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Budú Humenčania vynášať  smeti 
s elektronickým čipom v ruke?

Odborníci zrekonštruovali 
tváre troch kňazov umučených 
pred 400 rokmi 

Humenné: V okrese 
zaznamenali sedem prípadov 
ochorení na osýpky

  Viac na str. 3   Viac na str. 8

Milan Potocký, Humenné, Ilustračné foto: MIPO

Riaditeľ Technických služieb mesta Hu-
menné predstavil poslancom na rokovaní 
zastupiteľstva návrh opatrení, ktoré by 
mali viesť k zvýšeniu   Humenné. Podľa 
technických služieb by malo mesto zaviesť 
systém množstevného zberu, ktorý by 
predstavoval rozdielne platby závisiace 

napríklad od frekvencie zberu. Zároveň 
zaviesť systém, keď sú vyprázdňované 
len nádoby označené visačkou alebo ná-
lepkou. Jednou z možností je aplikovať 
vážiaci systém fungujúci na základe elek-
tronických čipov, resp. čiarových kódov. 
Do úvahy pripadá aj systém paušálneho 
poplatku so zľavou pri preukázaní adek-
vátnej miery triedenia. Podľa riaditeľa TS 

Milan Kuruca je jedným z nástrojov na 
zvýšenie motivácie triedenia odpadu zvý-
šenie poplatku za uskladnenie odpadu. 
Technické služby uvažujú aj o distribúcii 
letákov do bytových domov, aby Humen-
čania vedeli „Ako správne separovať“. 
Jedným z opatrení má byť aj sprístupne-
nie zberného dvora Technických služieb 
mesta Humenné na Sninskej ulici na odo-

vzdávanie elektro odpadu a objemného 
odpadu nepretržite 7 dní v týždni v čase 
od 6:00 h do 22:00 hod. Podľa poslanca 
Tomáša Šudíka by situáciu so zberom, 
odvozom a uskladnením odpadu v meste 
Humenné pomohli čiastočne vylepšiť mo-
derné polopodzemné kontajnery. Riaditeľ 
technických služieb tvrdí, že by to bola 
pre mesto finančne drahá záležitosť. 

Technické služby mesta Humenné, ale aj samospráva hľadajú riešenia a opatrenia, ktoré by priniesli zvýšenie separácie 
odpadu v rokoch 2019 – 2020. Mesto zvažuje zaviesť v bytových domoch systém vlastných kontajnerov na separovaný 

odpad, ale aj aplikovať vážiaci systém fungujúci na základe elektronických čipov, respektíve čiarových kódov.



PONDELOK
13. MÁJA 2019HUMENSKÝ EXPRES2 | SPRAVODAJSTVO

Platby môžu závisieť  
aj od frekvencie zberu
Poriadok v separovaní by mohli priniesť 
rozdielne platby, ktoré budú závisieť od 
frekvencie zberu. „Sú domácnosti, ktoré vy-
produkujú odpad, povedzme jeden 120 litro-
vý kontajner za dva týždne. Sú domácnosti, 
ktorý ten kontajner naplnia za tri, štyri dni. 
Ak by sme odlišovali naplnenosť tých nádob, 
tam by sme videli takisto rezervy. Zohľadniť 
to pri platbách za tuhý odpad,“ povedal Ku-
ruc. Poriadok by priniesol aj systém váženia 
každej nádoby. Obyvatelia by podľa neho 
zaplatili len za to, čo technické služby sku-
točne odvezú. „Alebo zaviesť systém, keď sú 
vyprázdňované len nádoby označené visač-
kou alebo nálepkou. Takisto by to znížilo ná-
klady aj pre technické služby alebo akúkoľ-
vek zbernú spoločnosť. Ak by človek, ktorý 
uznal, že nepotrebuje vyviesť svoju nádobu, 
nezavesí visačku, alebo nejaký iný predmet, 
ktorý by ukázal pre zberovú spoločnosť, že 
môže ho brať alebo nemôže ho brať. Takis-
to by to mohlo byť zohľadnené a rovnaký 
výsledok by bol asi v tom zmysle, že by sa 
separácia mohla zvýšiť,“ myslí si riaditeľ 
technických služieb. Do úvahy pripadá aj 
zaviesť v bytových domoch systém vlastných 
kontajnerov na separovaný odpad. „Predsta-
vovalo by to nákup kontajnerov, povedzme 
na sklo, na plast, na papier, ale tie kontaj-
nery by boli umiestnené, povedzme v špajzy 
v každej domácnosti,“ vysvetlil Kuruc. Jed-
nou z alternatív je aj zavedenie čipov. „Alebo 
nejaké senzory, ktoré by zaregistrovali, kto, 
koľko vyprodukoval toho odpadu, nech toľ-
ko zaplatí,“ povedal Kuruc. Aj to by podľa 
neho nútilo ľudí viac separovať. „Ale otvore-
ne hovorím a dopredu hovorím aj všetkým 
obyvateľom mesta, najlepší prostriedok, ako 
zvýšiť separovanie odpadu, je zvýšiť popla-
tok za komunálny odpad. To si zrejme všetci 
dobre uvedomujeme, len asi sa bojíme na-
hlas povedať túto vec. Ale hovorím otvorene, 
ako sa veci majú,“ zdôraznil Kuruc.

Šudík vidí riešenie aj  
v polopodzemných kontajneroch
Poslanec Tomáš Šudík navrhol, aby sa mesto 
začalo venovať vybudovaniu polopodzem-
ných kontajnerov. „Majú množstvo výhod,“ 

povedal poslanec a pokračoval, „ide o vý-
razne vyššiu kapacitu zberného miesta. Dve 
tretiny kapacitnej nádoby sú presunuté pod 
zem. Znížená frekvencia vývozu, ktorá vedie 
k zníženiu nákladov a negatívnych vplyvov 
na životné prostredie v rámci zníženia emi-
sií, hluku, prevádzky v danej lokalite. Potom 
väčšia časť odpadu je uložená pod zemou, 
kde je stála teplota, tým pádom dochádza 
k pomalšiemu rozkladu odpadu a zníženiu  
zápachu,“ vysvetlil poslanec Šudík. Dodal, že 
tieto kontajnery sa osvedčili v mestách, ako 
je Trenčín, Trnava, Nové Zámky, Bratislava, 
Šaľa a Nitra. „Kde tieto polopodzemné kon-
tajnery veľmi chvália, že im to funguje, tech-
nické služby znížili náklady na vývoz odpa-
du,“ poznamenal Šudík. „Určite tie podzem-
né stojiská pre kontajnery sú výborná vec, sú 
drahé a techniky náročné, musia rešpektovať 
siete. Ja si myslím, že lacnejším riešením 
by bolo možno čipový systém prístupu ku 
kontajnerom, kde by každá bytovka mala 
kontajner, ktorý jej priamo adresne slúži 
pre nich a následne, pokiaľ by sa tam sepa-
rovalo, poprípade množstevný systém, tak 
tej bytovke konkrétne dvíhať ceny za platbu. 
Ľudia medzi sebou by sa strážili, kto tam čo 
hodí, kedy to tam hodí, a tak ďalej,“ doplnil 
poslanec Branislav Čekovský. Poslanec Juraj 
Vaňo vysvetlil, že separovanie v rodinných 
domoch je oveľa jednoduchšie ako napríklad 
v bytovkách, kde je 104 bytov. Podľa Kuruca 
zavedenie polopodzemných kontajnerov do 
praxe nebude jednoduché. Kvôli už existujú-
cim inžinierskym sieťam, bude podľa neho 
potrebné urobiť stavebné úpravy, nakúpiť 
technológiu aj zberové vozidlo. „Špeciálne 
zberové vozidlo na vyberanie tých vakov, 
laicky povedané, stojí okolo milión eur. Len 
samotné vozidlo. Nehovorím o nákladoch na 
vybudovanie týchto polopodzemných zákla-
dov, by som povedal. Myšlienka je to dobrá, 
aj sa jej nebránim v žiadnom prípade, to tre-
ba. Ale proste povedzme si otvorene, mesto 
na to asi momentálne nemá peniaze,“ po-
znamenal Kuruc. Pre akú alternatívu sa pri 
riešení separovania a zberu odpadu mesto 
napokon rozhodne, zatiaľ ešte nie je jasné.

Poslanec Babják: Ľudí treba 
informovať o plusoch aj mínusoch
„Sami vidíme, že problém odpadu je dosť zá-
važný a je treba, aby čím viac sme informácií 

našim obyvateľom poskytli, aké sú plusy, 
aké sú mínusy hlavne, čo sa týka separácie. 
Ďalším problémom, na ktorý sme narazili v 
mestskej rade, bola aj zmluva s firmou EN-
VIPAK, ktorá nás obmedzuje v počte kontaj-
nerov, ktoré by sme mohli využívať na sepa-
ráciu. Požiadavky od obyvateľov sú ďaleko 
väčšie, ako je momentálny stav,“ uviedol 
poslanec Jozef Babják. Podľa neho zmluva 
s ENVIPAKOM samosprávu obmedzuje. „Ja 
by som poprosil, aby rokovanie s firmou EN-
VIPAK sa uskutočnilo čo najskôr, aby sme 
vlastne túto firmu informovali, že ich postoj 
nepomáha mestu Humenné, jeho obyvate-
ľom, aby viac separovali, ale práve naopak. 
Ak by z ich strany tieto obmedzenia trvali 
dlhšie, respektíve by nechceli pristúpiť na 
zmenu, tak potom, samozrejme, uvažovať, či 
takáto zmluva pre Humenné s touto firmou 
napríklad má pre našich obyvateľov výz-
nam,“ dodal poslanec. „Pán riaditeľ povedal 
dosť otvorene, čo asi nás čaká. My, samozrej-
me, nechceme, aby tie dopady pre obyvate-
ľov boli možno také drastickejšie, ako boli 
zvyknutí od roku 2008, keď sme poplatok za 
smetie nezvyšovali. Samozrejme, mesto zá-
roveň hľadá aj možnosti, ako predísť tomu, 
aby ten poplatok sa zvýšil až tak, ako je uve-
dené v tej správe,“ poznamenal poslanec. „Je 
to pomerne ťažká téma, a to preto, že sa týka 
peňaženiek všetkých obyvateľov nášho mes-
ta,“ povedal poslanec Ondrej Mudry. Dodal, 
že je najľahšie prísť o polroka a povedať Hu-
menčanom, že mesto ide zvyšovať cenu za 
odpad o 20 percent. „Budú sa nás pýtať, či 
sme využili všetky možnosti, všetky metódy 
a prostriedky na to, aby nemuseli viac pla-
tiť,“ povedal Mudry. Poslanec Jozef Oľha je 
presvedčený, že dôležitá bude aj osveta na 
školách, aby deti následne potom pôsobili 
na svojich rodičov a starých rodičov a moti-

vovali ich k separovaniu. Kuruc povedal, že 
technické služby absolvujú ročne na školách 
približne 10 návštev. „My sa im venujeme,“ 
poznamenal.

Ak budú Humenčania málo 
separovať, poplatok sa zvýši
Za uloženie odpadov na skládke sa podľa 
zákona o Environmentálnom fonde platí po-
platok. Pri uložení zmesového komunálneho 
odpadu a objemného odpadu na skládku od-
padov sa príslušná sadzba určuje na základe 
úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. 
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v 
meste Humenné v roku 2018 bola 44,89 %, 
čo zodpovedá poplatku na rok 2019 vo výške 
7 eur za tonu komunálneho odpadu, čo je pre 
rok 2019 najnižšia možná sadzba. Ak sa mie-
ra vytriedenia komunálneho odpadu v roku 
2020 nezvýši, poplatok v roku 2020 sa zvýši 
na 12 eur za tonu a od roku 2021 až na 18 
eur za tonu.

porkačovanie zo strany 1 

Budú Humenčania vynášať  smeti s elektronickým čipom v ruke?

„Ale otvorene hovorím a dopredu hovorím 
aj všetkým obyvateľom mesta, najlepší pro-
striedok, ako zvýšiť separovanie odpadu, je 
zvýšiť poplatok za komunálny odpad. To si 
zrejme všetci dobre uvedomujeme, len asi sa 
bojíme nahlas povedať túto vec. Ale hovorím 
otvorene, ako sa veci majú,“ zdôraznil riaditeľ 
Technických služieb Milan Kuruc. |  FOTO: MIPO

Jednou z možností pri separovaní a zbere odpadu je aplikovať vážiaci systém, fungujúci na 
základe elektronických čipov, resp. čiarových kódov.  |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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tasr, Humenné

Pokračovala, že v meste Humenné 
zaevidovali štyri prípady, v jeho 
časti Podskalka ďalšie dva a v obci 
Zbudské Dlhé jedno ochorenie. 
Išlo o dve deti vo veku šesť a osem 
mesiacov, tri vo vekovej skupine 
jeden až štyri roky, zvyšok sú deti v 
kategórii päť až deväť rokov. „Všet-
ci chorí boli hospitalizovaní,“ po-
znamenala. Výskyt osýpok podľa 
Račkovej aktuálne stále pokračuje 
v okrese Vranov nad Topľou, kde 
epidemiológovia nahlásili od 18. 
apríla do 3. mája sedem nových 
prípadov osýpok. Tamojší RÚVZ 
zaznamenal od 4. marca do 3. mája 
celkovo 124 potvrdených a prav-
depodobných ochorení na osýpky. 

„Najviac prípadov bolo zazname-
naných v obci Sačurov, Kamenná 
Poruba, Čaklov,“ vymenovala s 
tým, že prameň pôvodcu nákazy 
v tomto okrese je v epidemiologic-
kej súvislosti s ochoreniami v okre-
se Michalovce, v ktorom od začiat-
ku roka zaznamenali štyri prípady 
osýpok. Spomenula, že RÚVZ so 
sídlom v Košiciach hlásil minulý 
týždeň jeden nový prípad tohto 
ochorenia. „Vo svojej územnej 
pôsobnosti zaznamenal od 8. feb-
ruára do 3. mája 2019 celkovo 59 
potvrdených a pravdepodobných 
prípadov na osýpky. Prameň pô-
vodcu nákazy je v epidemiologic-
kej súvislosti s ochoreniami v okre-
se Trebišov,“ vysvetlila s tým, že 
tam už epidémia osýpok skončila 

a situácia je stabilizovaná. Ako 
ďalej uviedla, epidemiológovia na 
východe Slovenska nepretržite vy-
konávajú epidemiologické vyšetro-
vanie a prijímajú protiepidemické 
opatrenia na zabránenie šírenia 
osýpok v spolupráci so všetký-
mi zainteresovanými subjektmi. 
„Osýpky patria k najnákazlivejším 

prenosným ochoreniam, ktoré sa 
rýchlo šíria vzduchom najmä me-
dzi neočkovanými a neúplne oč-
kovanými skupinami obyvateľstva. 
Ďalšie šírenie ochorenia na osýpky 
vzhľadom na charakter nákazy a 
vzhľadom na súčasný početný vý-
skyt osýpok preto nemožno vylú-
čiť,“ uzavrela.

žč, Snina

V mesiacoch máj a jún sa odpre-
zentujú Martin Demjan a Marián 
Kopko. Ich spoločná výstava má 
názov INÁ KRAJINA. Predstave-
ná bude čiernobiela fotografia /
Martin Demjan/ a Marián Kopko /
linoryt/. Čiernobielym zobrazením 

krajiny je možnosť nazrieť na kra-
jinu, prácu ľudí iným pohľadom. 
Pozývame vás vnímať túto tema-
tiku očami autorov vo štvrtok 16. 
mája 2019 o 18.00 hodine. 

Trochu exotiky aj v Snine
Maldivy, život miestnych ľudí 
vs. rezorty. Alexandra Ková-

čová z Crazy Sexy Fun Trave-
ler strávila na Maldivách mesiac 
na dvanástich rôznych ostrovoch 
a porozpráva nám svoje zážitky z 
tohto raja na zemi. Väčšina ľudí 
navštevuje Maldivy tak, že si užíva 
drahé all inclusive rezorty. Tam ale 
vôbec nepríde do styku s miestny-
mi ľuďmi a ich kultúrou. O tom, 

aké Maldivy v skutočnosti sú, ne-
majú bežní turisti ani predstavu. 
Akí sú miestni ľudia? Čím sa líšia 
od Indov či Srílančanov? Čomu sa 
denne venujú a čím sú jedineční? 
Odpovede na tieto otázky získate 
v nedeľu 26. mája 2019 o 18.00 
hodine v spoločenskej miestnosti 
kaštieľa v Snine. Vstup je zadarmo.

Žofia Čopíková, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Pozývame mamičky s deťmi, páriky, 
rodiny či jednotlivcov na príjemné 
popoludnie v štýle dobového pik-
niku. Privíta vás Jozef Roll, majiteľ 
kaštieľa, ktorý si pre vás pripra-
vil veľké množstvo aktivít v areáli 
kaštieľa a aj v historickom parku. 
Deti sa môžu tešiť na skákací hrad, 
jazdu na koni či rozprávkovú cestu. 

Rodiny sa zabavia na divadle, cho-
duliaroch či svetelnej šou. Znovu-
otvorená bude muzeálna expozícia 
prístupné budú počas celého dňa aj 
výstavy v kaštieli. Písanie brkom, 
razenie mincí, historický šerm a ta-
nec vás prenesú do doby minulej. 
Na záver sa spoločne zabavíme pod 
holým nebom pri živej hudbe. Bude 
nám veľkým potešením, ak 1. júna 
popoludní vezmete deku, občer-
stvenie, svojich blízkych a prídete 

si odpočinúť a zabaviť sa s nami do 
kaštieľa v Snine. Viac informácií 
nájdete na instagrame, facebooku 

a webe Sninského kaštieľa a takisto 
aj na plagátoch.

Humenné: V okrese zaznamenali sedem prípadov ochorení na osýpky

Cestovateľské kino aj výstava Iná krajina

Leto v kaštieli

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Humennom nahlásil minulý týždeň sedem laboratórne potvrdených prípadov osýpok.  
Sú v epidemiologickej súvislosti s ochoreniami v okrese Vranov nad Topľou. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

Hobbygalerka v kaštieli v Snine dáva ročne priestor pre mnohých miestnych či regionálnych umelcov. 

Deň detí, otvorenie letnej sezóny, Víkend otvorených parkov 
a záhrad. Toto všetko sa uskutoční 1. júna 2019 o 15.00 hodine. 

V okrese Humenné zaznamenali sedem prípadov ochorení na osýpky.  |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Humenčania, ak cestujete do Košíc, pripravte sa na dopravné obmedzenia. Odštartoval sa hokejový šampionát 

mpo, Košice     

Mesto v spolupráci s obchodnými 
centrami a právnickými osobami na 
území mesta zriadilo 7 záchytných 
parkovísk, z toho 6 bezplatných 
a 1 súkromné, strážené za úhradu. 
Nachádzajú sa v blízkosti hlavných 
dopravných ťahov na príjazdoch 
do mesta z troch smerov: zo smeru 
Prešov – Košice - príjazdová ko-
munikácia z diaľnice a rýchlostnej 
cesty, zo smeru Rožňava – Košice 
- príjazdová komunikácia I/16, zo 
smeru Milhosť, Kechnec, Seňa – 
Košice - príjazdová komunikácia 
I/17.  
Celkovo je na záchytných parko-
viskách vytvorených takmer 1300 
parkovacích miest. Mesto na kaž-
dom záchytnom parkovisku zriadi 
INFOPOINT, na ktorom budú bri-
gádnici informovať vodičov a náv-
števníkov o možnostiach dopravy 
prostredníctvom MHD do Steel 
arény - dejiska zápasov. INFOPO-
INTY budú na viditeľných miestach 
na záchytných parkoviskách riad-

ne označené. Brigádnici, ktorých 
zabezpečí DPMK, budú viditeľne 
označení, rovnako ako dobrovoľníci 
2019 IIHF MS. Okrem navigácie na 
kyvadlovú a mimoriadnu dopravu 
budú v spojení s mestskou políciou 
a priebežne budú informovať prís-
lušníkov o obsadenosti záchytných 
parkovísk. Na každom záchytnom 
parkovisku bude hliadkovať aj 
mestská polícia (1 parkovisko - 1 
hliadka). Záchytné parkovisko pre 
autobusovú dopravu bude zriadené 
na Popradskej ulici vo vyhradenom 
pravom jazdnom pruhu. V prípade 
obsadenosti bude MsP v spolupráci 
so štátnou políciou zájazdové auto-
busy smerovať do blízkeho areálu 
DPMK.

Trasa A (z Prešova) - 2 záchytné 
parkoviská: Záchytné parkovisko 
pri OC Metro, Americká trieda 2, 
sídlisko Ťahanovce - Kapacita 200 
miest, Záchytné parkovisko pri 
Hypermarkete TESCO, Trolejbuso-
vá ul., - Kapacita 80 miest, Trasa 
B (z Rožňavy) - 4 záchytné parko-

viská: Záchytné parkovisko pri OC 
Kaufland, Popradská ul.- Kapacita 
50 miest, Záchytné parkovisko pri 
OC Hornbach, Moldavská cesta/za 
OC - Kapacita 90 miest, Záchytné 
parkovisko pri OC Optima, Mol-
davská cesta- Kapacita 400 miest. 
Súkromné strážené a platené par-
kovisko je pri Hádzanárskej hale, 
Alejová 2 - Kapacita 210 miest. Tra-
sa C (z Milhosti, Kechneca a Sene) 
- 1 záchytné parkovisko - Záchytné 
parkovisko pri OC Cassovia, ul. Pri 
prachárni - Kapacita 250 miest, Zá-
chytné parkovisko pre autobusy na 
Popradskej ulici pri OC Kaufland – 
Kapacita 10 miest

Uzatvoria niektoré ulice
Polícia na nevyhnutne potrebný čas, 
a to vždy 1 hodinu pred začiatkom 
hokejového zápasu uzatvorí Štúro-
vu ulicu od križovatky ulíc Kuzmá-
nyho a Štúrova až po križovatku 
ulíc Toryská a Idanská. Obdobná 
situácia sa zopakuje aj po ukonče-
ní hokejového zápasu, keď budú 
policajti premávku riadiť a rovnaký 

úsek cesty uzatvoria na nevyhnutne 
potrebný čas.  K uzavretiu Žižkovej 
a Jánošíkovej ulice dôjde 4 hodiny 
pred začiatkom zápasu v daný deň 
a uzávierka bude trvať až do ukon-
čenia posledného zápasu v konkrét-
ny hrací deň.   V prípade, ak cieľom 
vodičov nie je centrum mesta, polí-
cia odporúča využiť vonkajší okruh 
mesta, kde nie sú žiadne plánované 
obmedzenia. „Upozorňujeme náv-
števníkov športového podujatia, aby 
sa pred hokejovú arénu dostavili 
v dostatočnom časovom predstihu, 
minimálne 2 hodiny pred začiat-
kom zápasu. Vstup do arény bude 
prísne kontrolovaný a vzhľadom 
na obrovské množstvo fanúšikov sa 
tento proces kontroly môže predĺžiť. 
Rešpektujte preto celkovú organi-
záciu dopravy a pokyny policajtov, 
sledujte trvalé a prenosné dopravné 
značenie, nejazdite „popamäti“, a čo 
je najdôležitejšie, vyzbrojte sa ohľa-
duplnosťou, trpezlivosťou a spo-
lupatričnosťou,“ vysvetlila košická 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Mésarová.

Ďalšia oklamaná dôchodkyňa prišla o 4-tisíc eur

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Zatiaľ neznámy páchateľ pro-
stredníctvom telefonátov  kon-
taktoval pani a od nej požadoval 
finančnú hotovosť vo výške 4-ti-
síc eur. Predstavil sa ako lekár 
a uviedol, že syn poškodenej 
Sninčanky mal dopravnú neho-
du, pri ktorej sa zranil on, ako aj 
ďalší účastníci nehody, vraj išlo 
o Poliakov. Peniaze potrebuje na 
odškodnenie poškodených ľudí. 
Pani peniaze previedla na urče-

ný účet a zaplatila aj poplatok 
145 eur. Sninčanka tak utrpela 
celkovú škodu vo výške 4 154 
eur. Páchateľovi v tomto prípade 
hrozí trest odňatia slobody na 
jeden až päť rokov. „Polícia opa-
kovane a pri každej príležitosti 
apeluje na občanov, aby takého 
prípady ohlásili na polícii, aby 
sa skôr ako zaplatia, obrátili na 
svojich blízkych či známych, no 
neustále sa stretávame s tým, 
že zaplatiť neznámemu mužovi 
je vždy akosi prvoradé, ako si 

okolnosti preveriť,“ zdôraznila 
prešovská krajská policajná ho-

vorkyňa Jana Ligdayová.

V Košiciach a v okolí Steel arény platia počas MS v ľadovom hokeji 2019 dopravné obmedzenia. Organizátori odporúčajú vodičom, aby počas 
uzávierok komunikácií, ako aj počas celého obdobia konania športového podujatia dbali na zvýšenú opatrnosť, rešpektovali prenosné, 

trvalé dopravné značenie a celkovú organizáciu dopravy, ako aj pokyny policajtov. Taktiež odporúčajú vodičom, pokiaľ cieľom ich cesty nie je 
centrum mesta, vyhli sa mu a využívali vonkajší okruh mesta Košice, kde žiadne obmedzenia plánované nie sú.

Vyšetrovateľ v Humennom vedie trestné stíhanie pre prečin podvodu, ku ktorému došlo v nedeľu 5. mája popoludní 
a ktorého poškodenou bola opäť seniorka vo veku 66 rokov zo Sniny.

SPRAKRIMI
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Názov a sídlo služobného úradu:
Okresný súd Humenné 

Laborecká 17, 066 34  Humenné

Druh výberového konania: 
vonkajšie výberové konanie

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých 
miest: 1 

Druh štátnej služby: stála štátna služba 

Obsadzovaná funkcia: radca - asistent  
(3. platová trieda - 648,50 €)

Odbor štátnej služby: 2.06 Justícia

Stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného 
štátnozamestnaneckého miesta:

Najnáročnejšia činnosť: 
	samostatná odborná činnosť na úseku výkonu 
súdnictva v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. 
o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné 
súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 
v znení neskorších predpisov a podľa rozvrhu práce

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: 
	vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu 
súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť 
súdu v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky MS 
SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom 
poriadku pre súdy a podľa rozvrhu práce
Na obsadzované miesto nie je potrebné oprávnenie na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

Predpoklady na vykonávanie štátnej služby
 - podľa § 38 ods. 1 zákona o štátnej službe:
	dosiahnutie veku 18 rokov
	spôsobilosť na právne úkony
	bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra 
trestov nie starším ako 3 mesiace)
	splnenie kvalifikačných predpokladov
	ovládanie štátneho jazyka
	uchádzač bol úspešný a vybraný vo výberovom 
konaní

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby 
- podľa § 38 ods. 2 zákona o štátnej službe:
	zdravotná spôsobilosť
	štátne občianstvo Slovenskej republiky

Ďalšie požadované schopnosti:
	administratívno-technické schopnosti (znalosť 
práce s počítačom, ovládanie strojopisu)
	znalosť gramatiky a pravopisu slovenského jazyka 
v písomnom prejave
	svedomitosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, 
flexibilita, schopnosť riešiť záťažové situácie

Kvalifikačné predpoklady: 
	úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie 
alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Zoznam predkladaných dokumentov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového 
konania s uvedením telefonického kontaktu 
a e-mailovej adresy
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného 
rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní
c) profesijný štruktúrovaný životopis
d) výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
f) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne 
úkony v plnom rozsahu
g) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho 
jazyka
h) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej 
spôsobilosti na výkon štátnej služby
i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých 
údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome 
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní a v profesijnom štruktúrovanom 
životopise

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie 
požadované dokumenty, okrem dokladov podľa 
písm. b), d), musia byť vlastnoručne podpísané 
uchádzačom.

Ak sa do výberového konania prihlási uchádzač, ktorý 
je štátnym zamestnancom súdu, na ktorom sa obsadzuje 
štátnozamestnanecké miesto, požadované doklady sa 
okrem písomnej žiadosti o zaradenie do výberového 
konania nepredkladajú.

Forma a obsah výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z:

	písomnej časti - v písomnej časti výberového 
konania sa overujú administratívno-technické 
schopnosti uchádzača a ovládanie štátneho jazyka
	ústnej časti - pozostáva z prezentácie uchádzača 
o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon 

činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom 
mieste a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie

Lehota a miesto podania písomnej žiadosti  
o zaradenie do výberového konania:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania 
spolu s požadovanými dokladmi 

je potrebné zaslať poštou na adresu
Okresný súd Humenné,

Laborecká 17, 066 34  Humenné;
alebo doručiť osobne

do podateľne okresného súdu,
najneskôr do 29. mája 2019 (vrátane).

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovej 
pečiatke alebo dátum podania žiadosti v podateľni 
okresného súdu. Na oneskorené podané žiadosti sa 

nebude prihliadať. Obálku žiadame označiť  
„VK / asistent“.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu 
s ďalšími požadovanými dokladmi môže uchádzač 
podať aj v elektronickými prostriedkami na adresu 

podatelnaOSHN@justice.sk .

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, 
je povinný ju doručiť s požadovanými dokladmi 

služobnému úradu aj v listinnej podobe, najneskôr v deň 
výberového konania pred jeho uskutočnením.

Výberové konanie sa uskutoční
17. júna 2019 (pondelok) o 9.00 hod.

na Okresnom súde Humenné, 
Laborecká  ul. 17 v Humennom.

Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky 
na vykonávanie štátnej služby a ktorý podal 

žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu 
s požadovanými dokladmi v určenej lehote, služobný 

úrad pozve na výberové konanie najmenej sedem 
pracovných dní pred jeho uskutočnením. 

Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne len 
elektronickou poštou na e-mailový kontakt uvedený 

v žiadosti o zaradenie do výberového konania.

Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Kužmová,  
tel. č. 057 / 888 3224.

JUDr. Jana Kurucová,                                                                                                    
predsedníčka okresného súdu

H
E

/0246

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

Predsedníčka Okresného súdu Humenné podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v platnom znení (ďalej len „vyhláška“)

v   y   h   l   a    s    u    j   e     
V   O   N  K   A   J  Š  I   E    V   Ý  B  E  R  O   V   É   K   O   N  A   N  I  E

na obsadenie 1 (jedného) voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe

v o  f u n k c i i  R A D C A   –   A   S   I   S   T  E  N  T
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Zdravie: Astmatikov aj na Slovensku každý rok pribúda

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Podľa odborníkov vývoj cho-
robnosti súvisí najmä s kli-
matickými zmenami a zhor-
šujúcim sa životným pros-
tredím. Svetový deň astmy 
si spoločnosť pripomenula 
7. mája. „Astma sa dotýka 
jedného zo 17 obyvateľov 
Slovenska a predpokladáme, 
že do roku 2025 bude trpieť 
astmou jeden z 12 Slovákov,“ 
priblížila hlavná odborníčka 
Ministerstva zdravotníctva 
(MZ) SR pre pneumológiu 
Marta Hájková. Upozornila, 
že astma je celoživotné ocho-
renie, ktoré si vyžaduje najmä 
dobrú kontrolu, disciplino-
vaného pacienta a dôsledné 
dodržiavanie liečby. „V nie-
ktorých obdobiach pacient na 
základe konzultácie s lekárom 
užíva menej liekov, no nikdy 
ich nemôže úplne vysadiť,“ 

upozornila Hájková. Okrem 
mýtu, že keď sa pacient cíti 
dobre, nemusí pokračovať 
v liečbe, lekári bojujú aj s 
názormi, že dieťa z astmy 
„vyrastie“, že fajčenie astmu 
nezhoršuje či s tvrdením, že 
astmatici by nemali športo-
vať. „Astmatici by mali byť v 
dobrej kondícii, pretože ruka 
v ruke so športom ide dycho-
vá rehabilitácia a zlepšovanie 
pľúcnych funkcií. Mnohí vr-
choloví športovci sú astma-
tici,“ hovorí odborníčka. Na 
astmu má podľa nej vplyv aj 
výživa. Napríklad sa zvyšuje 
počet pacientov s alergiou na 
jablká práve pre ich postre-
kovanie. Astma je alergický 
zápalový proces, ktorý ne-
postihuje len dýchacie cesty, 
ale môže súvisieť aj s inými 
ochoreniami. „Napríklad 90 
percent ľudí s cystickou fib-
rózou má zároveň aj astmu,“ 

povedala Hájková. Primár-
ka oddelenia tuberkulózy a 
pľúcnych chorôb Nemocnice 
s poliklinikou sv. Jakuba v 
Bardejove Helena Leščiši-
nová priblížila, že závažným 
rizikovým faktorom vzniku 
astmy je aj obezita. „Ľudia, 
ktorí majú ľahký stupeň obez-
ity, majú o 38 percent vyššie 
riziko vzniku astmy ako ľudia 
s normálnou hmotnosťou. Pri 
obezite ťažkého stupňa je rizi-
ko vzniku astmy až o 92 per-
cent vyššie,“ hovorí lekárka. 
Primár Kliniky alergológie a 
klinickej imunológie Univer-
zitnej nemocnice Bratislava 
Peter Pružinec priblížil, že 
astma je ochorenie charakte-
ristické zužovaním dýchacích 
ciest a prejavuje sa najmä 
sťaženým dýchaním, tzv. dý-
chavicou, dráždivým kašľom 
či dlhotrvajúcou nádchou. 
„Prvotnými prejavmi astmy je 

často náhla dušnosť či kašeľ. 
Najmä výdych pacienta spre-
vádza pískavý zvuk a sipot, 
čo je spôsobené opuchom 
sliznice priedušiek. Astmatik 
môže pociťovať aj nepríjemný 
tlak na hrudi sprevádzaný la-
paním po dychu,“ opísal. Pri 
ťažkej forme astmy sú pacien-
ti vystavovaní astmatickým 
záchvatom, keď dochádza k 
opuchu a zúženiu priedušiek. 
V kritických situáciách as-
tmatický záchvat bez pomoci 
lekára môže končiť smrťou 
pacienta. „U pacientov, u kto-
rých napriek vysokým dáv-
kam inhalačnej liečby nie sme 
schopní dosiahnuť kontrolu 
nad ich ochorením, odporú-
čame inovatívnu biologickú 
liečbu. Práve táto umožňuje 
pacientom mať astmu pod 
kontrolou, čím prispieva k 
vyššej kvalite ich života,“ vy-
svetlila Leščišinová.

Na Slovensku každoročne pribudne 11 000 novodiagnostikovaných astmatikov. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych 
informácií (NCZI) bolo ku koncu roka 2017 v ambulanciách pneumológov a ftizeológov, ale aj v ambulanciách klinickej 

imunológie a alergológie sledovaných viac ako 325-tisíc takýchto pacientov.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

V kontexte desaťročného vývoja 
(2009 – 2018) sa priemerný vek slo-
venských mužov i žien, vstupujúcich 
do manželstva, zvýšil o dva a pol roka. 
„Priemerný vek mužov, ktorí sa ženi-
li v roku 2009, bol takmer 32 rokov, 
u vydávajúcich sa žien to bolo nece-
lých 29 rokov. V roku 2018 už mali 
muži pri vstupe do manželstva v prie-
mere viac ako 34 rokov (34,2) a ženy 
vyše 31 rokov (31,3),“ informovala ria-
diteľka odboru štatistiky obyvateľstva 
ŠÚ Zuzana Podmanická. Generálna 
riaditeľka sekcie sociálnych štatistík 
a demografie ŠÚ Ľudmila Ivančíko-
vá doplnila, že regionálne rozdiely 
v rámci priemerného veku sobášia-
cich za rok 2018 robili až päť rokov. 
„Najvyšší priemerný vek sobášiacich 
sa bol v roku 2018 v Bratislavskom 
kraji – u mužov to bolo 36 a u žien 
34 rokov, naopak, najnižší priemer-
ný vek mužov a žien vstupujúcich do 
manželstva bol v Prešovskom kraji – 

31 rokov u mužov, 29 rokov u žien,“ 
spresnila Ivančíková. Stále menej 
je ľudí, ktorí uzatvorili sobáš do 24 
rokov veku. „V roku 2009 to bolo 
15 percent mužov a 30 percent žien, 
v roku 2018 už v rámci celej skupiny 
sobášiacich patrilo do tejto vekovej 
kategórie len deväť percent mužov 
a 18 percent žien,“ informovala Pod-
manická. Najväčší počet sobášov 
uzatvárajú počas celého sledovaného 
obdobia (2009 – 2018) muži a ženy vo 
veku 25 – 29 rokov, nasleduje skupi-
na 30 až 34 rokov. Počet sobášov sa 
v uplynulých desiatich rokoch zvýšil 
z 26.356 (2009) na 31.177 (2018), zvy-
šuje sa však i skupina sobášaschop-
ného obyvateľstva, teda tých, ktorí by 
mohli uzatvoriť manželstvo (slobodní, 
rozvedení, ovdovené osoby). V roku 
2009 ich bolo 1.999.044, v roku 
2018 už 2.223.803. Pokiaľ ide o roz-
vodovosť, od roku 2009 sa znížila vo 
všetkých krajoch Slovenska. Klesá 
i počet rozvodov s maloletými deťmi. 
„Pred desiatimi rokmi ich bolo 8155, 

v roku 2018 to bolo 5653 prípadov. 
Stále však viac ako polovica rozvodov 
je v rodinách, kde žijú maloleté deti,“ 
informovala Podmanická. V me-
dziregionálnom porovnaní za rok 
2018 zaznamenali najviac rozvodov 
v Bratislavskom a Trnavskom kraji, 
najmenej v Prešovskom kraji. „Index 
rozvodovosti je najvyšší v Trnavskom 
kraji, kde na 100 sobášov pripadá 
37 rozvodov, najnižší v Prešovskom 
kraji, kde na 100 sobášov pripadá 20 
rozvodov,“ spresnila Ivančíková. Vo 
všeobecnosti stúpa priemerná dĺžka 
manželstva, po ktorej k ukončeniu 
partnerstva dochádza, a to až na 15,4 
roka. „Ide predovšetkým o dôsledok 
rastu početnosti rozvodov po dlhšej 
dobe trvania manželstva, napríklad 
rozvody po 25 a viac rokoch trvania 
manželstva v roku 2018 tvorili 21 per-
cent všetkých rozvodov,“ uviedla Pod-
manická. „V minulom roku sa skon-
čilo rozvodom aj manželstvo, ktoré 
trvalo 60 rokov,“ doplnila zaujíma-
vosť. Najčastejšou príčinou rozvodu 

manželstiev bola v celom sledovanom 
období u oboch pohlaví rozdielnosť 
pováh, názorov a záujmov. V roku 
2009 bola dôvodom 61 percent rozvo-
dov, v roku 2018 bola dôvodom roz-
padu 70 % rozvedených manželstiev.

tasr, Vysoké Tatry

Tatranský ľadový dóm na Hrebienku 
vo Vysokých Tatrách zavŕšil ďalšiu 
úspešnú sezónu. „Neuveriteľných päť 
mesiacov - od 23. novembra 2018 do 
23. apríla 2019 trvala sezóna tejto 
atrakcie, ktorá na Slovensku nemá ob-
dobu a má za sebou už šiestu sezónu,“ 
uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu (OOCR) 
Región Vysoké Tatry Veronika Litt-
vová s tým, že návštevnosť chrámu 
je roky stabilná a predstavuje takmer 
250.000 turistov. „Z 1880 ľadových 
blokov vytvorili majstri úžasný objekt, 
ktorý bol ukrytý pod klimatizovanou 
kupolou s priemerom 25 metrov. 
Originálne majstrovské ľadové dielo 

v kupolách doplnili umelecké výplne. 
Tie pretransformovali do vitráže mo-
dernou technológiou tavenia skla. Ich 
autorom bol sklár a dizajnér so slo-
vensko-gréckym pôvodom Achilleas 
Sdoukos,“ ozrejmila Littvová s tým, 
že Tatranský ľadový dóm prilákal na 
Hrebienok obdivovateľov ľadové-
ho umenia z celého sveta a ponúkol 
v uplynulej sezóne aj multimediálne 
predstavenia či koncerty. „Kým do-
teraz sme náš ľadový dóm chránili 
pred výkyvmi teplôt v klimatizova-
nej kupole, teraz už, naopak, robíme 
všetko pre to, aby sa ľadové bloky 
premenili naspäť na čistú pramenitú 
vodu. Niekoľko dní budeme sledovať 
premenlivosť a pominuteľnosť ume-
nia doslova pred našimi očami,“ dodal 

správca atrakcie Rastislav Kromka.  
Chrám na Hrebienku patrí medzi naj-
väčšie turistické atrakcie v regióne a je 
opakovane úspešný aj v ankete NAJ 
produkt cestovného ruchu, ktorú or-
ganizuje Krajská organizácia cestov-
ného ruchu Severovýchod Slovenska. 
„Hlasy udeľujú turisti a návštevníci 
z celého Slovenska a sveta, ktorí sa do 
ankety zapoja. O to viac si vážime, že 
Tatranský ľadový dóm získal toto oce-
nenie aj v roku 2018. Myslím si, že je 
potvrdením zmyslu a kvality odvede-
nej práce. Veľmi vyzdvihujem aj disci-
plinovanosť turistov. Tí pomáhajú 
tvoriť celkovú atmosféru, ktorá počas 
celej sezóny v chráme vládne,“ skon-
štatovala Littvová. Tatranský ľadový 
dóm postavili na Hrebienku po prvý 

raz v decembri 2013. Zaujímavosťou 
je, že kým v prvých ročníkoch na jeho 
stavbu použili približne 50 ton ľadu, 
v tejto sezóne to už bolo štvornásobne 
viac. Túto atrakciu pripravila OOCR 
Región Vysoké Tatry v spolupráci so 
spoločnosťou Tatry mountain resorts 
a partnermi, s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby SR. 
„Ani po zatvorení ľadového chrámu 
neostane Hrebienok bez atrakcie. 
V priestoroch tamojšieho bývalého 
hotela bolo otvorené Kvantarium – in-
teraktívna galéria svetla. Tá ponúkne 
návštevníkom rôznorodé multimedi-
álne show, interaktívne exponáty, vy-
svetlenia fyzikálnych javov – to všetko 
v rozprávkovom duchu, ktorý zaujme 
malých i veľkých,“ dodala Littvová.

Slováci vstupujú do sobáša čoraz neskôr

Tatranský ľadový dóm na Hrebienku zavŕšil ďalšiu úspešnú sezónu

Stúpa vek pri uzatváraní sobáša i dĺžka manželstiev, ktoré sa rozvádzajú. Slováci vstupujú do sobáša čoraz neskôr, zároveň stúpa počet dlhoročných 
manželstiev, v ktorých si partneri dajú rozvodom „druhú šancu“. Vyplýva to zo zistení Štatistického úradu (ŠÚ) SR, týkajúcich sa demografických procesov v SR.

Dielo 17 sochárov zo Slovenska, Česka, Poľska, Walesu a z USA pod vedením Adama Bakoša pretvorilo 225 ton ľadu  
na ľadový chrám, ktorý sa niesol v znamení témy Baziliky Sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho kolonádou. 

Stúpa vek pri uzatváraní sobáša i dĺžka 
manželstiev, ktoré sa rozvádzajú. |  ILU-
STRAČNÉ FOTO: MIPO
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Odborníci zrekonštruovali tváre troch 
kňazov umučených pred 400 rokmi  

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Projekt organizovala Košická 
arcidiecéza pri príležitosti 400. 
výročia mučeníckej smrti svätých 
Mareka Križina, Štefana Pongrá-
ca a Melichara Grodeckého. Kňa-
zov umučili 7. septembra 1619 v 
Košiciach povstaleckí vojaci po 
tom, ako odmietli zaprieť svoju 
katolícku vieru. Za svätých ich 
vyhlásil v roku 1995 pápež Ján 
Pavol II. Konečnú rekonštruk-
ciu tvárí mučeníkov vykonal 
uznávaný brazílsky 3D dizajnér 
Cicero Moraes, ktorý realizoval 
aj podobu tváre svätého Antona 
Paduánskeho či svätej Zdislavy z 
Lemberku. Na košickú prezentá-
ciu však nemohol prísť. Jedným 
z členov forenzného tímu bol 
odborník na 3D skenovanie Jiří 
Šindelář. Pripomenul, že spôsob, 
ktorú Moraes využíva na rekon-
štrukciu tváre, je viac vedou než 
umením. „Podoba tváre na viac 
ako 90 percent zodpovedá rea-
lite, zostávajúcich desať percent 
už je potom účes, farba vlasov 
či farba očí, čo sú informácie, 
ktoré bez zložitých analýz DNA 
a podobne nemáme šancu zistiť,“ 
uviedol pre novinárov. Kostrové 

pozostatky troch košických mu-
čeníkov sú uložené v relikviároch 
v Trnave a maďarskom Ostriho-
me. Tam ich počas jedného dňa 
skúmali slovenskí antropoló-
govia a zosnímali českí experti. 
Účelom antropologickej obhliad-
ky bolo aj zistenie, nakoľko sto-
py po zraneniach korešpondujú 
s historickými popismi o mučení. 
Skúmanie okrem obmedzené-
ho času komplikovali chýbajúce 
časti kostier, ako sú rebrá, ako aj 
pravdepodobné pomiešanie nie-
ktorých kostí mučeníkov. „Na-
príklad u Štefana Pongráca sme 
zistili poranenia na temennej 
kosti na ľavej strane, čo mohlo 
byť po nejakom bodnutí do hla-
vy, a poranenie v oblasti krku. 
V podstate však ani u jedného 
sme nenašli vyslovene zranenia, 
ktoré by jednoznačne hovorili 
o príčine úmrtia. Skôr je predpo-
klad, že zranenia boli charakteru, 
keď oslabili telo, a oni postupne 
umierali,“ uviedla Michaela Dör-
nhöferová z katedry antropológie 
Prírodovedeckej fakulty Univer-
zity Komenského v Bratislave. 
Na pozostatkoch Melichara Gro-
deckého objavili stopy naznaču-
júce posmrtné odrezanie hlavy. 

U Mareka Križina išlo o praskli-
nu na ľavej lopatke, čo mohlo 
byť spôsobené hrotom kopije. 
Cirkevný historik Peter Zubko 
skonštatoval, že antropologická 
obhliadka potvrdila brutalitu 
a krutosť páchateľov, pričom 
tieklo veľa krvi. „Dosvedčuje to, 
že nešlo o náhodnú smrť alebo 
nejaké spontánne zabitie, bola 
to úmyselná vražda, ktorá trvala 
hodnú chvíľu,“ povedal. Podľa 

košického arcibiskupa – metro-
politu Bernarda Bobera projekt 
pomohol sprítomniť troch ko-
šických mučeníkov a priblížiť ich 
osud aj odkaz, pričom ich reálna 
podoba môže slúžiť aj ako inšpi-
rácia pre ďalšie umelecké stvár-
nenie. „Naozaj, nazreli sme do 
skutočných udalostí aj na skutoč-
ných hrdinov, je to na vyzdvihnu-
tie týchto veľkých mužov aj 400. 
výročia tejto udalosti,“ povedal.

Tváre troch košických svätých mučeníkov, ktorých zabili v roku 1619, nadobudli pomocou vedeckých metód reálnu podobu. 
Rekonštrukcia vznikla antropologickým skúmaním a digitalizáciou pozostatkov umučených kňazov. Na projekte sa podieľal 
medzinárodný forenzný tím, ktorý výsledky v utorok prezentoval na pôde košickej Teologickej fakulty Katolíckej univerzity.

Kraje žiadajú ministerstvo o dofinancovanie príspevkov na rekreáciu  

tasr, Slovensko    

„Samosprávnym krajom v súvislosti 
s príspevkom na rekreáciu vznikli 
dodatočné náklady, ktoré zvyšujú 
finančné nároky na rozpočty stred-
ných škôl v zriaďovateľskej pôsob-

nosti vyšších územných celkov. 
Preto sme požiadali ministerstvo 
školstva o dofinancovanie týchto 
výdavkov,“ uviedol predseda SK8 
a Trnavského samosprávneho kraja 
Jozef Viskupič. Dofinancovanie 
SK8 požaduje v rámci dohodova-

cieho konania k rozpočtu norma-
tívnych finančných prostriedkov na 
rok 2019. Žiadosť zaslali kraje ešte 
v polovici marca ministerke Mar-
tine Lubyovej (nominantka SNS). 
Najvyššiu sumu 619.630 eur potre-
buje Košický kraj, Žilinskému kraju 

chýba 601.500 eur, nasleduje Pre-
šovský kraj so sumou 499.950 eur, 
Nitriansky (447.700 eur), Trenčian-
sky (427.312 eur), Banskobystrický 
(403.673 eur). Bratislavský kraj 
potrebuje 388.205 eur a najmenej 
Trnavský - 335.016 eur.

Krajským samosprávam chýba dovedna 3,722 milióna eur na dofinancovanie príspevkov na rekreáciu, a tak Združenie samosprávnych 
krajov SK8 požiadalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o dofinancovanie týchto oprávnených výdavkov.
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Mesto prenájme na pár hodín školské ihrisko talentovaným futbalistom

Podviedol starenku, prišla o 10-tisíc eur. Polícia vyzýva k opatrnosti

ts, východné Slovensko    

Podobný prípad zaznamenali košickí po-
licajti pred niekoľkými dňami. Doposiaľ 
neznámy páchateľ, pod legendou „syn“, 
zatelefonoval 87-ročnej dôchodkyni z Ko-
šíc. Najprv poškodenej dôchodkyni zabla-
hoželal k meninám a potom jej oznámil, 
že sa momentálne nachádza v banke 
a súrne potrebuje vykonať finančnú tran-
sakciu, avšak nemá dostatok peňazí. Po-
žiadal dôchodkyňu o finančnú hotovosť 
vo výške 10.000 eur. Dôverčivá seniorka 
vybrala z banky peniaze a podľa telefonic-
kých inštrukcií potom celú finančnú hoto-
vosť odovzdala neznámej osobe, ktorá sa 
predstavila ako synov kolega z práce. To 
však nebola pravda. Páchateľ takýmto ko-
naním zámerne oklamal, podviedol a vy-
lákal od dôchodkyne peniaze, aby sa tak 

na jej úkor obohatil a spôsobil je škodu vo 
výške 10-tisíc eur. „Vyšetrovateľ odboru 
kriminálnej polície Okresného riaditeľ-
stva PZ v Košiciach už v tejto súvislosti 
začal trestné stíhanie pre zločin podvodu 
a po páchateľovi pátra. Páchateľovi za 
tento skutok, spáchaný na chránenej oso-
be, hrozí trest odňatia slobody na tri až 10 
rokov,“ vysvetlila košická krajská policaj-
ná hovorkyňa Jana Mésarová. 
Seniori, nestaňte sa obeťou zlodejov 
a podvodníkov, pri komunikácii s cudzí-
mi ľuďmi buďte opatrní! 
Polícia radí seniorom:
Ak vás kontaktuje telefonicky osoba, kto-
rá sa vydáva za vášho príbuzného a žiada 
o finančnú pomoc, čo najskôr si overte, či 
skutočne zatelefonoval váš príbuzný. Ob-
ratom mu zavolajte. 
Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú 

nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že ich súr-
ne potrebuje pre pomoc inému, napr. na 
operáciu, a sľubuje, že peniaze čoskoro 
vráti.  
Nesúhlaste s tým, aby vás cudzie osoby 
odviezli domov, k bankomatu alebo do 
banky. 
Cez telefón nikdy neposkytujte osobné 
údaje ani údaje o finančných či rodinných 
pomeroch. 
Cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do svojho 
príbytku a nezostávajte s nimi osamote. 
Košická krajská policajná hovorkyňa 
Jana Mésarová informovala, že v tejto 
súvislosti polícia apeluje na rodinných 
príslušníkov, susedov, starostov, ktorí 
prichádzajú do kontaktu s osamelo ži-
júcimi staršími osobami, aby ich upo-
zornili na takéto podvodné konanie pá-
chateľov. Opakovane ich upozorňovali, 

aby nevpúšťali cudzie osoby do svojich 
príbytkov, nekontaktovali sa s cudzími 
osobami osamote. Aby v žiadnom prípade 
nevyberali z uschovaných miest peňažnú 
hotovosť a cennosti v prítomnosti ne-
známych osôb. Občanov  vyzývame, aby 
v prípade podozrivého správania osoby, 
ktorá sa snaží pod rôznymi zámienkami 
neodbytne dostať do ich obydlia a pod 
rôznymi zámienkami žiada peniaze, ih-
neď kontaktovali políciu na známom 
bezplatnom čísle 158. Prípadne svedkov 
takéhoto podozrivého konania, aby ihneď 
kontaktovali políciu, aby mohla okamžite 
zasiahnuť. Pri objasňovaní týchto prípa-
dov Policajný zbor SR uvíta, aby občania 
kontaktovali políciu už pri prvých názna-
koch, že ich chce niekto uviesť do omylu 
a pripraviť o peniaze. A to aj vtedy, ak by 
sa podvodné konanie nepreukázalo.

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

Mestskí poslanci na poslednom ro-
kovaní Mestského zastupiteľstva 
v Humennom schválili pre Futbalový 
klub Humenné prenájom športového 
zariadenia – ihriska, ktoré je v správe 
Základnej školy na Hrnčiarskej ulici. 
Mladí talentovaní futbalisti ho budú 
môcť využívať v tomto roku 150 ho-
dín. Za prenájom ihriska zaplatí klub 
dohromady 600 eur. Podmienkou 
prenájmu bolo podpísanie dodatku k 
platnej zmluve o nájme. Vedúca odb. 
kultúry, športu a mládeže z MsÚ Hu-
menné Nataša Mocáková spresnila, že 
ihrisko budú môcť využívať na  trénin-
gový proces, na odohratie zápasov či 
na organizovanie súťaží. „Medzi bene-
fity, ktorými mesto podporuje športo-
vé kluby a predovšetkým činnosť mlá-
dežníckych športovcov, patrí aj vyu-
žívanie športovísk formou prenájmu 

spôsobom hodným osobitného zrete-
ľa,“ ozrejmila Mocáková. Spresnila, že 
dôvodom hodným osobitného zreteľa 
je podpora športu mestom Humenné 
a propagácia mesta Humenné tý-
mito športovými klubmi. Dodala, že 
Mestské zastupiteľstvo v Humennom 
schválilo takúto podporu pre športový 
dorast futbalového klubu Humenné 
ešte v roku 2016. „V roku 2016 takto 
bolo schválených pre FK Humenné 
180 hodín za sumu 720 eur. Obdobnú 
žiadosť predložil tento futbalový klub 
aj v roku 2019,“ dodala Mocáková. To-
uto predmetnou žiadosťou sa opätov-
ne zaoberala mestská rada 27. marca 
tohto roku a súhlasila s prenájmom 
ihriska Pri Mlyne pre mladší a starší 
dorast futbalového klubu, a to v počte 
150 hodín na kalendárny rok 2019. 

Čaká sa na dokončenie 
tréningového ihriska

Mladí futbalisti by mali v budúcnosti 
trénovať na novom ihrisku s umelým 
povrchom. Presný termín jeho do-
končenia ale ešte nie je známy. „Fut-
balový klub vlastne čakal do konca 
marca, či bude hotové ihrisko s ume-
lou trávou so všetkým, čo k tomu ná-
leží. Bohužiaľ, stav je taký, že to asi 
tak skoro nebude a kvôli tomu, aby 
tieto mládežnícke družstvá mohli 
trénovať, ktoré mali pôvodne tréno-

vať už na umelej tráve, tak vznikol 
ten problém, ako nahradiť tie hodi-
ny niekde inde a, samozrejme, veľa 
možností nie je. V podstate jediná 
možnosť je na tomto ihrisku, ktoré 
patrí Základnej škole Hrnčiarska uli-
ca. To je na vysvetlenie, prečo sa na-
vyšujú počty hodín na tomto ihrisku 
pre futbalový klub,“ uzavrel poslanec 
Jozef Babják, ktorý je zároveň členom 
komisie športu.

Pokiaľ nebude hotové tréningové ihrisko s umelou trávou, budú futbalové mládežnícke družstvá trénovať  
na ihrisku Pri Mlyne, ktoré spravuje Základná škola na Hrnčiarskej ulici v Humennom.

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť 
a dobrosrdečnosť stávajú najčastejšie obeťami podvodov a krádeží. Podvodníci sa najčastejšie skrývajú v osobách, ktoré sa 
na seniorov obracajú s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Oslovujú ich telefonicky, priamo na ulici alebo v ich príbytku.
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MsKS – DOM KULTÚRY

MALÝ VEĽKÝ MUŽ
Radošinské naivné divadlo a SĽUK... 

ako vrátili do života z pamätníka 
Štefánika. – v pondelok 13. mája 

o 17.00 a 20.00 hod. v divadelnej sále 
DK. Vstupné 23 eur.

KONCERT UČITEĽOV A ŽIAKOV 
ZUŠ NA MIEROVEJ UL.

58. HUMENSKÁ HUDOBNÁ JAR 
– vo štvrtok 16. mája o 17.00 hod. 

v divadelnej sále DK. Vstupné 3/2 eur.

FREEMAR PHOTO 2019
Výstava súťaže amatérskej fotografie. - 

potrvá do 7. júna v priestoroch DK. 

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

SONÁTOVÝ VEČER
58. HUMENSKÁ HUDOBNÁ JAR. 

Martin Ruman (viola), Alena Hučková 
(klavír). – v nedeľu 19. mája o 18.30 

hod. v koncertnej sieni kaštieľa. 
Vstupné 3/2 eur.

HRÁME SPOLU! 
V MANŽELSTVE

Putovná výstava ocenených 
fotografií z Prešovského kraja. 

Dvadsať čiernobielych a farebných 
snímok odkazujúcich na vzácnosť 

partnerských vzťahov. Potrvá do 31. 
mája vo výstavných 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. 

KINO FAJN

PUNK JE HNED!
dráma (SVK/CZE), slovenská verzia – 

15. mája o 19.30 hod.
ASFK... Príbeh 13-ročného drogovo 

závislého Kvička, ktorý žije v 
rozpadajúcom sa podnájme so svojou 
družkou a dvojročným synom. Jeho 

idylický svet jedného dňa ostro narazí 
na hranu všeobecne platných pravidiel. 

Svojím impulzívnym správaním, 
ktoré neráta s dôsledkami, svoj život 

postupne mení na voľný pád.

JOHN WICK 3: PARABELLUM
akčný, thriller (USA), slovenské titulky 

– 16. a 19. mája 19.30 hod., 18. 5. 
o 18.15 hod.

John Wick (K. Reeves) má k smrti 
tak blízko, ako nikdy predtým. Na 

jeho hlavu bola vypísaná odmena 14 
miliónov dolárov, čo zmobilizovalo 
armádu lovcov odmien. Potom, ako 

zabije člena tajného medzinárodného 
združenia nájomných vrahov, je Wick 

exkomunikovaný a stane sa z neho 
štvanec na úteku. Elitní zabijaci z 

celého sveta sledujú každý jeho krok 
a sú pripravení okamžite využiť aj to 

najmenšie zaváhanie.

BRIGHTBURN
horor (USA), slovenské titulky – 17. 

mája o 19.30 hod.; 18. 5. o 20.45 hod.
Čo sa stane, keď dieťa z iného sveta 
pristane na Zemi, ale namiesto toho, 
aby sa stalo hrdinom, pretvorí svoje 
superschopnosti v zlovestné činy? 

...nová snímka od producenta Jamesa 
Gunna, vizionárskeho režiséra 

Strážcov galaxie...

UGLY DOLLS
(ŠKAREDÉ HRAČKY)

 

animovaný, komédia (USA/CHINA/
CAN), slovenský dabing – 18. mája 

o 16.30 hod.; 19. 5. o 15.30 hod.
Postavičky Ugly Dolls si žijú svoj 

bezstarostný život v mestečku 
Uglyville, kde je vítané všetko iné, 

zvláštne a nikto nikoho neposudzuje 
podľa toho, ako vyzerá. Moxy však 

nie je spokojná a preto nahovorí 
niekoľko svojich kamarátov, aby odišli 

hľadať „veľký svet“, kde má každá 
hračka skutočného parťáka - ľudské 

dieťa. Objavia však niečo iné, inštitút 
dokonalosti je zariadenie, v ktorom 

vychovávajú „dokonalé“ hračky. 
Nakoniec ale prídu na to, že nemusíte 

byť perfektní, aby ste boli úžasní, 
pretože najviac záleží na tom, kým 

naozaj ste.

DADDY COOL
(CHLAP NA ZBLÁZNENIE)

komédia (FRA), český dabing – 19. 
mája o 17.30 hod.; 21. 5. o 19.30 hod.

40-ročný Adrien, ktorého odkopne 
priateľka, lebo sa nespráva ako zrelý 
muž, je bez zodpovednosti, ambícií, 
poriadnej práce. Tvrdohlavý flákač si 

v ich spoločnom byte založí súkromné 
jasle. Do rodičovských učebníc sa 

pravdepodobne nedostane, ale šanca na 
udržanie detí nažive tu nejaká je. A s 
ňou aj šanca na návrat k priateľke...

DO BOJA
(EN GUERRE)

romantický, dráma (FRA), české titulky 
– 22. mája o 19.30 hod.

ASFK... Pred dvoma rokmi 
automobilová spoločnosť Perrin 

Industries podpísala dohodu so svojimi 
1 100 zamestnancami - tí pristúpili 

na citeľné platové obmedzenia 
výmenou za istotu pracovného miesta 
po dobu nasledujúcich piatich rokov. 
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

13. 05. SERVÁC
 (Deň tulipánov)
14. 05. BONIFÁC
15. 05. ŽOFIA, SOFIA
 (Svetový deň rodiny / Svetový 

deň atletiky / Medzinárodný 
deň odporcov vojenskej 
služby)

16. 05. SVETOZÁR
17. 05. GIZELA, ANETA
 (Svetový deň hypertenzie / 

Svetový deň telekomunikácií)
18. 05. VIOLA
 (Medzinárodný deň múzeí)
19. 05. GERTRÚDA
 (Svetový deň hepatitídy)
20. 05. BERNARD, BERNARDA
 (Svetový deň masmédií / 

Medzinárodný deň klinických 
experimentov / Medzinárodný 
deň stepu)

Navzdory rekordnému zisku továrne 
a daným sľubom sa vedenie podniku 
však náhle rozhodlo výrobu ukončiť. 

Zamestnanci, na čele s hovorcom 
Laurentem Amédéom, toto rozhodnutie 
odmietajú prijať a sú pripravení urobiť 
všetko, čo je v ich silách, aby si  prácu 

zachránili.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
13. 05.   GULIVER / ATHOS
14. 05.   PRINC / LISBON
15. 05.   LÍZA / TIMKO
16. 05.   ELZA / RIKI
17. 05.   PATTY / KARIN
18. 05.   ZEUS / PUF
19. 05.   KIKI / ARAMIS
20. 05.   OLIVER / BRENDA
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Dážď na Blaženu (11. 5.) prináša 
súženie, lebo v ňom nič dobrého 

nie je.
Naopak, dážď na Pankráca (12. 5.) 

osožný je poliam, ale škodný viniciam.
Pred Servácom (13. 5.) niet leta,  

po Servácovi niet mrazu.
Mráz na „ľadových svätých“  

kvety a stromy spáli.
Gazda netrpezlivo v očakávaní je 
odchodu troch „zamrznutých“. 

Pankrác, Servác, Bonifác - zamrznutí 
svätí; Žofia ich potvrdí a Urban  

(25. 5.) uzavrie.
Svätá Žofia (15. 5.) ľan rozosieva 

a stromy do krásy rozvíja.
Ľadová žena, Žofia, víno vypíja  

a mak sadí. 
Kto na sv. Jána Nepomuckého (16. 5., 
kňaz a mučeník) ešte len seje, stebla 

sťa na výšku lakťa sa dočká.
Keď mrzne na Gertrúdu (19. 5.),  
celý mesiac ešte mrazy pocítime.

PRANOSTIKA

(jac)

H
E

/0221
H

E
/0226

P R Á C A 

 � 42-ročný, čiastočne inva-
lidný dôchodca si HĽADÁ PRÁ-
CU – ako pomocný robotník, 
vrátnik/strážnik, vodič auta do 
3,5 t. Ponúknite. Humenné a 
okolie. Tel. 0948 097 342.

HE-R/0164

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

HE-R/0159

P R E D A J

 � Predám AUTO zn. Suzuki 
Splash 1.2 GLX CD AC (v per-
fektnom technickom stave) 
– najazdených 76 182 km, r.v. 
10/2008, spotreba v meste 6,5 
l / 100 km (vyhrievané predné 
sedadlá, klíma, multifunkč-
ný volant, hmlovky, hliníkové 
disky). Stačí nasadnúť a jazdiť. 
Tel. 0907 345 636.
HE-R/0165 

 � Predám BUKOVÉ ODREZKY. 
Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

 � Predám VLAŠKÝ ORECH 
kráľovský (na presádzanie) 
a KONZUMNÉ ZEMIAKY. Tel. 
0918 279 885.

HE-R/0163

S L U Ž B Y

 � REKONŠTRUKCIE BY-
TOVÝCH JADIER – omietky, 
obklady, dlažby, plávajúce 
podlahy... Potrebujete PRE-
SŤAHOVAŤ BYT, PREVIESŤ 
NÁBYTOK, ZBAVIŤ SA NEPO-
TREBNÉHO NÁBYTKU A ZA-
RIADENIA Z BYTU? Prídeme 
a odvezieme. Tel. 0944 807 
207. 

HE-R/0156

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

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

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
13. 05.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
14. 05.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
15. 05 . HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 2045/21
16. 05.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
17. 05.  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
18. 05.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
19. 05.  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52  
 (za SLSP)
20. 05.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Východ / Západ  S L N K A 
pon (13.05.) 4:46 / 20:06 hod.
ut 4:45 / 20:07 hod.
str 4:44 / 20:08 hod.
štvr 4:43 / 20:10 hod.
pia  4:41 / 20:11 hod.
sob 4:40 / 20:12 hod.
ned 4:39 / 20:14 hod.
pon (20.05) 4:38 / 20:15 hod.

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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KÚPALISKO V HUMENNOM
(13. – 19. 5. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 10.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 10.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 10.00 hod.
 13.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 10.00 hod.
 14.00 – 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.

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
H

E
 /0101

0907 444 186 * RAMI PLUS, s.r.o.
Nemocničná ul. 6, Humenné

K V A L I T A    
Z A   S U P E R   C E N U

	PARAPETY, ŽALÚZIE, SIEŤKY
	ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
 (predaj a montáž)
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-MJK-, OBFZHE; Humenné 

Regionálna futbalová rozlúčka so se-
zónou sa v našich zemepisných šírkach 
už pätnásť rokov nesie v znamení 
Memoriálu Jozefa Škubu. Tradíciou 
pre Super-pohár Oblastného futbalo-
vého zväzu sa postupne stáva neutrál-
na pôda. Tentokrát sa ňou v stredu 8. 
mája popoludní stal trávnik hlavného 
futbalového štadióna v Humennom. Aj 
po roku svoju úlohu zohralo nevyspita-
teľné májové počasie. Po niekoľkodňo-
vých intenzívnych dažďoch nebolo isté, 
či sa na rozmočenom zelenom trávniku 
uskutoční XV. ročník stretnutia. Avšak 
modrá obloha v deň zápasu poskytla 
priestor aj pre slnečné lúče, ktoré prišli 
určite vhod aj samotným organizáto-
rom a futbalistom.

Málokedy sa tento memoriál skončí ví-
ťazstvom jedného zo zúčastnených druž-
stiev v riadnom hracom čase. Ani uplynu-
lý pätnásty ročník nebol výnimkou, keď 
o víťazovi rozhodol až penaltový rozstrel. 
Na dvojgólové vedenie Ohradzian po 
dvoch presných strelách Viktora Melníka 
zo 6. a 38. minúty prvého polčasu od-
povedal sériou gólových zlepencov (50. 
a 51. minúta) kapitán futbalistov z Uble, 
Ondrej Ferko. „Domáci“ na neutrálnej 
pôde humenského trávnika v druhom pol-
čase herne aktivitou poľavili, stratili vie-
tor z plachiet. Až posledných desať minút 
si na loptu niekoľkokrát siahol aj brankár 
Ubľanov, resp. strely hráčov Ohradzian 
boli nedôrazné, keď nepreťali bránkovú 
čiaru. 

MEMORIÁL JOZEFA ŠKUBU
POHÁR NEXIS FIBERS a ObFZ 

HUMENNÉ

OŠK OHRADZANY – TJ ŠM UBĽA
2:2 (2:0) –pokutové kopy 6:5 

(hralo sa v Humennom)

Góly: 6. a 38. Viktor Melník – 50. a 51. 
Ondrej Ferko.
Žlté karty: 11. V. Šuľak – 57. J. Železník.
Rozhodovali: J. Skalka – M. Jelinek, M. 
Pidanič, M. Sopirjak - 425 divákov.
0ŠK: Ján Revák – Peter Olexa, Vojtech 
Šuľak (69. Viliam Burik), Kamil Suško, 
Tomáš Karas, Tomáš Tkáč (72. Michal 
Karch), Viktor Melník, Daniel Stašák 
(63. Dominik Čura), Tomáš Kohút, Dávid 
Klič, Pavol Otavka (46. Radko Tokár – 
89. Jozef Karnaj). Tréner: Jozef Ondik. 
Vedúci družstva: Slavomír Šudík.
TJ ŠM: Jurij Kozak – Jozef Fejsak (46. 
Sergii Sika), Juraj Železník, Ondrej Fer-
ko, Ján Chochla (46. Radoslav Starec), 
Lukáš Pavlina, Martin Peštik, Marian 
Popovych, Mykola Slovenskyi (62. Jozef 
Kepič), Vadym Cheketa, Matej Bindzár 
(81. Ľubomír Sirka). Tréner: Jaroslav Ko-
ribanič. Vedúci družstva: Ján Bilčák.

Jozef ŠKUBA bol rodákom z Kamienky, 
podieľal sa na vzniku regionálneho týž-

denníka Pod Vihorlatom, v tomto kolek-
tíve však pracoval ako športový redaktor 
iba šesť rokov, keď nielen novinársku 
obec navždy opustil po ťažkej chorobe 
18. septembra 2002. Už od útleho detstva 
inklinoval k športu, sústredil sa na fut-
bal, stolný tenis aj cyklistiku. Pracovnú 
etapu života začal v Belej nad Cirochou 
ako učiteľ. Pod prvé novinárske strany 
sa podpísal v podniku Chemlon, naplno 
sa žurnalistike venoval v týždenníku Pod-
vihorlatské noviny. S manželkou Máriou 
mal synov Mariána a Ľuboša, dcéru Ma-
riannu. 

Ročník 2018/19

1.kolo * Hrubov – Ohradzany 2:8, Ňa-
gov – Habura 1:9, Zubné – Rovné 4:7, 
Kochanovce – Papín 3:1, Uličské Krivé 
– Zemplínske Hámre 3:1, Hrabovec nad 
Laborcom – Radvaň nad Laborcom 0:3, 
Udavské – Lieskovec 0:3, Hažín nad Ci-
rochou – Vyšná Sitnica 2:0.
2.kolo * Ohradzany – Nižné Ladičkovce 
4:1, Uličské Krivé – Ubľa 1:6, Habura 
– Lackovce 2:6, Rovné – Nižná Sitnica 
3:2, Kochanovce – Lukačovce 0:0 (4:2 
PK), Radvaň n/L. – Koškovce 2:2 (3:4 

PÄTNÁSTY ROČNÍK MEMORIÁLU JOZEFA ŠKUBU... 

OŠK OHRADZANY – Víťaz XV. ročníka Memoriálu Jozefa Škubu. | FOTO MJK

Kvarteto rozhodcov XV. ročníka s delegátom stretnutia, Štefanom Styrančákom 
(druhý sprava).| FOTO MJK

Kapitán družstva OŠK Ohradzany, Tomáš Karas, spolu s vedúcim tímu si prevzali 
víťazný a putovný pohár z rúk Petra Jenčuru.| FOTO MJK

Nespútaná radosť  futbalistov z Ohradzian po pokutových kopoch.| FOTO MJK
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PK), Lieskovec – 
Krásny Brod 1:3, 
Dlhé n/Cir. – Ha-
žín n/Cir. 3:1.
3.kolo * Ohra-
dzany – Lackov-
ce 0:0 (5:4 PK), 
Ubľa – Koškovce 
3:2, Krásny Brod 
– Dlhé n/Cir. 5:0, 
Rovné – Kocha-
novce 2:3.
4.kolo * Kocha-
novce – Ohradza-
ny 2:3, Ubľa – 
Krásny Brod 2:0.
5.kolo * Ohra-
dzany – Kocha-
novce 3:3, Krás-
ny Brod – Ubľa 
1:1.

Viktorovi Melníkovi kontroval dvoma gólov Ondrej Ferko

Ubľa (vľavo) vs. Ohradzany. | FOTO MJK

„Horúca“ pôda pod nohami brankára Uble, Jurija Kozaka.| FOTO MJK

Predseda Oblastného futbalového zväzu Humenné, Peter Jenčura, odovzdal pohár 
vedúcemu družstva porazeného finalistu. | FOTO MJKViktor Melník (OŠK Ohradzany).| FOTO MJK

Porazený finalista Superpohára – TJ ŠM Ubľa. | FOTO MJK Ondrej Ferko (TJ ŠM Ubľa). | FOTO MJK
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IH, región 

Vo štvrtok 9. mája sa v Humennom 
uskutočnilo vyžrebovanie III. roč-
níka Zemplínskej futbalovej ligy 
(ZFL). Patronát nad týmto roční-
kom prevzal predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Milan Majer-
ský a organizátorom tejto futbalovej 
súťaže neregistrovaných hráčov je 
poslanec Zastupiteľstva Prešov-
ského samosprávneho kraja, Ivan 
Hopta. 

Tretieho ročníka ZFL sa zúčastňujú 

tieto družstvá:  Baškovce, Hankovce, 
Kamienka, Slovenská Volová, Topo-
ľovka a Voľa. 
Prvé kolo sa začne 26. mája 2019 o 
17.00 hod.  a stretnú sa v ňom tieto 
dvojice: Voľa vs. Kamienka, Baškovce 
vs, Hankovce a Topoľovka vs. Sloven-
ská Volová.  Stretnutia sa hrajú v ne-
deľu, s výnimkou Slovenskej Volovej, 
ktorá odohrá svoje domáce zápasy v 
sobotu v úradnom hracom čase. 
Víťazom prvých dvoch ročníkov 
ZFL bolo družstvo Baškoviec. Oproti 
predchádzajúcim dvom ročníkom už 
neštartuje Závadka, ktorú nahradila 
Kamienka. 

Regionálny výkop III. ročníka 
Zemplínskej futbalovej ligy sa blíži

HE-S/0042

Družstvo Baškoviec, ktoré vyhralo prvé dva ročníky Zemplínskej futbalovej ligy.  | FOTO IH
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OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

HE-R/0118

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E
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V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM NEDOSTAL 
NÁŠ  TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,  

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU TÝŽDŇA 
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON)  
V HUMENNOM
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(mtgh), -MJK-; Brno; FOTO ARCHÍV PKCH 

Klub plaveckých športov polície 
Kometa Brno usporiadal v dňoch 
4. a 5. mája tradičné preteky pre 
11 – 14-ročných plavcov v bazéne za 
Lužánkami. Súťaž „Májové Brno“ 
je medzinárodnými pretekmi pla-
veckej mládeže, tento rok zapísala 
svoj 45. ročník.
 
Výprava plavcov Plaveckého klubu 
Chemes Humenné (dve dievčatá a šty-
ria chlapci) vyrazila v piatok 3. mája 
na cestu na Moravu, pod taktovkou 
trénerov M. Tomahogha a J. Luksaja.

V sobotu si to do brnianskej „päťde-
siatky“ nasmerovalo 495 pretekárov 
(229 chlapcov a 266 dievčat) z 56 
klubov z Českej republiky, Maďarska, 
Poľska, Ruska, Francúzska, Rakúska, 
Ukrajiny a zo Slovenska.
Naša, počtom malá výprava ukázala 
svoju silu a na medzinárodnom fóre sa 
dokázala presadiť a siahla po medailo-
vých pódiách.

MLADŠÍ ŽIACI (narodení v r. 2007) * 
Humenskí plavci sa presadili v silnej 
konkurencii. Oliver Verba si z českej 
bazénovej vody na Slovensko priniesol 
tri medaily - dve zlaté  (100 m motýlik 
časom 1:10,69 min. a 50 m motýlik za-

plával za 31,62 sekúnd); a jednu strie-
bornú v disciplíne 200 m motýlik ča-
som 2:39,18 minút. Matúš Adamec si  
v znaku na 50 m (36,12 sek.) vyplával 
bronzovú medailu. Mária Balogáčo-
vá doplávala motýlik na 200-m dĺžke 
časom 3:05,89 min. ôsma v poradí a 
na polovičnej 100-m vzdialenosti de-
viata (1:21,26 min.). Títo traja plavci 
si v konečnom dôsledku vytvorili jede-
násť osobných rekordov.

STARŠÍ ŽIACI (ročník narodenia 
2006) * Dominik Luksaj si pozlátil 
prsia dvakrát – 50 m časom 33,84 se-

kúnd a dvojnásobnú dĺžku 100 m za-
plával za čas 1:14,55 minút. Na 200-m 
vzdialenosti disciplíny prsia mu name-
rali štvrtý najlepší čas. Timotej Leško 
doplával 50 m znak na šiestom mieste 
(32,96 sek.), dvakrát skončil na devia-
tom mieste (50 m kraul - 28,61 sek. 
a 50 m motýlik - 32,96 sek.). Anna 
Stephanie Buhajová aj napriek zaplá-
vaným osobným rekordom v kvalitnej 
konkurencii zvládla 50 m znak na 26. 
mieste a 100 m motýlik na 27. mies-
te. Menovaní plavci si utvorili trinásť 
osobných rekordov.

(jpnc), -MJK-; Košice; FOTO ARCHÍV PKCH 

Dvadsiatka humenských plavcov (8 
chlapcov a 12 dievčat) sa v Košiciach 
4. mája pasovala  s konkurenciou vý-
chodu republiky - z Košíc, Prešova, 
Popradu, zo Spišskej Novej Vsi, z 
Michaloviec a zo Svitu. Na štart na-
stúpilo 107 mužov (10-roční a starší) 
a 111 dievčat  (11-ročné a staršie). 

Naša juniorka Ema Borščová malá 
strieborný deň, medaily získala 

v disciplínach 200 m prsia a polohové 
preteky. Nina Trebišovská zaplávala 
bronzového motýlika na 100-m dĺžke.

Staršia žiačka Zuzana Pavlíková dva-
krát stála na striebornom stupni víťa-
zov – 100 m kraul aj motýlik, dvakrát 
na na bronzovom  - 100 m znak a 200 
m polohové preteky. Michal Pandoš si 
obľúbil na týchto pretekoch tretí naj-
lepší čas - čo štart to bronzová medaila 
– 100 m znak a motýlik, 200 m kraul, 
prsia a polohové preteky. 

V kategórií mladších žiakov získal 
Rastislav Fecenko striebornú medailu 
v znaku na 100 m a trikrát bronz – 100 
m motýlik, 200 m prsia a polohové 
preteky. Ľubomír Findrik si v znaku 
na 100 m vylovil bronzovú medailu. 

Za stupňom víťazov skončili: Sandra 
Ferjaková, Marek Harvilik, Michal 

Hlubik, Nina Horňáková, Nikolas Je-
vič, Nadja Katkovčin, Adam Kulik, 
Vanesa Lukáčová, Viktória Mattová, 
Eva Onderišinová, Sophia Sotáková, 
Dominika Vasiľková, Petra Vasiľková 
a Peter Šepeľa. 
Plavci Plaveckého klubu CHEMES si 
zlepšili 49 osobných rekordov.

45. ročník Medzinárodných plaveckých pretekov mládeže - Májové Brno 2019 

Medaily aj osobné rekordy z druhého kola Jarných majstrovstiev VSO v plávaní


