
I. kategória) a Júlia Lazorová (ZŠ 
Komenského, Snina, II. kategória). 
Z okresu Medzilaborce postúpila 
do krajského kola v žánri poézia 
Natália Čahojová (ZŠ Duchnoviča, 
Medzilaborce, I. kategória), v žánri 
próza Karin Čahojová (ZŠ Duch-
noviča, Medzilaborce, II. kategó-

ria). Z okresu Humenné odborná 
porota odporučila na postup do 
krajského kola v žánri poézia Zoe 
Ivanovú (ZUŠ Mierová, Humen-
né, I. kategória), Alžbetu Piňkovú 
(ZUŠ  Mierová, Humenné, II. ka-
tegória), Valentínu Harišovú (ZŠ 
Dargovských hrdinov, Humenné, 
III. kategória) a mimoriadne v IV. 
kategórii Juraja Stebilu (Gymná-
zium sv. Cyrila a Metoda, Humen-
né) a Adriána Kráľovského (ZUŠ 
Mierová, Humenné). V žánri próza 
budú okres Humenné reprezento-
vať Vanessa Ulehlová (ZŠ Hrnčiar-
ska, Humenné, I. kategória), Ján 
Engel (ZŠ Kudlovská, Humenné, 
II. kategória), Kristián Feškanič 
(ZUŠ Mierová, Humenné, III. ka-
tegória) a Martin Mihaľov (ZUŠ 
Mierová, Humenné, IV. kategória). 
Tohtoročné recitačné vystúpenia  
okresného kola v nás zanechali 
nádherný umelecký zážitok. Chce-

me sa preto poďakovať všetkým 
účastníkom, víťazom, ktorí budú 
naše okresy reprezentovať v kraj-

skom kole v Prešove, želáme veľa 
úspechov.

Pracovníci Technických služieb mesta Humenné obnovujú v týchto dňoch chýbajúce alebo poškodené vodorovné  
dopravné značenie na mestských komunikáciách a parkoviskách. 

Šestnásť víťazov jednotlivých súťažných kategórií okresného kola 65. ročníka celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce reprezentuje región v krajskom kole súťaže už 2. a 3. mája 2019 v Prešove.

Technické služby začali po zime s obnovou vodorovného dopravného značenia. 
Prioritne najprv riešili priechody pre chodcov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY

OSLAVY 1. MÁJA
Stavanie mája. DFS Chemloňáčik, FS 

Vranovčan, Poddukelský umelecký ľudový 
súbor. – v stredu 1. mája o 14.30 hod. na 

amfiteátri za DK. 

100. VÝROČIE ÚMRTIA M. R. ŠTEFÁNIKA
Spomienková slávnosť. Kultúrny program. 

Štefánikov beh (súťaž)... – v piatok 3. mája na 
námestí pri buste M. R. Š. 

NARCISY
Medzinárodná výstava... OZ Podvihorlatská 

paleta, Spoločnosť klinickej onkológie v HE. – 
potrvá do 30. apríla vo výstavnej sieni DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

KLAVÍRNY RECITÁL MATYÁŠA 
NOVÁKA

58. HUMENSKÁ HUDOBNÁ JAR – v pon-
delok 6. mája o 18.30 hod. v koncertnej sieni 

humenského kaštieľa.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových fotografií 

prináša zábery od najstarších dochovaných 
vyobrazení štvorkrídlového objektu rene-

sančného kaštieľa a priľahlého parku na rytine 
z obdobia druhej polovice XVII. storočia po 

dnešok. Súčasťou vystavovaných fotografií sú 
aj doposiaľ nezverejnené snímky pochádza-

júce z rodinného albumu potomkov Andrássy-
ovcov žijúcich v Kanade. 

KINO FAJN

AVENGERS: ENDGAME
akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 29. 

apríla o 18.00 hod., 1. mája o 16.00 hod. 3D 
verzia, 3. 5. o 16.00 hod.

Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia 
Marvel. Po zničujúcich udalostiach, opísaných 

vo filme A: Nekonečná vojna, sa svet ocitol 
v troskách. Polovica všetkých bytostí bola 

vyhubená. Avengers sa so zvyškami svojich 
spojencov ešte raz spoja, aby zvrátili Tha-

nosove zločiny a znovunastolili poriadok vo 
vesmíre.

ONI A SILVIO
dráma (ITA), české titulky – 1. mája 19.30 hod.
ASFK... Aká je najväčšia ľudská túžba? Láska? 

Peniaze? Sex? Neobmedzená moc? A je možné 
toto všetko dosiahnuť a cestou nestratiť vlastnú 
tvár? Najúspešnejší taliansky režisér súčasnosti 
Paolo Sorrentino sa vracia do kín s veľkolepou 
provokatívnou komediálnou drámou. Sorren-
tinov dvorný herec Toni Servillo tentokrát v 
hlavnej úlohe stvárňuje Silvia Berlusconiho 

- notoricky známeho škandalózneho mil-
iardára, mediálneho magnáta a dlhoročného 
predsedu talianskej vlády, ktorý sa preslávil 

hlavne svojím excentrickým spôsobom života 
a zhýralými večierkami, ktoré svet pozná pod 
označením „bunga bunga“. Film nahliada do 

súkromia tejto kontroverznej ústrednej postavy 
a ponúka pohľad na mrazivé a častokrát 

groteskné situácie, či už sa týkajú podplácania 
sudcov, nákupu najlepších futbalistov alebo 

zvádzania mladučkých modeliek. Zaoberá sa aj 
tým, akí ľudia Berlusconiho a jemu podobných 
obklopujú a ako funguje cynický mechanizmus 

moci, založený na absolútnej strate hodnôt, 
ponižovania, egoizmu a prospechárstva.

LOVEnie
komédia, romantický (CZE), originálna verzia 

– 2. mája 19.30 hod.
Ktoré dievča by nemalo rado svadby? Môže si 
vziať krásne šaty, nechá si navrhnúť svadobnú 

tortu a vezme si muža svojho srdca. Teda... 
väčšina z nich. Eliške sa tá posledná časť 

veľmi nevydarila. Jej ženích totiž v rozhodu-
júcej chvíli povedal „nie“ a utiekol spred 
oltára s prosbou, či by sa mohla do konca 

týždňa vysťahovať...

NEBEZPEČNÉ CITY
(REMÉLEM LEGKÖZELEBB SIKERÜL 

MEGHALNOD)
thriller (HUN), český dabing – 3. a 5. mája 

o 19.30 hod.
Eszter sa stáva obeťou online stalkingu. Svo-
jich rovesníkov, tínedžerov, sleduje s akýmsi 

nadhľadom. Pre ňu je omnoho dôležitejší 
zvýšený záujem jej profesora angličtiny. 

Keď učiteľ náhle opustí školu, stráca zem 
pod nohami. Musí sa vnoriť do sveta svojich 

rovesníkov, vyrovnať sa so všetkými ich 
problémami, ako je márnomyseľnosť a rôzne 

citové výkyvy. 

CHROBÁČIKOVIA 2: ĎALEKO OD 
DOMOVA

(MINULCULE 2: LES MANDIBULES DU 
BOUT DU MONDE)

animovaný, rodinný (FRA), bez slov – 4. 
a 5. mája 15.30 hod.

Keď padne prvá snehová vločka vyhlásia 
hmyzie rodinky pohotovosť a spoločne sa 

vyberú hľadať zásoby do komory, aby prežili 
dlhú zimu s plnými bruškami. Počas tejto 

„zásobovacej“ akcie sa stane veľká nehoda. 
Jedna malá lienka nedopatrením spadne do 
krabice. A tá je odoslaná na ďalekú cestu, 
ktorej cieľom je krásny a farbami hrajúci 

ostrov Karibik. Chrobáčikovia sa rozhodnú 
lienku zachrániť. Vytvorí sa záchranná čata z 

lienky, čierneho mravca a pavúka. 

LÁSKA NA DRUHÝ POKUS
(MON INCONNUE)

romantická komédia (FRA/BELGICKO), 
české titulky – 4. mája o 17.30 hod., 5. 5. 

o 19.30 hod.
Raphael vedie dokonalý život. Je slávnym 

spisovateľom, čitatelia ho obdivujú, milujúca 
a krásna žena ho podporuje. Ale to len do 

osudného večera, keď to v ich vzťahu trochu 
zaškrípe. Druhý deň ráno sa Raphael zobudí do 
úplne iného, alternatívneho paralelného sveta, 
v ktorom musí nanovo bojovať o svoju životnú 
lásku... Olíviu v ňom nikdy nestretol, tá je teraz 
slávnou klaviristkou. On nie je spisovateľ, ale 

obyčajný učiteľ literatúry. Na hrudi má záhadné 
tetovanie s nápisom „ping“...

JE MI FAJN, S.R.O.
(I FEEL GOOD)

komédia (FRA), české titulky – 7. mája o 
19.30 hod.

Monique vedie spoločenstvo Emauzy, blízko 
mestečka Pau, kde zamestnáva ľudí, ktorí sa 

dostali na dno a dostávajú novú šancu. Po 
rokoch sa z ničoho nič vráti jej brat Jacques, 

ľahtikársky darmožráč, ktorého zaujíma 
len jediné: ako zbohatnúť. Takže skôr, ako 
o rodinné stretnutie, tu pôjde o stret dvoch 
odlišných svetov. Jacquesa k novému pod-
nikateľskému zámeru inšpiruje jeho bývalý 
spolužiak. Plastická chirurgia v Bulharsku...

CHVILKY
dráma (CZE/SVK), česká verzia  

– 8. mája o 19.30 hod.
ASFK... Anežka je mladá žena, ktorá si praje, 
aby vzťah s jej rodinou aj partnermi bol dobrý 
a pokojný, a to aj za tú cenu, že ona sama ustú-

INFOSERVIS 
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

29. 04. LEA
 (Medzinárodný deň tanca 

/ Európsky deň solidarity 
a spolupráce medzi 
generáciami)

30. 04. ANASTÁZIA, ANASTÁZ
 (Svetový veterinárny deň)
01. 05. PAMELA
 - Sviatok práce (deň 

pracovného pokoja)
 (Sviatok sv. Jozefa robotníka – 

patróna všetkých pracujúcich)
02. 05. ŽIGMUND
03. 05.  GALINA, TIMEA
 (Svetový deň slobody tlače – 

UNESCO / Deň Slnka)
04. 05. FLORIÁN, FLORIÁNA
 - Výročie úmrtia M. R. 

Štefánika (pamätný deň)
 - Deň pristúpenia Slovenskej 

republiky k Európskej únii 
(pamätný deň)

 (Sviatok sv. Floriána – patróna 
hasičov)

05. 05. LESANA, LESIA
 (Medzinárodný deň pôrodných 

asistentiek / Svetový deň 
hygieny rúk)

06. 05. HERMÍNA
 - Květnové povstání českého 

lidu (1945, ČR)
 (Medzinárodný deň bez diét)

pi a bude sa vyhýbať prípadným nedorozume-
niam či sporom. Neuvedomuje si ale, že tento 
pomyselný pokoj je len pokojom pred búrkou, 
ktorá musí skôr či neskôr prísť. Film hovorí o 
základných situáciách, vzťahoch a emóciách, 

ktoré stretávajú každého z nás. Hovorí o láske, 
bolesti, oddanosti, ale tiež o nádeji, že človek 

dokáže svoje zranenia premeniť v silu.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
29. 04. NANCY / JIM
30. 04. JÚLIA / BRIA
01. 05. BIBI / KORINA
02. 05. GURU / SCOTT
03. 05. MATYÁŠ / PENNY
04. 05. DOMINIK / FALCO
05. 05.  JASPER / POLLY
06. 05.  SHEILA / KRISTA
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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.
29. 04 .  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
30. 04.   PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28
01. 05.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
02. 05.   NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
03. 05.   LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
04. 05.  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
05. 05.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
06. 05.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67 (juh)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(29. – 5. 5. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 11.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 11.00 hod.
 13.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 11.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 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 (29.04.) 5:08 / 19:46 hod.
ut 5:07 / 19:47 hod.
str (01.05.) 5:05 / 19:49 hod.
štvr 5:03 / 19:50 hod.
pia  5:02 / 19:52 hod.
sob 5:00 / 19:53 hod.
ned 4:58 / 19:54 hod.
pon (06.05) 4:57 / 19:56 hod.

INZERCIA / INFOSERVIS

H
E

/0221

Suchý apríl nie je po vôli gazdom.

Ak je v apríli krásne jasne,  
máj bude nepríjemný iste. 

Májové blato  
- pre hospodára zlato.

Dážď na prvého mája  
- úrodný rok.

Na sv. Filipa a Jakuba (3. 5., 
apoštoli) zazelená sa každá lipa.

Sv. Florián (4. 5., mučeník  
a patrón hasičov),  
úrodu nám chráň.

Svätý Florián si môže ešte 
nasadiť snehový klobúk.

PRANOSTIKA

(jac)

P R Á C A 
 � Prijmem PRACOVNÍ-

KOV DO DREVOVÝRO-
BY pri obci Udavské. Plat 
800 – 1 300 eur / me-
siac. Informácie na tel. č. 
0907 126 454. 

HE-R/0159

S L U Ž B Y
 � R E K O N Š T R U K -

CIE BYTOVÝCH JA-
DIER – omietky, obkla-
dy, dlažby, plávajúce 
podlahy... Potrebujete 
PRESŤAHOVAŤ BYT, 
PREVIESŤ NÁBYTOK, 
ZBAVIŤ SA NEPOTREB-
NÉHO NÁBYTKU A ZA-
RIADENIA Z BYTU? Prí-
deme a odvezieme. Tel. 
0944 807 207. 

HE-R/0156

P R E D A J
 � Predám VLAŠKÝ 

ORECH kráľovský (na 
presádzanie) a KON-
ZUMNÉ ZEMIAKY. Tel. 
0918 279 885.

HE-R/0163

 � Predám POZEMOK 
(2 142 m2) na Zemplín-
skej šírave -  RO Hôrka 
(Vinianka, oproti amfite-
átru). Tel. 0911 661 703.

HE-R/0160

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

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

ROZBOROVÝ SEMINÁR
2. máj 2019 (štvrtok) o 15.30 hod.

vo Vihorlatskej knižnici
Porota hodnotí jednotlivé fotografie najprv na 
internej porade bez účasti autorov a publika, kde 
sa uskutočňuje výmena názorov a rozhodnutie o 
výsledkoch súťaže. Potom vyhodnotí porota fotografie 
verejne pred súťažiacimi a divákmi na odbornom 
rozborovom seminári, kde sa analyzujú všetky 
vystavené súťažné fotografie z viacerých aspektov – 
odborného, umeleckého, technického a praktického. 

Odborné rozborové semináre plnia funkciu edukačnej 
časti podujatia (majú výchovno-vzdelávací cieľ) a 
sú veľkým prínosom pre súťažiacich; zároveň sú aj 
odborným zdôvodnením rozhodnutia poroty. 

VERNISÁŽ
6. máj 2019 (pondelok) o 17.00 hod.

galéria MsKS
Pripravený je kultúrny program a recepcia. Vyhlásením 
výsledkov na vernisáži výstavy sa súťaž zavŕši 
a potrvá do 7. júna.
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Michaela Dochánová, (ts), -MJK-; Humen-
né 

Mená najlepších športovcov mesta Hu-
menné za rok 2018 sú už známe. Pri-
mátor odovzdal aj cenu in memoriam. 
Vo štvrtok 25. apríla boli v obradnej 
sieni humenského kaštieľa slávnostne 
odovzdané ceny najlepším športovcom 
za rok 2018, v širokom spektre športo-
vých odvetví. 

ŠPORTOVEC ROKA 2018

DOMINIKA KARCHOVÁ  
Členka KICKBOX KLUBU BAO 

HUMENNÉ. Už desať rokov sa venuje 
bojovým športom a od roku 2012 zápasí 
v kickboxe. Počas svojej kariéry získala 
mnoho ocenení na republikovej a na ce-
losvetovej úrovni, avšak v roku 2018 sa 
jej podaril zatiaľ najväčší úspech v Ma-
ribore, a to 2. miesto na Majstrovstvách 
Európy 2018 v Slovinsku žien do 50 kg 
v kategórii light kontakt. Momentálne 

patrí k najlepším športovcom v Sloven-
skom zväze kickboxu a je nominovaná 
na Majstrovstvá sveta v Turecku 2019 a 

univerzitné hry v Záhrebe.

MARTIN BALOGÁČ
Člen REPREZENTÁCIE SLOVENSKA 
JUNIOROV V HOKEJBALE a jeho 
klubová príslušnosť je v súčasnosti v ex-
traligovom hokejbalovom klube LION 
SVIDNÍK. V 1. lige oblieka dres HBK 
Bauska Vranov nad Topľou. Okrem toho 
je aj Majster sveta v hokejbale pre sezónu 
2018/2019. 

SAMUEL PUŠKÁR
Odchovanec 1. TENISOVÉHO KLUBU 
HUMENNÉ, z ktorého vstúpil v rokoch 
2013 – 2017 do Tenisovej akadémie 
v Prešove. V roku 2015 bol v tenisovej 
akadémii v USA a od roku 2018 je čle-
nom TK Slovan Bratislava. Je reprezen-
tantom Slovenska v tenise v kategórii 
juniorov a zároveň členom Národného 
tenisového centra v Bratislave. Sloven-
ský tenisový zväz ho v roku 2018 vy-
hlásil za tenisového JUNIORA ROKA 
2018. Cenu mu prevzal Rastislav Puškár.

CENA ZA ROZVOJ A PODPORU 
ŠPORTU

PETER TOKOŠ
Peter Tokoš sa zaslúžil o rozvoj športu a 
telesnej kultúry. Najmä tenis mu prirástol 
k srdcu podporoval ho a venoval sa mu 
ako mládežnícky tréner, a tiež ako funk-
cionár. V mládežníckej organizácii Che-
mlonu Humenné organizoval športové 
a turistické podujatia. V rokoch 1982 – 
1984 inicioval výstavbu šiestich teniso-
vých ihrísk pod nadjazdom, na ktorej sa 
aj aktívne podieľal. Tu začal aj svoju tré-
nerskú dráhu v mládežníckom tenise. Od 
roku 1990 pôsobil tri roky ako námest-
ník a neskôr ako riaditeľ Telovýchovnej 
jednoty Chemlon Humenné. Zaslúžil sa 
aj o realizáciu výstavby 11–dvorcového 
tenisového areálu na Chemlonskej ulici 
v rokoch 2000 – 2003. Od roku 1984 je 
členom Rady Slovenského tenisového 
zväzu (STZ), čo je najvyšší orgán STZ. 
Od roku 1993 až do roku 2016 bol pred-

sedom 1. TENISOVÉ-
HO KLUBU v Humen-
nom. Podieľal sa na 
organizácii rôznych vý-
znamných tenisových 
podujatí v Humennom 
pre všetky mládežnícke 
kategórie. V súčasnosti 
sa venuje mládeži ako 
tenisový tréner. V roku 
2010 ho Slovenský te-
nisový zväz ocenil Ce-
nou za rozvoj tenisu na 
Slovensku.

CENA PRIMÁTORA 
ZA ROZVOJ ŠPOR-

TU A ZA REPRE-
ZENTÁCIU MESTA 

HUMENNÉ

Ing. STANISLAV REHÚŠ,  
IN MEMORIAM

 
V tejto kategórii ocenil primátor - In me-
moriam Ing. Sta-
nislava Rehúša, 
za ktorého cenu 
prevzal Ing. Ján 
Grosiar. Stanislav 
Rehúš bol rodá-
kom zo Záhoria. 
Žil a pracoval dlhé 
roky v Humennom 
a súčasťou jeho 
života sa stal aj 
humenský volej-
bal. Pomohol mu 
dostať sa medzi 
volejbalovú špičku 
Slovenska, pričom 
filozofia klubu 
bola postavená na 
výchove mládeže 
a budovaní kádra 
z vlastných odcho-
vancov. Počas jeho 
pôsobenia v hu-
menskom volejba-
le sa ŠPORTOVÝ 
KLUB CHEMES 
HUMENNÉ radil 
medzi najúspeš-
nejšie volejbalové 
kluby na Sloven-
sku. Bol pravidel-
ným účastníkom 
m e d z i n á r o d n e j 
stredoeurópskej 
ligy MEVZA, po-
hárových súťaží 
CEV Cup a Chal-

lenge Cup. V roku 2013 získal striebro 
v extralige mužov a strieborný skončil 
aj v Slovenskom pohári mužov. Celko-
vo medzi úspechy družstva mužov pat-

Ocenili sme športovcov mesta Humenné za rok 2018. 

Dominika Karchová s trénerom Rastislavom Babinčákom.  
| FOTO MD

Športovci mesta Humenné za rok 2018 na pôde humenského zámku. 
| FOTO MD

Milan Srok. | FOTO MD

Humenský atlét – Martin Bercel.  | FOTO MD
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rili 4 majstrovské tituly v rokoch 2008, 
2010, 2012 a 2014; štyrikrát získané ti-
tuly vicemajstrov v rokoch 2006, 2009, 
2011 a 2013; bronzová medaila v roku 
2007, a trikrát vyhrali Humenčania aj 
Slovenský pohár v rokoch 2009, 2011 a 
2014. Tieto úspechy klub dosiahol, keď 
bol Stanislav Rehúš predsedom Správnej 
rady VOLEJBALOVÉHO KLUBU HU-
MENNÉ.

Mgr. MARTIN BERCEL, PhD.
Ocenenie za rozvoj atletiky v Humen-
nom. Zaznamenal športové úspechy v at-
letike ako športovec a v súčasnosti ako 
tréner a predseda ATLETICKÉHO KLU-
BU ABC HUMENNÉ. S atletikou začí-
nal na ZŠ Dargovských hrdinov pod ve-
dením Mgr. Vatľaka. Na majstrovstvách 
Slovenska bol 10-krát Majster Slovenska 
a z toho 7–krát v drese Chemlonu Hu-
menné a raz získal 2. miesto. Na mládež-

níckych Majstrovstvách Československa 
bol 3-krát majstrom Československa a 
to v troch rôznych disciplínach (skok do 
výšky, skok do diaľky a trojskok). V roku 
1991 bol Slovenským rekordérom v sko-
ku do diaľky (777 cm). Na Majstrov-
stvách Európy juniorov bol v trojskoku 
na 12. mieste. V kategórii dospelých bol 
7-krát Majstrom Slovenska 4-krát v diaľ-
ke, 2-krát v trojskoku a raz v skoku do 
výšky. Počas jeho trénerskej kariéry jeho 
zverenci získali spolu zo všetkých maj-
strovstiev Slovenska 27 titulov majstra 
Slovenska. Tréner Martin Bercel sa vý-
razne pričinil o rozvoj atletiky v našom 
meste a stále pracuje na rozvoji nových 
talentov.

MILAN SROK
Športu sa začal intenzívne venovať ako 
hokejový hráč, ale venoval sa aj futbalu 
a od roku 1972 pôsobil na oblastnom 

futbalovom zväze 
ako predseda ko-
misie pre mládež. 
Pôsobil aj v špor-
tovo technickej 
komisii, istý čas 
bol aj futbalo-
vým rozhodcom. 
V Humennom žije 
46 rokov a športu 
sa venuje pravi-
delne aj naďalej, 
od roku 2006 ako 
správca futbalo-
vého ihriska na 
ZŠ Hrnčiarska. 
Aj keď už siedmy 
rok je dôchodcom, 
stále je jeho pra-
covnou náplňou 
údržba trávnika na 
ihrisku (polieva-
nie, hnojenie, sia-
tie, kosenie…) ako 
aj starostlivosť 
o šatne a ostatné 
vybavenie ihriska. 
Keďže v rokoch 
2004 – 2013 pô-
sobil aj v 1. Teni-
sovom klube, je 
držiteľom licencie 
rozhodcu a trénera 
v tomto športe.

Kultúrny program 
v tento slávnostný deň spestrili žiaci 
Súkromnej základnej umeleckej školy 
Múza a Alenka Ždiňáková prednesom 
básne.

V zmysle Všeobecne záväzného nariade-
nia č. 121/2012 o udeľovaní verejných 
ocenení mesta Humenné môžu byť v ob-
lasti športu udelené tieto ocenenia: špor-

tovec roka, športový kolektív roka, cena 
za rozvoj a podporu športu, cena primá-
tora za rozvoj športu a cena za reprezen-
táciu mesta Humenné, čestné uznanie, 
ďakovný list. Návrhy na udelenie ocenení 
môžu podávať primátor mesta, poslanci 
Mestského zastupiteľstva, predstavitelia 
kultúrnych, vedeckých, hospodárskych 
a športových inštitúcií, ktoré pôsobia na 
území mesta a občania mesta.

Na Stanislava Rehúša sme spomenuli In Memoriam

Medzi pozvanými hosťami, ktorí sa odovzdávania cien športovcom zúčastnili, boli 
okrem primátora Miloša Merička, ktorý osobne odovzdával ocenenia športovcom, 
aj viceprimátorka Mária Cehelská, zástupcovia mestských organizácií, poslanci 
mestského zastupiteľstva a rodinní príslušníci ocenených. | FOTO MD

Hokejbalista Martin Balogáč.  | FOTO MD

Ocenenie za Stanislava Rehúša, ktorý nás nečakane opustil 
v roku 2017, prevzal jeho klubový kolega Ján Grosiar.  | FOTO MD

Peter Tokoš s primátorom mesta Humenné.| FOTO MD Stanislav Rehuš... Česť jeho pamiatke. (na snímke s bývalým prezidentom SVF).| FOTO MJK
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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 
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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

H
E-PR/0103

(ar), (fkhe), -MJK-; Humenné.

FK HUMENNÉ (U-9)  
– MFK VRANOV N/TOP. 

7 : 15
Góly HE: Horvat 3, Morvai 2, Rak, 
Kozak.
FK HUMENNÉ: Radan Kolař, Igor Šte-
fan, Max Stravka, Tobias Kozak, Denis 
Andrejco, Michal Andiľ, Ilja Morvai, 
Daniel Figura, Oliver Bratko, Jakub 
Ben Šepeľa, Braňo Vass, Braňo Kovač, 
Peter Cvik, Simon Horvat, Šimon Kis-
lan, Richard Rak, Filip Ragan, Lukáš 
Cap. Tréner: P. Milčík.

FK HUMENNÉ (U-11)  
– MFK VRANOV N/TOP. 

6 : 7
Góly: Korba 2, Kozák 1, Marcin 1, 
Romža 1, Bučko 1. Tréner: V. Mandula.

Humenské futbalové prípravky vo víre desiateho kola

„Deviatka“ FK Humenné na domácej pôde vyzvala Vranovčanov. Domáci ťahali za kratší 
koniec | FOTO ARCHÍV FKHE

Ani starší kolegovia, U-11 FK Humenné, proti súperovi z Vranova nepochodili, výsledok bol však na rozdiel jedného gólu, čo 
Humenčanov mohlo iba mrzieť.. | FOTO ARCHÍV FKHE

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)
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FORTUNA LIGA – 6. kolo
•	 NADSTAVBA O TITUL * ZEM-
PLÍN MICHALOVCE – MŠK Ži-
lina 2:1, Dunajská Streda – Slovan 
Bratislava 1:0, Ružomberok – Sereď 
1:0.

Bratislava 28 23 4 1 70:24 73
Dunaj. Streda 28 17 6 5 53:31 57
Žilina 28 14 6 8 46:32 48
Ružomberok 28 12 11 5 41:25 47
Michalovce 28 11 5 12 34:45 38
Sereď 28 10 4 14 30:43 34

•	 NADSTAVBA O UDRŽANIE SA * 
Nitra – Podbrezová 2:2, Zlaté Moravce 
/ Vráble – Trnava 1:1, Senica – Trenčín 
4:0.

Trnava 28 8 7 13 31:32 31
Nitra 28 7 10 11 36:42 31
Senica 28 7 7 14 34:49 28
Trenčín 28 7 6 15 35:50 27
Podbrezová 28 6 8 14 26:40 26
Zlaté Moravce 28 7 4 17 28:51 25

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 23. kolo

•	 MŠK TESLA STROPKOV - FK 
HUMENNÉ 2:1 (1:1), góly: 35. F. 
Varga, 51. E. Burcák – 16. (11m) Fil-
ip Serečin. * Krompachy – Snina 2:1, 
Šarišské Michaľany – Vranov n/T. 1:3, 
Veľké Revištia – Bardejovská Nová 

Ves 5:5, Plavnica – Giraltovce 3:0, 
Svidník – FC Košice 0:5.

Košice 21 20 0 1 69:6 60
Vranov 21 16 1 4 55:19 49
Humenné 20 12 2 6 28:23 38
Spiš. N. Ves 20 11 2 7 25:32 35
Snina 21 9 3 9 33:39 30
Š. Michaľany 20 9 1 10 27:24 28
Stropkov 19 8 2 9 27:25 26
V. Revištia 19 6 5 8 26:28 23
Svidník 20 7 2 11 20:34 23
Krompachy 20 7 1 12 20:30 22
Plavnica 19 5 4 10 32:35 19
Giraltovce 20 6 1 13 14:29 19
Bard. N. Ves 20 4 5 11 32:54 17
Maria Huta 20 4 3 13 19:49 15

IV. LIGA SEVER – 23. kolo

•	 Ptičie – Stará Ľubovňa 7:1, Fintice 
– Zámutov 2:1, Medzilaborce – Nižný 
Hrušov 8:3 * Raslavice – Sabinov 1:3, 
Ľubotice – Svit 5:0, Záhradné – Po-
prad B 0:4, Kračúnovce – Gerlachov 
0:0, Soľ – Spišské Podhradie 1:0.

Poprad B  23 18 2 3 73:12 56
Spiš. Podhradie 23 17 0 6 68:23 51
Soľ 23 16 2 5 39:21 50
Ľubotice 22 15 3 4 48:23 48
Gerlachov 23 12 3 8 41:31 39
Záhradné 23 12 2 9 34:28 38
Kračúnovce 23 9 6 8 36:23 33
Medzilaborce 23 10 3 10 51:43 33

Stará Ľubovňa 23 10 2 11 37:35 32
Svit 23 9 1 13 27:53 28
Nižný Hrušov 23 8 2 13 33:54 26
Sabinov 23 8 2 13 31:54 26
Ptičie 23 7 2 14 31:49 23
Raslavice 23 7 4 12 31:49 22
Fintice 23 5 0 18 15:66 15
Zámutov 22 1 4 17 22:53 7

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 19. kolo

•	 Jasenov – Sečovská Polianka 
1:1, Brekov – Rudlov 1:1,  Stakčín – 
Kamenica n/Cir. 5:0, Pakostov – Bor-
ov 1:0, Sačurov – Bystré 4:0, Hen-
covce – Vyšný Žipov 6:0, Ulič – Belá 
n/Cir. (8. 5. 2019).

Jasenov 19 12 5 2 29:10 41
Kamenica n/C. 19 11 3 5 40:18 36
Hencovce 19 10 2 7 31:18 32
Belá n/C. 18 9 2 7 33:29 29
Pakostov 19 8 3 8 21:19 27
Brekov 19 7 7 5 23:17 28
Vyšný Žipov 18 7 5 6 22:24 26
Sačurov 18 7 3 8 27:24 24
Seč. Polianka 19 7 3 9 29:33 24
Stakčín 19 6 5 8 25:25 23
Bystré 18 7 2 9 22:35 23
Borov 19 7 1 11 31:38 22
Rudlov 18 5 4 9 16:30 19
Ulič 18 4 2 12 20:46 14

I.TRIEDA ObFZ HE – 19. kolo

•	 Lukačovce – Ubľa 4:2, Lackovce – 
Radvaň n/L. 3:1, Nižná Sitnica – Vyšná 
Sitnica 0:0, Dlhé n/Cir. – Ohradzany 
2:0, Koškovce – Nižné Ladičkovce 
1:3, Krásny Brod – Habura 2:0, Zem-
plínske Hámre – Lieskovec 4:1.

Lackovce 19 15 3 1 68:14 48
Koškovce 19 10 2 7 39:31 32
Ubľa 19 10 1 8 46:29 31
Dlhé n/C. 19 9 2 8 31:34 29
Habura 19 9 2 8 32:52 29
Radvaň n/L. 19 7 5 7 24:28 26
Lieskovec 19 7 4 8 26:31 25
Zemplín. Hámre 19 8 1 10 34:40 25
Ohradzany 19 7 3 9 36:32 24
Krásny Brod 19 7 3 9 35:40 24
N. Ladičkovce 19 7 3 9 38:45 24
Lukačovce 19 7 2 10 34:45 23
N. Sitnica 19 6 3 10 26:35 21
V. Sitnica 19 4 6 9 24:37 18

II.TRIEDA ObFZ HE – 2. kolo

•	 NADSTAVBA O POSTUP * Koch-
anovce – Papín 0:0, Rokytov pri HE – 
Hažín n/Cir. 1:2, Hrubov – Zubné 0:3, 
Ňagov – Rovné 2:2.

Zubné 8 5 2 1 23:12 17
Kochanovce 8 5 1 2 26:8 16
Hažín n/Cir. 8 3 3 2 17:16 12
Rokytov pri HE 8 4 0 4 13:12 12
Papín 8 3 3 2 20:14 12
Hrubov 8 3 0 5 13:22 9
Rovné 8 2 2 4 18:28 8
Ňagov 8 1 1 6 8:26 4

•	 NADSTAVBA O UMIESTNENIE 
* Oľka – Klenová 0:2, Zbudské Dlhé 
– Kolonica 3:1, Hrabovec n/L. – Vyšný 
Hrušov 6:1, Turcovce – Uličské Krivé 
3:2.

Hrabovec n/L. 8 5 0 3 31:14 15
Klenová 8 4 2 2 19:13 14
Kolonica 8 4 0 4 14:20 12
Turcovce 8 4 0 4 15:23 12
Ulič. Krivé 8 3 2 3 22:15 11
V. Hrušov 8 3 1 4 11:18 10
Zbudské Dlhé 8 3 1 4 13:22 10
Oľka 8 3 0 5 14:14 9

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS

H
E/0226
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Občianska Iniciatíva OD VECI K VECI 

v y h l a s u j e    v ý b e r o v é   k o n a n i e 

na SPOLUORGANIZÁTOROV a DOBROVOĽNÍKOV 

filmového festivalu a ozvien filmového festivalu 
 

JEDEN SVET V HUMENNOM

Koncepcia Filmového festivalu „Jeden svet“ mimovládnej organizácie 
Človek v ohrození ponúka možnosť zapojiť sa do procesu 

sprostredkovania tém, ktoré hýbu svetom a sú nám v občianskej 
spoločnosti, ktorú tvoríme my všetci, pripomenutím nášho miesta 
v spoločnosti. Festival je teda príležitosťou na prinášanie filmov s 
témami, ktoré si po úmornom dni v práci nepozriete v televízii, ale 

prídete si v kľude posedieť a sústrediť sa len na film. 
 

Čo ponúkame ?
	priestor na sebarealizáciu
	možnosť stať sa súčasťou medzinárodného festivalu  

s dlhoročnou tradíciou

	možnosť pracovať na dobrej veci tu, kde vraj ešte stále  
nič nie je…

	stretnutia s motivovanými a kreatívnymi ľuďmi
	nadobudnutie skúseností s organizáciou festivalu  

a sprievodných podujatí 
	administratívne projektové zručnosti a skúsenosti 
	z realizácie projektov
	možnosť stáť pri posilňovaní občianskej spoločnosti  

v Humennom a prispieť tak k lepšiemu životu v meste a okolí
	a tričko dobrovoľníka / dobrovoľníčky

Realizujte svoje predstavy.
Chceli by sme vyzvať každého, kto má záujem, aby neváhal a 
zapojil sa, na veku ani skúsenostiach nezáleží. Veková, rodová 

a profesijná rôznorodosť, a spolupráca s motivovanými a 
aktívnymi organizovanými subjektmi tretieho sektora, či občanmi 

a občiankami, ochotnými budovať svoje kapacity a rozvíjať 
sa, je veľmi vítaná. Chceli by sme taktiež posmeliť a vyzvať 

motivovaných študentov stredných škôl, aby využili možnosť stať 
sa súčasťou známeho medzinárodného filmového festivalu, 

a tak získané skúsenosti zúročili aj vo svojej budúcnosti.

Motivačný list spolu s Vašou časovo ľubovoľnou víziou festivalu 
v rozsahu max. A4 formát, s poznámkou v názve e-mailu 

„Výberové konanie - Jeden svet“, a prípadné otázky zasielajte 
e-mailom na adresu:

maria.radvakova@gmail.com - do 10. mája 2019. 

Tešíme sa na spoluprácu.

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


