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Na Komenského a Gaštanovej ulici sa dočkali nového asfaltu. 
Parčík na Ulici osloboditeľov je vo finále revitalizácie

Humenskí gymnazisti 
na potulkách Parížom

Na humenské námestie 
sa zo sochy Štefánika vrátila 
len jej hlava

  Viac na str. 8   Viac na str. 3

ts, Humenné, Foto: MsÚ

Revitalizáciu parku na Ulici oslo-
boditeľov si vzala na starosť firma 
CM STAV, s. r. o. Celková výška fi-
nancií na túto revitalizáciu pokryla 
sumu 173 967,78 eura s DPH. V 
rámci nej sa zrekonštruovala plo-
cha parku o celkovej výmere 3 800 
m2 . Z toho predstavuje verejná ze-
leň, ktorá sa rovnako revitalizova-
la, 2 465 m2 . Na základe doteraj-
šieho zhodnotenia stavu zelene sa 
pristúpilo k jej revitalizácii na da-

nej lokalite so zameraním na eko-
logické princípy a moderné trendy 
krajinnej architektúry a zaistenia 
bezpečnosti návštevníkov parku. 
Aj preto bola starostlivosť o zeleň 
vypracovaná v rámci špeciálneho 
dokumentu, ktorý bol súčasťou 
projektovej dokumentácie samot-
ného parku. Samotná revitalizácia 
sa už v prvom kroku zverila do rúk 
záhradným architektom zo spo-
ločnosti HORTUS VIRIDIS ešte v 
roku 2018 pod vedením Ing. Jána 
Jakubčíka. Záhradní architekti 

vypracovali projektový plán, kto-
rý zahŕňal realizáciu:  extenzívnej 
výsadby trvaliek a okrasných tráv 
s pôsobnosťou počas všetkých roč-
ných období v 3 centrálnych zá-
honoch, ktoré vítajú návštevníkov 
parku z každej strany (cibuľoviny 
sa v tomto prípade budú sadiť až v 
jeseni), výsadbu 24 ks nových stro-
mov a kríkov (javor červený, buk 
lesný, gledičia trojtŕňová, moruša 
biela, lipa malolistá, dub letný), 
ktoré nahradia 13 ks nevhodných, 
poškodených, chorých a život 

ohrozujúcich drevín, výsev parko-
vého trávnika a centrálny kvetino-
vý záhon v strede parku.

Revitalizačné práce v parku zabez-
pečili aj nové osvetlenie, a to 9 ks 
líniových svietidiel, 21 ks verejného 
osvetlenia na stožiaroch, 5 ks bo-
dových svietidiel nad terénom a 1 
bodové svetlo umiestnené v dlažbe. 
Okrem toho tu pribudlo 15 ks ko-
vových lavičiek, 9 ks betónových 
lavičiek, jeden stojan na bicykle a 
5 odpadkových košov a 5 košov na 

V stredu 15. mája sa uskutočnil kontrolný deň zrealizovaných investičných akcií v meste Humenné. Kontrolného dňa sa zúčastnil 
primátor mesta Miloš Meričko, zamestnanci Odboru výstavby a územného plánovania MsÚ a zástupcovia zhotovovateľských firiem.
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psie exkrementy. Aktuálne dokon-
čovacie práce spočívajú vo výsadbe 
jednotlivých druhov kvetín a prí-
prave kamerového systému.

Park v číslach
Celková plocha parku je 3 800 
m2 (bez jestvujúceho asfaltové-
ho chodníka o veľkosti 110 m2 ). 
Celková plocha verejnej zelene v 
parku – 2 465 m2 (z toho trávnik 
predstavuje 2 187 m2 ). Spevne-

né plochy – 702,23 m2 , plošná 
dlažba – 238,11 m2 , zámková a 
maloformátová dlažba – 256,71 
m2 , dlažba pre nevidiacich – 10,71 
m2,  mlátový chodník – 196,7 m2 .

Rekonštrukcia a oprava 
miestnych komunikácií 
Komenského a Gaštanová
Stavebné práce na týchto uliciach 
spočívali vo výmene obrubníkov v 
tých úsekoch, kde sa menil asfalto-
vý kryt po celej šírke komunikácie. 
Neskôr sa samotný asfaltový kryt 

ciest opravil a osadilo sa 23 nových 
uličných vpustí – na Komenského 
ul. 12 ks, na Gaštanovej ul. 11 ks. 
Rekonštrukciu obidvoch úsekov 
realizovala firma EKO SVIP, s. r. 
o., v sume 146 937,90 eura s DPH, 
pričom Gaštanovú ulicu rekonštru-
ovali v dvoch etapách, nakoľko sa 
na oprave podieľala okrem mesta 
aj VVS, a. s., (Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť).

Gaštanová ul. - 1. etapa (financova-
la VVS): Plocha asfaltu na komu-

nikácii – 881,6 m2, plocha asfaltu 
pri oprave chodníkov – 37 m2 . 
Gaštanová ul. - 2. etapa (finan-
covala VVS + mesto Humenné): 
Plocha asfaltu na komunikácii – 1 
478 m2 , plocha asfaltu pri oprave 
chodníkov – 118,3 m2 , výmena ob-
rubníkov – 432,61 m. Komenského 
ul. (financovala VVS + mesto Hu-
menné): Plocha asfaltu na komuni-
kácii – 1 510,6 m2 , Plocha asfaltu 
pri oprave chodníkov – 39,9 m2 , 
výmena obrubníkov – 379,39 m.

porkačovanie zo strany 1 
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„Minuloročná zbierka pomohla 
deťom na východnej Ukrajine a aj 
tento rok pokračujú v pomoci práve 
týmto deťom,“ uviedla Miriama Sij-
ková z Mládežníckeho parlamentu 
FreeMar. Konflikt na východnej 
Ukrajine, žiaľ, vstúpil do 6. roku. 
Šesť rokov tu deti žijú  v perma-
nentnom strachu a neistote. Vojno-
vý konflikt ich neobral len o mate-
riálne veci, ale oberá ich o detstvo, 
ktoré si zaslúžia. „Rany na duši, 

ktoré nevidíme, ich v noci oberajú o 
spánok a cez deň o zvonivý smiech. 
Ich osudy sa nás dotýkajú o to viac, 
že máme s touto krajinou spoločnú 
hranicu,“ vysvetlila Sijková. Ter-
mín zbierky v meste Humenné je 
od 20. do 24. mája 2019, v uliciach 
budú dobrovoľníci v doobedňaj-
ších hodinách. Dobrovoľníci budú 
v modrých tričkách s logom UNI-
CEF, s bielou pokladničkou, ozna-
čení plastovou menovkou „Dobro-
voľník. Porušovanie prímeria na 
východnej časti Ukrajiny, ktorá je 

nazývaná ako zóna, ktorá nie je pod 
kontrolou ukrajinskej vlády, ako aj 
v oblasti asi 20 kilometrovej zóny 
pozdĺž akejsi „hranice,“ ktorá roz-
delila východnú Ukrajinu a je na-
zývaná ako „kontaktná zóna“, pre-
tože tam stále prebiehajú vojenské 
operácie. Táto situácia ovplyvňuje 
životy 500-tisíc detí, ktoré naďalej 
potrebujú humanitárnu pomoc a 
ochranu. Opakované ostreľovanie 
infraštruktúry potrebnej pre zabez-
pečenie pitnej vody, sanitárnych 
zariadení, elektriny či kúrenia sťa-

žuje každodenný život asi 3,2 mi-
lióna ľudí v Doneckej a Luhanskej 
oblasti. Deti majú sťažený prístup k 
vzdelávaniu a stále dochádza k po-
škodzovaniu škôl streľbou. Rodiny 
aj s deťmi, ktoré ostali žiť v tejto 
časti Ukrajiny alebo boli nútené sa 
presťahovať či vysťahovať, sú trau-
matizované. Sú ohrozené nielen 
streľbou, ale aj mínami či pozostat-
kami výbušnín, ktoré sa v týchto 
oblastiach nachádzajú. Ohrozujú 
ich bezpečnosť a vedú k traumám a 
emocionálnemu stresu.

tasr, mpo, Ubľa

Hlavným organizátorom Dňa pria-
teľstva – Dňa dobrosusedstva 2019 
bol Prešovský samosprávny kraj 
(PSK). TASR o tom informovala 
hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. 
„Cieľom každoročného medziná-
rodného podujatia je vytváranie 
priaznivého prostredia, posilňova-
nie partnerských vzťahov i rozvoj 
cezhraničnej spolupráce sloven-
ských a ukrajinských subjektov 
na rôznych úrovniach i v rôznych 
oblastiach. Tento rok je hlavným 

organizátorom PSK, spoluorgani-
zátormi sú Košický samosprávny 
kraj, Zakarpatská oblastná štátna 
administrácia a Zakarpatská ob-
lastná rada,“ uviedla Jeleňová. Na 
Dni priateľstva – Dni dobrosused-
stva sa podľa jej ďalších slov kaž-
doročne zúčastňujú predstavitelia 
štátnych orgánov i zástupcovia re-
gionálnej a miestnej samosprávy, 
podnikateľské subjekty, organi-
zácie, inštitúcie a občania prihra-
ničných oblastí. Budovanie vzá-
jomného partnerstva aj tento rok 
spečatil Protokol o spolupráci na 

nasledujúcich 12 mesiacov, ktorý 
na stretnutí podpísali zástupcovia 
oboch krajín. „Dokument zahŕňa 
aktivity v oblastiach regionálneho 
rozvoja, vzdelávania, kultúry a ces-
tovného ruchu, sociálnych služieb 
či životného prostredia,“ doplnila 
Jeleňová. Príkladom doterajšej 
spolupráce a priateľských kontak-
tov je vybudovanie infraštruktúry 
v Parkoch tmavej oblohy v Kolonici 
a v Užhorode a tiež tradičné poduja-
tia Dni rusínskych zvykov a tradícií 
v Kamienke, Slávnosti Rusínov pod 
hradom Ľubovňa, Rusínska vatra 

v Malom Lipníku či výstava Karpat-
ská kraslica v Humennom. Ako Je-
leňová pokračovala, aj keď v tomto 
roku pôjde už o 18. ročník, po prvý 
raz bude podujatie viac otvorené 
verejnosti. Súčasťou aktuálneho 
ročníka boli prezentácie remesiel, 
trh tradičných výrobkov prihranič-
ných regiónov i atrakcie pre deti. 
V kultúrnom programe vystúpil 
Folklórny súbor (FS) Makovica, FS 
Železiar a súbory z Ukrajiny.

Humenčania sa zapoja do celoslovenskej zbierky Modrý gombík

Deň priateľstva v Ubli podporuje slovensko-ukrajinské partnerstvá  

UNICEF na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej zbierky s názvom Modrý gombík. Spoluorganizátorom zbierky v meste 
Humenné je už 5. rok Mládežnícky parlament FreeMar, o. z. Záštitu nad Týždňom modrého gombíka prevzal primátor mesta Miloš Meričko.

V poradí 18. ročník priateľského stretnutia dvoch susedných krajín Slovenska a Ukrajiny sa uskutočnil v obci Ubľa v sobotu 18. mája. 
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Viktória Hutníková, Juliana Tamášová, 2.D

Hovorí sa, že máj je lásky čas. 
V dňoch 8. – 12. 5. 2019 sa žia-
kom Gymnázia arm. gen. L. 
Svobodu v Humennom naskytla 
jedinečná príležitosť – prezrieť si 
romantické zákutia mesta lásky – 
Paríža. 
Naša cesta za zážitkami sa zača-
la v skorých ranných hodinách, 
keď sme sa z Humenného vydali 
autobusom na zaujímavú cestu 
naprieč Európou. I keď bola ces-
ta dlhá, nenechali sme sa odradiť 
a spríjemnili sme si ju spoločným 
spievaním či počúvaním príbehov 
a zaujímavostí o krajinách, ktorý-
mi sme prechádzali, z úst našej 
milej sprievodkyne Janky. 
V skorých ranných hodinách sme 
sa prebudili do upršaného, ale 
stále čarovného rána v metro-
pole Francúzska. Sledovali sme 
pravé rušné ráno veľkomesta, 
kde sa všetci ponáhľali do práce 
či do škôl, no my sme pokojne 
nasávali pre nás čarovnú atmo-
sféru. Našou prvou zastávkou 
bol Kostol Saint Etienne du 
Mont a pokochali sme sa aj ma-
jestátnym Pantheónom. Cestou 
k prenádherným Luxemburským 
záhradám sme sa zastavili aj pri 
Kostole sv. Eustacha či univerzi-

te La Sorbonne, na ktorej možno 
niektorí z nás budú v budúcnosti 
študovať. Popoludní sme z ostro-
va Cité so žiaľom sledovali to, čo 
zostalo z Katedrály Notre Dame, 
dnes už stráženej políciou a ob-
klopenej lešením. Rozveseliť sme 
sa šli do uličiek Latinskej štvrte, 
vždy plnej smiechu a dobrej ná-
lady, kde sme sa ukryli pred daž-
ďom v neogotickom Kostole Saint 
Séverin. Napokon naše kroky 
viedli do centra moderného ume-
nia – múzea Pompidou. Keď sa 
počasie umúdrilo, sme zo strechy 
múzea zažili veľkolepý výhľad na 
mesto. To najlepšie sme si nechali 
na koniec – celý deň sme sa tešili 
na návštevu svetoznámeho mú-
zea Louvre. Túlali sme sa jeho 
rozsiahlymi chodbami a davmi 
návštevníkov sme sa prebojovali 
aj k najznámejšiemu obrazu – 
Mona Lise. Cestou k zaslúženému 
oddychu sme ešte prechádzali cez 
námestie Svornosti – Place de la 
Concorde, z ktorého sme videli 
dokonca aj Eiffelovu vežu a naj-
známejší bulvár Champ-Elysées, 
ktorého dominantou je víťazný 
oblúk Árc de Triomphe.
Ďalší deň sme začali typickými 
francúzskymi raňajkami – vý-
borným croissantom a bagetou. 
So spokojnými žalúdkami sme sa 

vydali spoznávať ďalšie pamiat-
ky. Prvou zástavkou bola návšte-
va pompézneho zámku Versailles 
a jeho rozsiahlych záhrad plných 
krásnych fontán, zaujímavých 
sôch a muziky. Dozvedeli sme sa 
viac o živote Kráľa Slnka – Ľudo-
víta XIV., ktorý dal zámok vybu-
dovať, i o jeho ostatných reziden-
toch. Poobede sme sa vracali do 
Paríža sprevádzaní zvedavosťou, 
čo všetko nás ešte čaká. Nalodili 
sme sa na rieku Seina, na kto-
rej sme absolvovali vyhliadko-
vú plavbu, videli parížske mo-
numenty, prírodné krásy aj kamsi 
sa náhliacich ľudí. Z našej cesty 
sme si chceli odniesť aj suvení-
ry, takže sme zvyšok poobedia 
venovali nákupom v modernej 
štvrti La Defense, kde sme videli 
aj moderný víťazný oblúk Grande 
Arche de la Fraternité. Večer sme 
venovali autokarovej prehliadke 
mestskej časti Montmartre, pre-
slávenej najmä nočným klubom 
Moulin Rouge.
Dni nám ubehli ako voda a zobu-
dili sme sa do posledného rána, 
keď sme opäť začali sýtymi ra-
ňajkami a pokračovali k najoča-
kávanejšej pamiatke – Eiffelovej 
veži, na ktorej sme si vychutná-
vali teplú bagetu a výhľad na celé 
mesto.  Je to skutočne elegantná 

kovová dáma, ktorá nás všetkých 
očarila. Cestou k ďalšej zastáv-
ke, Invalidovni – najrozsiahlej-
šiemu múzeu vojenskej histórie 
na svete a miestu Napoleonovej 
hrobky, sme prechádzali cez 
Marsove polia. Celý pobyt sme 
zakončili výdatnou spoločnou 
večerou v útulnej parížskej uličke 
v Latinskej štvrti a prechádzkou 
mestom, s ktorým sme sa s ťaž-
kým srdcom lúčili, ale vedeli sme, 
že sa nevidíme naposledy. 
Cesta domov bola opäť plná smie-
chu, hudby či spomínania na 
krásne chvíle. Toto mesto lásky, 
umenia a módy v nás zanechalo 
hlbokú stopu, ktorá nás bude ešte 
dlho sprevádzať. Sme veľmi radi, 
že nám bolo umožnené nazrieť 
sem. Nebolo by to však možné 
bez našich profesoriek PhDr. Ma-
rianny Klamárovej, ktorá  v rámci 
svojho predmetu „umenie a kul-
túra“  exkurziu zorganizovala, za 
pomoci Mgr. Michaely Janucho-
vej, PaedDr. Ivanny Herbstovej 
a vedenia našej školy, ktorým sa 
chceme za to úprimne poďakovať. 
Veľká vďaka patrí  i našej pani 
sprievodkyni Janke, vďaka ktorej 
sme sa dozvedeli mnoho zaujíma-
vostí a exkurzia tak pre nás mala 
naozaj náučný charakter. 

Humenskí gymnazisti na potulkách Parížom
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V drevenej kôlni našli pašované cigarety za viac ako 16-tisíc eur
ts, Sobrance     

Policajti Riaditeľstva hraničnej 
a cudzineckej polície (RHCP) 
Sobrance zadržali 8. mája v ran-
ných hodinách v katastrálnom 
území obce Veľké Slemence, 

okres Michalovce, 3 občanov SR 
podozrivých z páchania cezhra-
ničnej trestnej činnosti a zaistili 
550 kartónov cigariet zn. JIN 
LING, ktoré boli uložené v dre-
venej kôlni jedného z rodinných 
domov v obci. Finančný únik na 

spotrebnej dani z tabakových vý-
robkov bol vyčíslený na 16 154,16 
eura. „Prípad aj osoby v zmysle 
vecnej a miestnej príslušnosti na 
mieste prevzal vyšetrovateľ Kri-
minálneho úradu Finančnej sprá-
vy pre podozrenie zo spáchania 

trestného činu porušenia predpi-
sov o štátnych technických opat-
reniach na označovanie tovaru. 
Informovala hovorkyňa RHCP 
Sobrance Agnesa Kopernická. 

Prvé hokejové dni polícia hodnotí ako pokojné

V areáli bývalého družstva skladoval vyše 120 áut

mpo, ts, Košice    

Počas zápasov útvary v pôsobnosti 
Krajského riaditeľstva Policajné-
ho zboru v Košiciach v súčinnosti 
s policajtmi z iných miest či špe-
cializovaných útvarov nasadili 
potrebný a dostatočný počet uni-
formovaných, ale i neuniformo-
vaných príslušníkov Policajného 
zboru, ktorí dohliadali nielen na 
bezpečnosť a plynulosť cestnej pre-
mávky v okolí hokejovej arény, ale 
aj na bezpečnosť samotných náv-
števníkov športového podujatia. 
Prvé hracie dni nepriniesli žiadny 
mimoriadny incident, ktorý by na-
rušil alebo obmedzil priebeh hoke-
jových zápasov. 

Pozor na falošné lístky 
 z internetu
„Sklamanie zažili fanúšikovia, 
ktorí si prostredníctvom rôznych 
internetových portálov zakúpi-

li lístky a po príchode do Steel 
Arény zistili, že sú falošné. Pôvod 
doteraz desiatich takýchto lístkov 
už príslušní policajti preverujú,“ 
uviedla košická krajská policajná 
hovorkyňa Lenka Ivanová. Vstup 
osôb na hokejový šampionát je 
od prvého zápasu kontrolovaný 
organizátormi podujatia. Vďa-
ka spolupráci s colným úradom 
sú tieto kontroly ešte rýchlejšie 
a dôslednejšie, a aj vďaka nim sa 
na štadión nedostane nič, čo na 
športové podujatie v žiadnom prí-
pade nepatrí. Polícia však naďalej 
apeluje na všetkých návštevníkov, 
aby sa k hokejovej aréne dostavili 
s dostatočným časovým predsti-
hom, a to minimálne 2 hodiny vo-
pred. „Obrovské množstvo fanúši-
kov môže dobu kontroly predĺžiť. 
Pred ale i medzi jednotlivými 
zápasmi policajti vykonávajú pe-
dantné pyrotechnické prehliadky. 
Aj vďaka nim sa fínskemu fanú-

šikovi podarilo vrátiť zabudnutú 
príručnú batožinu s osobnými 
dokladmi, ktorá bola nájdená 
po ukončení prvého hokejového 
zápasu na tribúne pre divákov. 
Pred vrátením sa však batožina 
nevyhla dôkladnej pyrotechnic-
kej prehliadke, ktorá v nej žiadny 
podozrivý predmet neodhalila,“ 
dodala policajná hovorkyňa. Iný 
fínsky fanúšik stratil doklady, 
vďaka perfektnej spolupráci jed-
notlivých policajných zložiek sa 
muž tešil, že sa vyhol zdĺhavému 
vybavovaniu náhradných dokla-
dov.
Policajti svoju pozornosť sústre-
ďujú aj na dôležité dopravné uzly, 
kde dochádza k zvýšenej kon-
centrácií a pohybu návštevníkov 
mesta, a to najmä  na autobusovú 
a železničnú stanicu a letisko. Po-
čas prvých hracích dní neboli za-
znamenané žiadne výtržnosti ani 
počas jazdy vlakom Macejko, kto-

rým sa fanúšikovia premiestňujú 
z rôznych kútov našej republiky.
Dopravní policajti doposiaľ neza-
znamenali žiadne kolízie v cestnej 
premávke, ktoré by mali súvis 
obmedzením dopravy, prípadne 
uzávierkou niektorých ulíc a kri-
žovatiek. Je to nevyhnutnosť, kto-
rú si hokejový šampionát vyžadu-
je. Úlohou policajtov je zabezpečiť 
nielen plynulý prechod návštevní-
kov k hokejovej aréne, ale zároveň 
aj bezproblémový presun reziden-
tov, bývajúcich v okolí arény, do 
pohodlia svojich domovov, pri-
čom to, či skutočne ide o reziden-
tov, policajti kontrolujú. Naďalej 
dávame do pozornosti záchytné 
parkoviská, ktoré mesto Košice 
pripravilo v spolupráci s obchod-
nými centrami, a v prípade, ak cie-
ľom vodičov nie je centrum mes-
ta, odporúčame využiť vonkajší 
okruh mesta.

mpo, Prešov    

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru v Prešove 
obvinil 48-ročného Taliana (bez 
prihlásenia žijúceho v Prešove) 
zo zločinu neoprávnené naklada-
nie s odpadmi. Zákon pri tomto 
zločine stanovuje trestnú sadzbu 
odňatia slobody na tri až osem ro-

kov. „V období od konca roku 2014 
až doposiaľ v katastrálnom území 
obce Uzovce, v objekte bývalého 
poľnohospodárskeho družstva, 
tento muž neoprávnene zbieral, 
zhromažďoval a mimo určené 
parkovisko skladoval staré moto-
rové vozidlá rôznych značiek ne-
známeho pôvodu, ktoré následne 
rozoberal, išlo o 124 áut,“ spres-

nila prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová. Talian 
rovnakým spôsobom nakladal aj s 
batériami a akumulátormi, kovo-
vým odpadom kontaminovanými 
nebezpečnými látkami (agregáty, 
prevodovky, stroje, súčiastky, pne-
umatiky) v celkovej váhe takmer 
3 500 ton. Páchateľ teda konal 
v rozpore so zákonom o odpadoch.  

„Talian bol začiatkom mája tohto 
roku zadržaný, bol obvinený a vy-
šetrovateľom bol na neho spraco-
vaný podnet na podanie návrhu 
na jeho väzobné stíhanie. V zmysle 
znaleckého dokazovania bola cel-
ková škoda spočívajúca v odvoze 
a likvidácii odpadu stanovená na 
viac ako 269-tisíc eur,“ spresnila 
policajná hovorkyňa.

Prvé hracie dni v košickej Steel Aréne nepriniesli žiadny mimoriadny incident, ktorý by narušil alebo obmedzil priebeh hokejových zápasov. 

Odvoz a likvidácia odpadu si vyžiadajú sumu viac ako 269-tisíc eur.

KRIMI
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P R Á C A 

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

HE-R/0159

 � 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

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, multifunkčný 
volant, hmlovky, hliníkové 
disky). Stačí nasadnúť a jaz-
diť. 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

H
E

/0
2

4
5

Spoločnosť ALTHAN s.r.o., prehlasuje,
ŽE HOVÄDZIE MÄSO NA NAŠICH PULTOCH JE VÝLUČNE  

ZO SLOVENSKÝCH FARIEM A SO SLOVENSKÝM PÔVODOM
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Špičkový chirurg prezradil, čo by pomohlo nášmu zdravotníctvu a zlepšilo zdravie Slovákov

Milan Potocký, Humenné

Transplantačný chirurg Filip Dan-
ninger z Nemocnice na Kramároch je 
zároveň odborným garantom Centra 
mikroinvazívnej chirurgie a hepatoló-
gie Bratislava, ktoré sa koncentruje na 
ochorenia pečene. Danninger sa venuje 
brušnej chirurgii, hlavne sa zameriava 
na chirurgiu pečene a podžalúdko-
vú žľazu. „Vieme komplexne pokryť 
akékoľvek pečeňové ochorenie, či už 
si vyžaduje chirurgickú, alebo inter-
nistickú liečbu. Ale v podstate robíme 
celú chirurgiu,“ uviedol Danninger. 
Dodal, že sa špecializuje na onkolo-
gické ochorenie pečene, ktoré môže 
byť dvojakého druhu. „Môžu to byť 
takzvané primárne nádory pečene. To 
znamená, že vznikli v pečeni, či už zo 
žlčových ciest, alebo z pečeňovej bun-
ky. Alebo potom sekundárne nádory 
pečene. To sú vlastne metastázy, ktoré 
sa tam dostali z iných orgánov. Naprí-
klad z hrubého čreva, z prsníka, zo ža-
lúdka a podobne. My sa na chirurgickej 
klinike na Kramároch venujeme liečbe 
týchto nádorov. A to jednak štandard-
ným chirurgickým spôsobom a potom 
aj takzvaným mikroinvazívnym spô-
sobom, že sme schopní odstrániť ten 
nádor z jeden a polmilimetra veľkého 
vpichu cez kožu bez toho, aby sme ope-
rovali pacienta. Je to taký špeciálny po-
stup. Volá sa to rádiofrekvenčná avulá-
cia, ktorá je už viac rokov známa. Ale 
čo je na tom nové, že máme špeciálny 
navigačný systém, ktorý sa volá fúzia 
obrazu, kde sa spája CT vyšetrenie s ul-
trazvukovým vyšetrením. My vlastne 
vieme na jeden milimeter presne lo-
kalizovať to nádorové ložisko v pečeni 
a vieme ho zničiť,“ objasnil chirurg. 
Spresnil, že výhodou tohto postupu je, 
že pacient nemusí absolvovať operačný 
výkon, či už laparoskopické odstrá-
nenie nádoru, alebo klasicky resekciu 
pečene. „Ale keď vieme ten nádor loka-
lizovať a má veľkosť do troch centimet-

rov, vieme ho so stopercentnou istotou 
odstrániť a zničiť, a pacient môže ísť po 
24 hodinách od zákroku domov,“ pri-
blížil Danninger.

Je laureátom prestížneho 
ocenenia 
Transplantačný chirurg bol za svoju 
dlhoročnú prácu aj ocenený. „My sme 
dostali v roku 2017 ocenenie ako naji-
novatívnejší zákrok, výkon v medicíne 
za rok 2017 na Slovensku. Vlastne, keď 
sa dá, tak pacienta operujeme týmto 
mikroinvazívnym spôsobom, keď  nie, 
keď sú nejaké zlé anatomické pomery, 
alebo ten nádor je väčší, tak potom ho 
liečime klasicky, chirurgicky,“ povedal. 
Danninger potvrdil, že slovenské zdra-
votníctvo je už veľa rokov v kríze. „Keď 
vidíte niekde v nemocnici nápis, že do-
neste si príbor, toaletný papier alebo 
doneste si nejaké obliečky so sebou, 
lebo aj to sme videli nedávno na inter-
nete, tak asi je to problém,“ povedal 
a pokračoval, „30 rokov budujeme tr-
hové hospodárstvo, trhovú spoločnosť 
a napriek tomu také problémy sú. Dru-
há vec je odborná. Do zdravotníctva sa 
dáva veľa peňazí, my liečime čím ďalej 
náročnejšie prípady, ale tých chorých 
neubúda, čiže sa dostávame do takého 
uzavretého kruhu, že napriek tomu, že 
sa dáva viac a viac peňazí do zdravot-
níctva, neznižuje to výskyt chorôb.“ 
Preto pred tromi rokmi v spolupráci 
so Slovenskou lekárskou komorou 
prišli s myšlienkou preventívnej medi-
cíny. „Je to vlastne systém, keď my sa 
snažíme zabrániť vzniku chorôb, čiže 
preventívne robíme určité postupy, či 
už liečebné, alebo diagnostické, alebo 
zmenu životného štýlu, zmenu stra-
vovania, aby ten výskyt chorôb klesol, 
hlavne teda takzvaných civilizačných, 
či sa to týka onkologických ochorení, 
alebo kardiovaskulárnych ochorení,“ 
prezradil. Dodal, že táto filozofia vy-
chádza z toho, že zhruba 10 percent 
ochorení je geneticky podmienených. 

„To znamená, že my si ich donesieme 
pri narodení so sebou od našich rodi-
čov. Zhruba 90 až 95 percent ochorení 
je získaných. Čiže to je zlý životný štýl, 
zlé stravovanie, stresová situácia a po-
dobne. My keď naučíme ľudí, a štát si 
to vezme ako vlastný program zlepšiť 
spôsob stravovania, zlepšiť životný štýl, 
odbúrať nejakým spôsobom stresy, na 
to sú určité postupy, tak vieme znížiť 
chorobnosť a tým pádom vieme šetriť 
aj peniaze,“ povedal presvedčivo. Dnes 
podľa Danningera nie je riešením to, 
že budeme len liať peniaze do zdravot-
níctva, ale výhľadovo je ďaleko efektív-
nejšie znížiť výskyt chorôb. „A to je tá 
filozofia, s ktorou sme prišli,“ vysvetlil 
Danninger.

Chýbajú lekári aj zdravotné 
sestry
Danninger potvrdil, že nemocnice trápi 
nedostatok kvalitných lekárov a zdra-
votných sestier. „Nielenže odchádzajú 
lekári, ale aj sestry. Máme dnes veľký 
problém obsadiť aj sestersky tieto po-
zície a dokonca sa stáva na Kramároch, 
čo je jedna zo špičkových univerzit-
ných nemocníc, že nevieme ani kaž-
dý deň pokryť operačné výkony, lebo 
nemáme dostatok anestéziologických 
sestier. Niekedy nemáme dostatok 
anestéziologických lekárov. Každopád-
ne, ak chceme reformu zdravotníctva, 
tak  musíme predovšetkým zabezpečiť 
dostatočné množstvo kvalitných leká-
rov a zdravotných sestier. Žiaľbohu, 
bez zvýšenia platov sestier a lekárov 
to nepôjde,“ tvrdí chirurg. Problémom 
podľa neho je, že veľa mladých lekárov 
odchádza do zahraničia. „Učím na vy-
sokej škole, lekárskej fakulte, a zhruba 
30 až 40 percent odchádza, a to vravím 
ešte optimisticky, odchádza po skonče-
ní zo Slovenska preč. Takáto situácia je 
aj na strane sestier,“ uviedol. Dannin-
ger dodal, že ak sa situácia nezmení, 
tak naše nemocnice budú odkázané na 
lekárov a sestry z iných krajín. 

Filip Danninger je zároveň predsedom 
Strany práce. Známy lekár prezradil, 
prečo vstúpil do politiky. „Tých dôvo-
dov je viac. Máme taký pocit, že nieke-
dy máme takzvaných profesionálnych 
politikov, ktorí skončia školu, vysokú 
školu a hneď nastúpia do nejakej poli-
tickej strany, či už ako nejaký asistent 
poslanca, alebo do straníckych štruk-
túr. Z týchto ľudí nikto nemá nejaký 
kontakt s praxou. Ja konkrétne viac 
ako 30 rokov robím svoje povolanie, 
medicínu a stretávam sa denne s de-
siatkami pacientov, tak okrem toho, že 
sú to chorí ľudia, majú aj svoje vlastné 
problémy. Či už sa to týka problémov 
pracovných, osobných, sociálnych. My 
vnímame, ako tá spoločnosť funguje, 
a od tých ľudí sa aj dozviem, kde sú 
slabé stránky,“ vysvetlil. Danninger ho-
vorí, že každodenný život bežného pra-
cujúceho človeka mu je blízky a dobre 
ho pozná.  „Iniciatívu zdravé Slovensko 
sme predložili pred tromi rokmi, boli 
sme opakovane v Slovenskej národnej 
rade robiť prednášky a nikto sa toho 
nechytil, čiže  my keď chceme presadiť 
nejaké nápady, tak musíme sami ich 
presadiť. Tým, že poznáme, ako ten 
každodenný život funguje, aj pozná-
me, ako sa pracuje, my chápeme aj tie 
jednotlivé povolania, preto si myslíme, 
že vieme naštartovať systém, poznajúc 
problémy bežných ľudí. Aby ten sys-
tém bol nastavený tak, aby pomáhal 
ľuďom,“ uzavrel Danninger.

Uznávaná lekárska kapacita, známy transplantačný chirurg Doc. MUDr. Filip Danninger, CSc., ktorý je zároveň vysokoškolským pedagógom na Lekárskej fakulte Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave, sa uplynulý týždeň nachvíľu zastavil v Humennom. Odborník, ktorý zavádzal do lekárskej praxe na Slovensku nové diagnostické  

a terapeutické metódy, našim čitateľom prezradil, čo by pomohlo zlepšiť zdravotný stav Slovákov, ale aj zdravotnú starostlivosť v našich nemocniciach.
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mpo, Humenné

V nedeľu 26. mája sa uskutoční 
v poradí už 5. ročník vodáckeho 
podujatia s názvom Jarný splav 
Laborca a vodácke preteky. Tra-
sa je vhodná aj pre začiatočníkov. 

Súčasťou podujatia budú aj vodác-
ke preteky na 10 kilometrov dlhej 
trati v kategórii C2 plast, C2 vzdu-
choloď, prípadne aj K1 (minimálny 
počet pretekárov v kategórii - 3). 
Zraz účastníkov a prezentácia je 
o 12.00 – 12.30 hod. na točni pri 

Zimnom štadióne v Humennom. 
Štart pretekov je o 13.00 hod. 
Predpokladaný koniec splavu je o 
15.30 hod. v Strážskom, Krivošťa-
noch pred mostom. Štartovné je 2 
eurá na osobu. Víťazom kategórií 
budú udelené vecné ceny a účast-

níci splavu budú posilnení skve-
lým guľášom. Prihlášky na splav a 
preteky posielajte na adresu alcea.
kanoe@gmail.com. Podujatie or-
ganizuje Občianske združenie NÁ-
VRATY Michalovce v spolupráci s 
Alcea – požičovňa lodí.

V Humennom odštartuje Jarný splav Laborca

tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Sochu pravdepodobne postavili 
v roku 1934. Podľa pamätní-
kov mohla byť spolu s podstav-
com vysoká štyri metre. Michal 
Kirschner z Humenného pre 
TASR uviedol, že na niekoľko 
rokov sa ju podarilo zachrániť 
umeleckému stolárovi Ladisla-
vovi Szabóovi, ktorý ju zadebnil. 
Spomína si, bol vtedy školákom, 
že na samom vrchu bola červená 
hviezda. Keď sa socha znovuob-
javila, došlo k jej likvidácii. „Je 
ťažko povedať, či to bolo v sobo-
tu alebo v nedeľu. Najprv sa o 
zbúranie sochy pokúšal pásový 
traktor. Podarilo sa mu ju strh-
núť tak, že sa hlava oddelila od 
tela sochy. Vtedy zakročil Ale-
xander Kočan a hlavu hodil do 
fúrika a prikryl zemiakmi,“ vy-
svetlil Kirschner s tým, že skon-
čiť mala na povale vtedajšieho 
mestského úradu. Ako pokračo-
val, pásový traktor chcel zhodiť 
dva pieskovcové kvádre, na kto-
rých stála socha. Keďže sa mu 
to nepodarilo, neostávalo nič 
iné, ako z neďalekých kasární 
privolať tank. Ten sa podľa jeho 
ďalších slov zaprel a horný kvá-
der s rachotom spadol. „‚Stóóój!‘ 
zakričal veliteľ na vojakov, pre-
tože sa mu čosi nepozdávalo. 
Vyskočil na zvyšok podstavca 
a z otvoru v ňom vytiahol rúr-
ku. Mlčiaci dav sa zhŕkol vôkol 

neho. Z kovovej rúrky vytiahol 
listiny a mince,“ priblížil. Potom 
strhli aj druhý podstavec. „Trak-
torista pripevnil na zvyšok so-
chy lano a naštartoval stroj. 
Torzo sa šmýkalo, podskakovalo 
a občas sa pod ním zaiskrilo. Be-
žali sme za traktorom až k plotu 
do kúta parku,“ zaspomínal si. 
Poznamenal, že istí pamätníci 
hovoria o tom, že objekt skončil 
v Laborci. V roku 2013 sa o zno-
vuobjavenie torza sochy Šte-
fánika pokúsil miestny Rotary 
klub. Ako pre TASR uviedol jeho 
bývalý prezident Anton Ulehla, 
informácie od pamätníkov im 
napovedali, že sochu zatiahli do 
neďalekého parku pri námestí 
a zasypali hlinou. Zameriavanie 
im preto zabezpečovala špecia-
lizovaná firma. Prešli desiatky 
štvorcových metrov. „Našli sme 
tam obrys torza,“ priblížil s tým, 
že mu zodpovedala veľkosť aj 
hĺbka. Jeden a pol metra v zemi 
však našli len starý betónový 
plot. Kopali ešte hlbšie. „Bo-
hužiaľ, nedopracovali sme sa 
k tomu. Potom sme park dali 
do pôvodného stavu a viac sme 
sa tomu nevenovali,“ ozrejmil. 
Ulehla spomenul, že neskôr ho 
oslovil istý Humenčan, ktorý 
počul, že torzo bolo zasypané do 
základov jedného z rodinných 
domov v meste. „Či to je pravda, 
ťažko povedať. Nikdy sa to už asi 
overiť nebude dať,“ uzavrel.

Na humenské námestie sa zo sochy Štefánika vrátila len jej hlava
Na humenské námestie sa zo sochy Štefánika, ktorú odstránili v roku 1952, vrátila len jej hlava. Podľa všetkého ide o odliatok 

z pôvodného objektu, ktorý kedysi stál pri kaviarni Štefánia. Torzo tela s podstavcom sa doteraz nepodarilo nájsť.
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Noc literatúry v Humennom

ts, Humenné   

Organizátorky informovali, že Noc 
literatúry je literárny happening, 
ktorý organizujú České centrá 
v spolupráci s EUNIC (Združe-
ním kultúrnych inštitúcií krajín 
EU). Prvý bol realizovaný v roku 
2006 a od roku 2013 pravidelne 
prekračuje hranice Českej repub-
liky. V tomto roku sa k desiat-
kam miest, kde sa Noc literatúry 

uskutoční, pripája aj Humenné. 
Termín je stanovený na 22. máj 
2019. Cieľom podujatia je čítať 
z literárnych diel európskych au-
torov na netradičných miestach 
a umožniť spoznať účastníkom 
ich mesto z iného pohľadu.  
Formát je daný: na každom zo sta-
novených miest sa začne presne 
o 18:00 hod. čítať úryvok z vybra-
nej knihy v trvaní cca 15 minút. 
„Čítajúcimi budú známi Humen-

čania a ich úlohou bude v polho-
dinových intervaloch čítať kon-
krétny úryvok z pridelenej knihy. 
Návštevníci budú 15 minút počú-
vať čítanie a 15 minút budú mať 
čas na presun na ďalšie miesto. 
Poradie, v akom miesta navštívia, 
si každý zvolí sám. Čítacie miesta 
budú 4, každý úryvok teda zaznie 
4-krát. Jedinou výnimkou bude 
čítanie v zasadačke MsÚ, kde 
bude len jedno špeciálne čítanie 

o 17.30 hod.,“ prezradila Zuzana 
Švecová. Časy: 18:00 hod, 18:30 
hod, 19:00 hod, 19:30 hod. Čítacie 
miesta: Zasadačka Mestského úra-
du, číta primátor Miloš Meričko,  
Schody pred Vihorlatskou knižni-
cou, číta redaktorka Jana Veľaso-
vá, Kaviareň Parom caffe, číta pe-
dagogička Eva Jacevičová, Fontá-
na lásky, číta herec Daniel Žulčák a  
Kníhkupectvo Na korze, číta dra-
maturg Michal Baláž.

Jedinečné podujatie, ktoré sa uskutoční 22. mája v Humennom, organizuje Zuzana Švecová z Vihorlatskej knižnice  
a Alexandra Harvanová z kníhkupectva Na korze.

Znamienka netreba podceňovať, počas týždňa 
ich skontrolujú dermatológovia

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Slováci si aj v tomto roku môžu pri 
príležitosti Európskeho dňa me-
lanómu (15. 5.) nechať bezplatne 
preventívne skontrolovať svoje 
znamienka. Slovensko sa tak po 
16. raz zapojí do preventívno-osve-
tového projektu. Jeho cieľom je 
najmä šírenie osvety a povedo-
mia o problematike melanómu a 
možnostiach predchádzania to-
muto nebezpečnému ochoreniu. 
Znamienka sa budú kontrolovať 
vo väčšine dermatologických am-
bulancií od pondelka do 24. mája. 
„Koža je najväčší ľudský orgán, 
ktorý máme každý deň na očiach. 
Napriek tomu ľudia stále podce-
ňujú prípadné, čo i len drobné, 
zmeny na ich pokožke. Touto kam-
paňou chceme nielen informo-
vať verejnosť o rizikách rakoviny 
kože, ale predovšetkým naučiť ju 
pravidelne navštevovať kožné am-
bulancie a absolvovať preventívne 
vyšetrenia,“ povedal prezident 
Slovenskej dermatovenerologic-
kej spoločnosti Dušan Buchvald. 
Melanóm je kožný nádor, ktorý 
vzniká z melanocytu. Podľa od-

borníkov je zákerný v tom, že je 
veľmi mnohotvárny. Môže mať 
rôzne farby – odtiene hnedej, 
čiernej, ako rastie, môže sa v ňom 
objaviť červená, biela i modrá. V 
prípade nálezu znamienka, ktoré 
mení svoju veľkosť, je priehľad-
né, viacfarebné či čierne, treba 
ihneď navštíviť lekára. Varovným 
znamením je aj to, ak znamienka 
zmenia farbu, povrch, hrúbku, svr-
bia, bolia či krvácajú. Problematic-
ké sú tiež rany, ktoré sa nezahoja 
počas troch týždňov. „Len tretina 
melanómov vzniká z materského 
znamienka či iných pigmentových 

névov,“ vysvetlila onkodermatolo-
gička z Národného onkologického 
ústavu Desana Borecká. Melanóm 
môže vzniknúť aj na celkom zdra-
vej koži. U mužov sa tento rýchlo 
metastázujúci nádor vyskytuje 
najčastejšie na chrbte, u žien na 
dolných končatinách, čiže na tzv. 
slnečných terasách ľudského tela. 
Melanóm sa však môže vyskytnúť 
aj na tých častiach kože, ktoré nie 
sú vystavované slnku. Psycholo-
gička priznáva, že niektorí ľudia 
môžu mať z návštevy lekára obavy. 
„Skríning kože a kožných ochorení 
môže vyvolať istú mieru psychickej 

nepohody u človeka. Takisto ale 
môže takáto návšteva u derma-
tológa – vnímaná ako pozitívna 
skúsenosť, zanechať tento pozitív-
ny pocit v človeku. Deň melanómu 
ponúka otvorenú náruč, doslova 
víta pacientov, pozýva ich k sebe 
na vyšetrenie. Toto je dôležitý 
moment, ktorý pomáha prekonať 
často prítomný strach alebo pocit, 
že budem lekára obťažovať svojím 
problémom,“ skonštatovala Silvia 
Schmidtmayerová, psychologička 
z občianskeho združenia Pacientov 
s dermatologickými malignitami.

Znamienka sa budú kontrolovať  vo väčšine dermatologických ambulancií od pondelka 20. mája do 24. mája.
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V Humennom sa nezvýšili poplatky pre snúbenecké páry za obrad manželstva, tvrdí mesto

Samosprávne kraje budú pri ochrane životného prostredia postupovať spoločne

ts, Košice, FOTO:KSK

„Ako župani vnímame, že naše 
regióny sú poškodzované ex-
trémnymi výkyvmi počasia. 
Povodne, suchá a iné živelné 
pohromy sú stále častejším ja-
vom. Ak chceme bojovať proti 
negatívnym dopadom na našu 
krajinu, musíme v prvom rade 
pristúpiť k jej revitalizácii. Pre-
to sa teším, že sme sa dohodli 
na spoločnom postupe,“ pove-
dal trnavský župan a predseda 
SK 8 Jozef Viskupič. Zástup-
covia SK 8 v „Zelenom me-
morande“ vyzývajú všetkých 
reprezentantov miest a obcí, 
ako aj všetkých zainteresova-
ných naprieč sektorom i obča-

nov spolupracovať na obnove 
prírodného dedičstva a krajiny. 
Samosprávne kraje budú spo-
lupracovať, podporovať, ini-
ciovať a presadzovať riešenia, 
ktoré budú vodné bohatstvo na 
Slovensku permanentne obno-
vovať, aby naše regióny nevy-
sychali a boli bohaté na vodné 
zdroje. „Košický samosprávny 
kraj už na svojej pôde prijal 
Program obnovy krajiny. Som 
veľmi rád, že k iniciatíve na 
obnovu poškodenej krajiny sa 
pridali aj ostatné samospráv-
ne kraje. Verím, že spoločnými 
silami sa nám podarí prispieť 
k ozdraveniu klímy, k zvýšeniu 
zásob podzemnej vody a k revi-
talizácii našej krajiny,“ uviedol 

predseda Košického samo-
správneho kraja Rastislav Trn-
ka. K tejto iniciatíve SK 8 pozý-
va všetkých zainteresovaných 
lesohospodárov, poľnohospo-

dárov, vodohospodárov, ako aj 
všetkých tých, ktorí spravujú, 
či zasahujú do spôsobu využí-
vania krajiny v krajoch.

ts, mpo, Humenné     

Mestskí poslanci na nedávnom 
aprílovom rokovaní schválili Do-
plnok č. 1 k Zásadám spôsobu vy-
konávania občianskych obradov 
a slávností, úhrady zvýšených 
nákladov za obrady a odmeňova-
nia účinkujúcich. Mesto na svojej 
webovej stránke informovalo, že 
dôvodom na zmenu zásad boli le-
gislatívne zmeny, týkajúce sa od-
meňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva, teda aj tých, ktorí 
sú mestským zastupiteľstvom 
určení účinkovať pri obradoch 
a slávnostiach organizovaných 
mestom Humenné. Samospráva 
ďalej informovala, že odmeňo-
vanie ostatných účinkujúcich 
dodatok č. 1 k zásadám nerieši, 
teda ostatní účinkujúci si vôbec 
neprilepšia. Obrady uzavretia 
manželstva sa spravidla vyko-
návajú v obradnej sieni kaštieľa, 

obvykle v dňoch schválených 
v mestskom zastupiteľstve. Na 
požiadanie snúbencov sa môže 
obrad uzavretia manželstva 
konať aj mimo obradnej siene 
kaštieľa v Matričnom obvode 
Humenné. Do Matričného ob-
vodu Humenné patria obce: Hu-
menné, Brekov, Brestov, Chlmec, 
Jasenov, Kochanovce, Lackovce, 
Porúbka a Ptičie. Takže nielen 
snúbenecké páry, ktorých aspoň 
jeden z páru má trvalý pobyt na 
území mesta Humenné, ale aj 
páry, z ktorých aspoň jeden má 
trvalý pobyt v obci spadajúcej do 
Matričného obvodu Humenné, 
za obrad uzavretia manželstva 
nezaplatia žiadny poplatok. „Po-
platok vo výške 90 eur je schvále-
ný za obrad uzavretia manželstva 
pre snúbencov, z ktorých ani je-
den nemá trvalý pobyt v Humen-
nom alebo obci spadajúcej do 
Matričného obvodu Humenné 

(tzv. delegovaný sobáš),“ uviedlo 
mesto na svojej webovej stránke. 
Aj za takýto obrad sa poplatok 
z pôvodných 135 eur znížil na 
90 eur. Snúbenci, ktorí požiada-
jú o uzavretie manželstva mimo 
obradnej siene (bez ohľadu, či 
patria do matričného obvodu, 

alebo nie), si priplatia sumu 30 
eur, presne tak, ako to bolo aj do-
teraz. Navyše, oproti pôvodným 
zásadám sa už neuhrádza popla-
tok za dopravu, ktorý sa hradil 
podľa platného zákona o cest-
ných náhradách. Tieto náklady 
po novom bude znášať mesto.

Združenie samosprávnych krajov – SK 8 bude pri ochrane životného prostredia postupovať spoločne.  
Dohodli sa na neformálnom rokovaní predsedovia samosprávnych krajov a podpísali „Zelené memorandum.“

Na požiadanie snúbencov sa môže obrad uzavretia manželstva konať aj mimo 
obradnej siene kaštieľa v Matričnom obvode Humenné.  | ILUSTRAČNÉ FOTO:MIPO
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MsKS – DOM KULTÚRY

FREEMAR PHOTO 2019
Výstava súťaže amatérskej fotografie. - potrvá 

do 7. júna v priestoroch DK. 

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

HRÁME SPOLU! V MANŽELSTVE
Putovná výstava ocenených fotografií z Prešov-
ského 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 vy-
obrazení štvorkrídlového objektu renesančného 
kaštieľa a priľahlého parku na rytine z obdobia 

druhej polovice XVII. storočia po dnešok. 

KINO FAJN

DADDY COOL
(CHLAP NA ZBLÁZNENIE)
komédia (FRA), český dabing 
 – 21. a 25. mája o 19.30 hod.

40-ročný Adrien, ktorého odkopne priateľka, 
lebo sa nespráva ako zrelý muž, je bez zodpo-
vednosti, ambícií, poriadnej práce. Tvrdohlavý 
flákač si v ich spoločnom byte založí súkromné 

jasle. Do rodičovských učebníc sa pravdepo-
dobne 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. Navzdory rekordnému zisku to-
várne 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.

BOLESŤ A SLÁVA
dráma (SPA), české titulky 

 – 23. a 26. mája o 19.30 hod.
Antonio Banderas a Penélope Cruz v novom 
filme kultového španielskeho režiséra Pedra 

Almodóvara. Banderas hrá rolu filmového reži-
séra, ktorý už nie je schopný tvoriť. Príčinu tejto 

prázdnoty musí hľadať vo svojom živote. V 
spomienkach sa vracia do detstva, k svojej prvej 

dospelej láske i k bolesti z ich rozchodu.

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

– 24. mája 19.30 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.

UGLY DOLLS
(ŠKAREDÉ HRAČKY)

animovaný, komédia (USA/CHINA/CAN), slo-
venský dabing – 25. mája o 15.45 a 17.30 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 zariade-
nie, 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.

CHROBÁČIKOVIA 2:  
ĎALEKO OD DOMOVA

(MINULCULE 2: LES MANDIBULES DU 
BOUT DU MONDE)

animovaný, rodinný (FRA), bez slov  
– 26. mája 15.15 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 „zá-
sobovacej“ 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. 

POKÉMON: DETEKTÍV PIKACHU
animovaný, akčný (USA/JAP), slovenský dabing 

– 26. mája o 15.30 a 17.30 hod.
Prvýkrát na plátnach kín... Príbeh začína záhad-
ným zmiznutím špičkového detektíva Harryho 

Goodmana. Táto udalosť prinúti jeho syna Tima 
pátrať po tom, čo sa stalo, asistuje mu detektív 
(elektrizujúci) Pikachu, otcov parťák, rozkošný 
a vtipný supersliedič. Novovzniknutá dvojica 
je ako stvorená na spoluprácu, keďže Tim je 

jediným človekom, ktorý rozumie reči svojho 
pokémonského partnera, zatiaľ čo ostatní počujú 

len známe „pika-pika“. 

VŠETCI TO VEDIA
(TODOS LO SABEN)

dráma (SPA), české titulky 
 – 29. mája o 19.30 hod.

ASFK... Krásna Laura prichádza do rodného 
Španielska na svadbu svojej sestry. Bujarú 
oslavu v kraji slnečných viníc však naruší 

zmiznutie jedného z hostí. Čoskoro sa ukáže, 
že pod povrchom driemu staré krivdy a tajom-
stvá, ktoré mali zostať zabudnuté. Najslávnejší 
filmový pár súčasnosti Penélope Cruz a Javier 
Bardem excelujú v hlavných úlohách dávnych 
milencov, medzi ktorými to nikdy neprestalo 
iskriť. Psychologický thriller dvojnásobného 

držiteľa Oscara Asghara Farhadiho bol otvára-
cím filmom festivalu v Cannes.

GODZILLA 2: KRÁĽ MONŠTIER
(GODZILLA: KING OF THE MONSTERS)
akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 30. mája 

o 19.30 hod.; 31. 5. o 17.00 hod. 3D verzia.
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

20. 05.  BERNARD, BERNARDA
 (Svetový deň masmédií / 

Medzinárodný deň klinických 
experimentov / Medzinárodný 
deň stepu)

21. 05. ZINA
 (Medzinárodný deň mlieka 

/ Svetový deň kultúrnej 
rozmanitosti pre dialóg a 
rozvoj)

22. 05. JÚLIA, JULIANA
 (Medzinárodný deň 

biologickej rozmanitosti)
23. 05. ŽELMÍRA
 (Svetový deň korytnačiek)
24. 05. ELA
 (Európsky deň národných 

parkov)
25. 05. URBAN, VANESA
 - Sviatok sv. Urbana (patrón 

vinohradníkov)
 (Medzinárodný deň 

nezvestných detí / Deň Afriky)
26. 05.  DUŠAN
27. 05.  IVETA
 (Medzinárodný športový 

vyzývací deň – Challenge day)

V novom akčnom dobrodružstve sa Godzilla 
postaví zoči voči najznámejším príšerám v 
histórii pop kultúry. Príbeh sleduje hrdinské 

úsilie členov kryptozoologickej agentúry Mo-
narch odraziť útok gigantických tvorov, vrátane 
impozantnej Godzilly, ktorá čelí prerastenému 
motýľovi - Mothre, vtáčiemu Rodanovi, ale aj 
svojmu najväčšiemu nepriateľovi, ktorým je 

trojhlavý drak Kráľ Ghidorah. Keď tieto pred-
potopné druhy, považované za mýty a stáročia 

ukrývané po celej planéte, opäť povstanú, začne 
sa boj o nadvládu a existencia ľudstva bude 

visieť na vlásku.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
20. 05. OLIVER / BRENDA
21. 05. JENNIFER / AGÁTA
22. 05. MAX / PUPPY
23. 05. POLLY / CIRO
24. 05. GINA / SIR
25. 05. AIŠA / BONY
26. 05. MÓRIC / XENA
27. 05. KIRA / ALF
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KÚPALISKO V HUMENNOM
(21. – 26. 5. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 10.00 hod.
 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 10.00 hod.
 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 10.00 hod.
 12.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 10.00 hod.
 12.00 – 13.00 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.

HE-S/0042

H
E

 /0238

H
E

/0247

Firma PAVEX s.r.o.
p o n ú k a   na 

PRENÁJOM PRIESTORY
na posedenie

v príjemnom prírodnom
prostredí, vhodné 

na rodinné a firemné akcie.

Priestor sa nachádza v blízkosti 
obce Kamenica nad Cirochou 

(bývalý pioniersky tábor).
Súčasťou priestoru na prenájom 

je ohnisko, drevené stoly  
a lavice, detské pieskovisko, 

kotol (možnosť uvariť si 
chutný guláš), gril na drevené 

uhlie, palivové drevo.  
K dispozícii sú toalety, voda, 

elektrina a chladnička. Cena za 
prenájom je 60 eur / 1 deň.

V prípade záujmu  
nás kontaktujte na tel. č.: 

0908 370 378
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(pčeč), -MJK-; Humenné 

Stretnutie 15. kola zvládli zverenky-
ne trénera J. Piškanina na náročnom 
teréne veľmi dobre, čo odzrkadľuje 
aj výsledok stretnutia proti Spi-
šiačkam. Humenské futbalistky si 
v súťaži WU-15 druhej ligy skupiny 
Východ potvrdili víťazstvom aj prvú 
priečku v tabuľke. 

15. kolo
FK HUMENNÉ  

– NOVES SPIŠSKÁ NOVÁ VES
6:1 (2:0)

Góly FK HE: Ufnárová 2, Sedlačková 
2, Sokolovičová, Krišková.

FK HE: Jakubová – Fedurcová, Žul-
kovičová, Kopačová, Savarijová, Bab-
jaková, Šilarová, Sedlačková, Sokolo-
vičová, Mattová, Ufnárová, Beslerová, 
Piškaninová.
Tréner: Jozef Piškanin.
 
Už po tretíkrát sa Humenčanky a Spi-
šiačky v tejto sezóne stretli zoči-voči 
na zelenej tráve. Od  úvodného  dejstva 
oba  celky  nevynechali  žiaden  súboj 
a za  ziskom bodov išli zodpovedne  
a tvrdo.
V  prvom polčase   sa   hral obojstranný 
futbal,  gól prišiel  až   v 32. min. z ko-
pačky domácej Sokolovičovej. O tri 
minúty zapísala Ufnárová polčasové 
skóre 2:0.
Ani po zmene strán si futbalistky nič 

nedarovali, tlak narastal, kým Humen-
čanky chceli zvýšiť bezpečné vedenie, 
súperky potrebovali aspoň vyrovnať. 
Domáce hráčky  sa   prejavili viac útoč-
ne... Krišková skórovala v 41. minúte. 
Mierna korekcia prišla v 44. min. zo 

strany súperiek, Jašková znížila na 3:1. 
Viac už ale zo seba nevydali, navyše 
v 54. (Ufnárová), 60. (Sokolovičová) 
a v 62. minúte Sedlačková svojimi 
gólmi deklasovali súperky spod Tatier.

(ts), -MJK-; Slovensko, Humenné 

Európsky volejbal v júni zavíta do 
všetkých kútov Slovenska. Naše 
reprezentačné tímy mužov a žien 
sa v rámci Zlatej európskej ligy 
2019 spoločne predstavia v Nitre, 
Humennom a v Poprade.

V sobotu 1. júna v Nitre nastúpia slo-
venské volejbalové reprezentácie proti 
Švédkam (15.30) a Turkom (18.30), 
v stredu 12. júna v Humennom proti 
Češkám (17.00) a Lotyšom (20.00) a 
v sobotu 15. júna v Poprade budú če-
liť Ukrajinkám (15.30) a Belgičanom 
(18.30). V hre je postup na turnaje Fi-
nal Four (21. – 22. júna), ktoré sa usku-
točnia v estónskom Tallinne (muži), 
resp. chorvátskom Varaždíne (ženy).
Pre oba tímy Slovenska je Zlatá eu-
rópska liga súčasťou prípravy na toh-
toročné majstrovstvá Európy v auguste 
a v septembri. Ženský šampionát v zá-
vere augusta privíta aj slovenská met-
ropola a palubovka Zimného štadióna 
Ondreja Nepelu.
A tak by sa v Humennom opäť mala 
objaviť aj dvojica Andrej Kravárik 
(tréner mužskej reprezentácie slo-
venských volejbalistov) a rodáčka 
z Jasenova, Adriana Marčeková, ktorá 
je ambasádorkou volejbalových Maj-
strovstiev Európy 2019. 

MUŽI * A-skupina: 

-sobota 1. júna: Slovensko – Turecko 
(Nitra, 18.30 hod.) 

-streda 12. júna: Slovensko – 

Lotyšsko (Humenné, 20.00 hod.) 
-sobota 15. júna: Slovensko – 
Belgicko (Poprad, 18.30 hod.)

ŽENY * A-skupina: 

-sobota 1. júna: Slovensko – Švédsko 
(Nitra, 15.30 hod.) 

-streda 12. júna: Slovensko – Česko 
(Humenné, 17.00 hod.) 

-sobota 15. júna: Slovensko – 
Ukrajina (Poprad, 15.30 hod.)

Vstupenky sa predávajú 
 v troch fázach:

-I. fáza (začiatok predaja – 30. 4. 
2019) (6 a 8 eur) 

-II. fáza (1. 5. 2019 – dva dni pred 
začiatkom daného dňa) – Nitra do 

30. 5., Humenné do 10. 6., Poprad do 
13. 6. 2019 (7 a 9 eur) 

-III. fáza (na mieste v hale) (8 a 10 
eur)

Súperky spod Tatier nepodcenili a víťazstvo humenským futbalistkám zachutilo

Zlatá európska liga mužov a žien vo volejbale 2019 aj v Humennom 

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
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-MJK-, Humenné 

II. LIGA STARŠÍ ŽIACI 
o 5. – 10. miesto

1.BK HUMENNÉ 
 – DRUŽBA PIEŠŤANY

57:50 (17:20, 11:7, 16:12, 13:11)

1.BK HE: A. Pankovčin, D. Kimák, 
Š. Stanko, M. Soták, J. Balogáč (S. 
Ďuraško, F. Krempaský, V. Vaceľ, M. 
Lecák, S. Karoľ, Pe. Fecenko, J. Ja-
kubov, A. Cigánik, M. Lukáč, T. Jaku-
bov). Tréner: Adamec.
DRUŽBA: L. Studený, M. Vajgel, K. 
Jankovič, M. Arvay, D. Pavúk (A. Fo-
menko, Pa. Sasák, S. Šintal, S. Grúň, S. 
Pabiš, J. Cibík, M. Bábik, Pe. Stručka).

1.BK HUMENNÉ  
– BK LOKOMOTÍVA SEREĎ B
54:57 (13:16, 15:11, 10:12, 16:18)

1.BK HE: A. Pankovčin, A. Balogáč, 
D. Kimák, A. Cigánik, M. Lukáč (F. 
Krempaský, V. Vaceľ, M. Lecák, S. 
Karoľ, S. Ďuraško, Pe. Fecenko, Š. 
Stanko, M. Soták, T. Jakubov, J. Ja-
kubov).
BK LOKOMOTÍVA B: Kollár, Men-
šík, Gála, Židek, Kolarovič, Rampach, 
Melicher, Štóc.

Ako na vážkach... Rozlúčka na domácej palubovke so sezónou mladým basketbalistom vyšla

Družstvo starších žiakov 1. BK Humenné po víťazstve nad súperom z Piešťan. | FOTO MJK

Humenné vs. Piešťany. Marco Lukáč (s loptou) sa prebíja súperovým zovretím. | FOTO MJK

Daniel Kimák „zasadzuje“ kôš. | FOTO MJK

Súper zo Serede (červený dres) si po-
radil s Humenčanmi aj napriek riadne 
oklieštenej zostave.  | FOTO MJK

Maroš Soták vs. Židek.  | FOTO MJK

Posledné zápasy sezóny mali mladí bas-
ketbalisti konečne podporu aj v hľadisku 
MŠH. | FOTO MJK



PONDELOK
20. MÁJA 2019HUMENSKÝ EXPRES14 | INZERCIAŠPORT / INZERCIA

FORTUNA LIGA – 9. kolo
•	 NADSTAVBA O TITUL * ZEMPLÍN MI-
CHALOVCE – ŠK SLOVAN BRATISLAVA 
FUTBAL 3:3, Ružomberok – Dunajská Streda 
1:0, Sereď – Žilina.
Bratislava 31 24 5 2 81:32 77
Dunaj. Streda 31 18 6 7 58:37 60
Ružomberok 31 15 11 5 48:27 56
Žilina 31 15 6 10 52:42 51
Michalovce 31 11 7 13 39:53 40
Sereď 31 11 5 15 38:51 38
•	 NADSTAVBA O UDRŽANIE SA * Senica 
– Zlaté Moravce / Vráble 3:1, Trenčín – Podbre-
zová 4:0, Nitra – Trnava 0:1.
Trnava 31 10 7 14 35:35 37
Senica 31 10 7 14 42:52 37
Nitra 31 8 10 13 42:47 34
Zlaté Moravce 31 9 4 18 32:55 31
Trenčín 31 8 6 17 41:56 30
Podbrezová 31 6 8 17 27:48 26

TIPOS III. LIGA VÝCHOD  – 26. kolo
•	 Vranov n/T. – Plavnica 3:1, FC Košice – Strop-
kov 2:1, Spišská Nová Ves – Veľké Revištia 1:1, 
Giraltovce – Bardejovská Nová Ves 1:0, Maria Huta 
– Svidník 0:1, Krompachy – Šarišské Michaľany 
1:6; FK Humenné a MFK Snina mali voľno.
Košice 23 22 0 1 75:7 66
Vranov 23 17 2 4 59:21 53
Humenné 22 13 2 7 33:26 41
Spiš. N. Ves 23 11 4 8 28:38 37
Š. Michaľany 23 11 1 11 35:30 34
Snina 23 10 3 10 37:43 33
Svidník 23 9 2 12 24:37 29
Stropkov 22 8 4 10 30:29 28
V. Revištia 22 7 6 9 30:30 27
Giraltovce 22 8 1 13 16:29 25
Krompachy 23 8 1 14 23:38 25
Plavnica 22 6 4 12 37:44 22
Bard. N. Ves 22 5 5 12 35:56 20
Maria Huta 23 4 3 16 21:55 15

IV. LIGA SEVER – 26. kolo
•	 Poprad B – Medzilaborce 3:1, Sabinov – 
Ptičie 3:0, Nižný Hrušov – Zámutov 4:2, Svit – 
Fintice 2:0, Gerlachov – Raslavice 1:2, Spišské 
Podhradie – Ľubotice 2:1, Soľ – Záhradné 1:0, 
Kračúnovce – Stará Ľubovňa 1:1.
Poprad B  26 20 2 4 81:19 62
Spiš. Podhradie 26 20 0 6 77:24 60
Soľ  26 19 2 5 45:21 59
Ľubotice 26 18 3 5 58:27 57
Gerlachov 26 13 3 10 46:37 42
Záhradné 26 12 2 12 35:38 38
Svit  26 12 1 13 35:55 37
Medzilaborce 26 11 3 12 56:49 36
Kračúnovce 26 9 7 10 37:28 34
Stará Ľubovňa 26 10 3 13 39:43 33
Nižný Hrušov 26 9 3 14 43:63 30
Sabinov 26 9 2 15 37:60 29
Ptičie 26 8 3 15 38:57 27
Raslavice 26 8 4 14 36:57 25
Fintice 26 7 0 19 21:72 21
Zámutov 26 2 4 20 29:63 10
V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 22. kolo
•	 Borov – Hencovce 0:0, Belá nad Cirochou 

– Pakostov 4:0, Sačurov – Brekov 2:1, Bystré 
– Jasenov 0:0, Rudlov – Stakčín 1:3, Sečovská 
Polianka – Ulič 6:0, Vyšný Žipov – Kamenica 
nad Cirochou 0:0.
Jasenov 22 13 7 2 34:12 46
Kamenica n/C. 22 12 5 5 49:20 41
Belá n/C. 22 12 3 7 45:31 39
Hencovce 22 10 5 7 33:20 35
Sačurov 22 10 3 9 35:28 33
Stakčín 22 9 5 8 39:29 32
Bystré 22 9 3 10 26:39 30
Seč. Polianka 22 8 4 10 38:39 28
Brekov 22 7 6 9 24:24 27
Pakostov 22 8 3 11 21:26 27
Vyšný Žipov 22 7 6 9 25:38 27
Borov 22 8 2 12 33:42 26
Rudlov 22 6 6 10 23:37 24
Ulič 22 5 2 15 26:66 17

I.TRIEDA ObFZ HE – 22. kolo
•	 Lukačovce – Krásny Brod 4:2, Habura – 
Zemplínske Hámre 1:1, Vyšná Sitnica – Lac-
kovce 2:1, Ubľa – Koškovce 2:1, Radvaň nad 
Laborcom – Dlhé nad Cirochou 0:1, Ohradzany 
– Lieskovec 7:1; Nižné Ladičkovce – Nižná Sit-
nica (7.6.2019).
Lackovce 22 16 4 2 77:18 52
Koškovce 22 12 2 8 46:34 38
Ubľa 22 11 2 9 52:35 35
Dlhé n/C. 22 11 2 9 40:40 35
N. Ladičkovce 21 9 3 9 45:49 30
Habura 22 9 3 10 34:60 30
Lieskovec 22 8 4 10 31:43 28
Ohradzany 21 8 3 10 43:37 27
Krásny Brod 21 8 3 10 41:47 27
V. Sitnica 22 7 6 9 31:40 27
Zemplín. Hámre 21 8 2 11 36:43 26
Radvaň n/L. 21 7 5 9 25:33 26
Lukačovce 22 8 2 12 40:56 26
N. Sitnica 21 7 3 11 32:38 24

II.TRIEDA ObFZ HE – 5. kolo
•	 NADSTAVBA O POSTUP * Ňagov – 
Zubné 0:0, Rokytov pri Humennom – Papín 
0:2, Hrubov – Rovné 2:2, Hažín nad Cirochou 
– Kochanovce 0:2. 
Kochanovce 11 8 0 3 35:13 24
Papín 11 7 2 2 35:17 23
Zubné 11 5 4 2 26:18 19
Hažín n/Cir. 11 4 3 4 23:24 15
Rokytov pri HE 11 4 1 6 16:20 13
Hrubov 11 4 1 6 20:28 13
Rovné 11 3 3 5 25:33 12
Ňagov 11 1 2 8 11:38 5
•	 NADSTAVBA O UMIESTNENIE * Zbud-
ské Dlhé – Uličské Krivé 5:1, Turcovce – Ko-
lonica 6:0, Hrabovec nad Laborcom – Klenová 
2:1, Oľka – Vyšný Hrušov 3:2.
Hrabovec n/L. 11 7 0 4 35:20 21
Klenová 11 5 3 3 24:18 18
Oľka 11 6 0 5 23:17 18
Turcovce 11 6 0 5 27:25 18
Zbudské Dlhé 11 4 3 4 22:27 15
Ulič. Krivé 11 4 2 5 28:22 14
Kolonica 11 4 0 7 15:32 12
V. Hrušov 11 3 2 6 15:28 11

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

HE-R/0118

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.
20. 05.  LÚČ,
  Ul. 1. mája 22
21. 05.   PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
22. 05.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
23. 05.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
24. 05.   SLNEČNICA,
 Štefánikova ul. 50
25. 05.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 2045/21
26. 05.   PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28/26
27. 05.   PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1  

(Pod stračou nožkou)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA
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/000425

SV
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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.
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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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/0221PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

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)

Májové mrazy a zimy sejby 
pochovajú.

Búrky a mrazy sa v apríli striedajú.

Kto sa v máji potí na poli a modlí  
v komore, hladom neumrie.

Ak je máj záhradníkom,  
býva i roľníkom.

Májová tráva veľa úžitku dáva. 

V máji najväčšie rosy sadajú.

Večerná a chladná rosa v máji 
sľubuje veľa vína a sena.

V máji chladno - bude vína na dno.

Čo Boh v máji z neba zošle na zem, 
človek nech s pokorou prijme. 

PRANOSTIKA

(jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (20.05) 4:38 / 20:15 hod.
ut 4:39 / 20:16 hod.
str 4:36 / 20:17 hod.
štvr 4:34 / 20:19 hod.
pia  4:33 / 20:20 hod.
sob 4:32 / 20:21 hod.
ned 4:32 / 20:22 hod.
pon (27.05.) 4:31 / 20:23 hod.

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

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU TÝŽDŇA  
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN NA LABORECKEJ 

ULICI (ZEKON) V HUMENNOM
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(dk), -MJK-; Nottingham, Snina 

Seniorsky zástupca Klubu šermu 
Snina Ján Gerboc sa 27. apríla zú-
častnil medzinárodného turnaja 
„East Midlands Championship“ 
v anglickom Nottinghame. Sninský 
odchovanec pôsobí na ostrovoch 
pracovne, má tak možnosť „miešať 
karty“ na anglických planšoch.

Gerboc porazil v základnom kole 
všetkých svojich piatich súperov. Do 
vyraďovacej fázy vstupoval ako prvý 
nasadený, s voľným žrebom do úvod-
ného zápasu. Potom porazil 15:6 Will-

motta  (GBR), avšak hneď v semifinále 
podľahol Chrispovi (GBR) rozdielom 
13:15 (GBR), a tak sa uspokojil so zis-
kom bronzovej medaily.  Víťazom sa 
stal Devenport z Veľkej Británie.

Podľa slov trénera Dalibora Kazíka, 
Gerboc pokračuje v dobrých výko-
noch, oproti minulej sezóne sa zlep-
šil, hlavne v technike. Jeho úlohou je 
dostať sa v britskom seniorskom reb-
ríčku do 50-teho miesta. Zatiaľ je zo 
461 bodujúcich seniorov na 54. mies-
te. Druhému sninskému pretekárovi, 
Tomášovi Kazíkovi, v súčasnosti patrí  
78. miesto v rovnakom britskom hod-
notení. 

Jozef Talarovič; Besko, Snina 

Členovia Detskej organizácie Fénix, o. 
z., aj v priebehu tohto kalendárneho 
roka absolvujú množstvo zaujímavých 
podujatí, zameraných hlavne pre deti a 
mládež sninského okresu. Nadobúdajú 
nové vedomosti, zručnosti, poznávajú 
nové miesta. Súčasne so svojimi roves-
níkmi spoza našej severnej hranice.

DO Fénix, o.z., Územná orga-
nizácia Snina, v rámci mikro-
projektu č. INT/EK/KAR/1/
II/B/0154 - „Cestovanie medzi 
históriou a súčasnosťou“, ktorý 
je spolufinancovaný z Európ-
skeho fondu regionálneho roz-
voja v rámci Programu cezhra-
ničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko - Slovensko 2014-2020, 
už zrealizovala pobytové podu-
jatie s deťmi a mládežou zo Sni-
ny a okolia na poľskej strane. 

Účastníci akcie poznávali turistické 
atrakcie v okolí poľského mestečka 
Besko, stretli sa s rovesníkmi v miest-
nej základnej škole, okúsili aj lyžiarske 
svahy v Pulawach, kde absolvovali zá-
klady lyžovania.  

Recipročne pricestuje poľská skupi-
na detí a mládeže do Sniny, kde budú 
taktiež poznávať atraktivity sninského 
okresu.

(dk), -MJK-; Zlín, Snina; FOTO ARCHÍV DK 

V českom Zlíne organizovali 4. mája 
medzinárodný turnaj veteránov – 
„Pohár hejtmana“, v šerme kordom 
za účasti 45 českých, maďarských, 
poľských a slovenských šermiarov. 

Kategória AK 0 (30 - 39 rokov) * Zá-
stupkyňa KŠ Snina, Miroslava Bomba-
rová,  mala vo svojej kategórii iba dve 
súperky, všetky teda šermovali v muž-
skej časti súťaže. V základnom kole si 
vybojovala zo 4 zápasov 2 víťazstvá, 

postúpila do eliminácie, ale tam v boji 
o postup do štvrťfinále podľahla Omel-
kovi z Českej republiky, rozdielom 
8:10 na body. Vybojovala si slušné 9. 
miesto. Víťazom kategórie sa stal Ka-
rásek z Čiech.

Kategória AK III (60 - 69 rokov)  * Tré-
ner Dalibor Kazík si vo svojej kategórii 
vybojoval v základnom kole 4 víťaz-
stva z 8 zápasov a do eliminácie po-
stupoval ako piaty nasadený. V prvom 
kole mal voľný žreb, no potom v boji 
o medaile podľahol Rynešovi z Čiech 
rozdielom 8:10 na body, celkovo tak 

skončil na 5. mieste. Víťa-
zom sa stal Jindra z Čes-
kej republiky.

Vyjadrenie D. Kazíka: 
„Nie vždy to vyjde aj na 
medaily. Od medaily ma 
delili dva zásahy. Ale na 
takýchto typoch turnajov 
ide väčšinou o iné, pod-
statou je vždy dobrá pria-
teľská atmosféra, pretože 
u veteránov sa šermuje aj 
pre radosť z tohto športu.“  

Anglické planše sú pre Gerboca už domácou súťažnou pôdou

Pobytové podujatia poľskej a slovenskej mládeže spod Vihorlatu

Pohár hejtmana v českom Zlíne s dvojicou sninských veteránov  

Bronzová medaila pre Jána Gerboca (druhý zľava) v anglickom Nottinghame. | FOTO 
ARCHÍV DK

Stretnutie slovenských detí s rovesníkmi v Besku. | FOTO ARCHÍV JTAL

Lyžovačka na poľskom svahu v Pulawach. | FOTO ARCHÍV JTAL Prehliadka naftárskeho múzea Bóbrka. | FOTO ARCHÍV JTAL
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(jpnc), -MJK-; Kruševac 

Dve dievčatá a deväť chlapcov z Hu-
menného vycestovalo do srbského 
mesta Kruševac (v centrálnej časti 
krajiny) na preteky,  kde v štartovej 
listine 200 mužov a 155 žien úspeš-
ne siahali po medailách z bazénovej 
vody. Na medzinárodnej súťaži sa 
stretli plavci so Srbska, z Bosny a Her-
cegoviny, Macedónska a zo Slovenska.

Naši pretekári absolvovali toto podu-
jatie pod vedením trénerov J. Pencá-
ka, A. Baču a J. Luksaja. Z Balkánu 
si domov členovia Plaveckého klubu 
Chemes Humenné priviezli štyri zlaté, 
tri strieborné a štyri bronzové medaily.

Najviac sa darilo trinásťročným plav-
com. Dominik Luksaj si z bazéna 
vylovil dvakrát zlato, keď zaplával 
najrýchlejšie vo svojej kategórii 100 
m motýlik a 200 m polohové preteky; 
bronz mu odovzdali za kraul na 200-
m trati. Timotej Leško nemal konku-
renciu v disciplíne na 100 m znak (1. 
miesto), dve bronzové medaily získal 
v motýliku na 100 metrov a v kraule na 
200 metrov. Vanesa Lukáčová doplá-
vala 200 m polohové preteky na štvrtej 
pozícii. 

Štrnásťročná Nina Trebišovská zvíťa-
zila v motýliku na 100-m vzdialenos-
ti. Michal Pandoš stál na bronzovom 
stupni víťazov po doplávaní polohov-
ky na 200 metrov.
Dvanásťročný Ľubomír Findrik si vy-
plával bronz v prsiach na 100 metrov. 
Lukáš Adamec bol tretí v znakárskej 
disciplíne na 100 metrov. Rastislav Fe-
cenko dvakrát doplával na šiestej pozí-
cii - 100 m znak a 200 m polohové pre-
teky. Marek Harvilik bol vyhodnotený 
ako šiesty v motýliku na 100 metrov.
Deväťročný Filip Luksaj sa tešil so 
striebornej medaily za disciplínu 50 m 
prsia. Kristán Gabrik doplával 100 m 
znak na nepopulárnej štvrtej pozícii.

Jana Fedičová, VM Humenné 

Vihorlatské 
m ú z e u m 
v Humennom 
otvára v ne-
deľu 26. mája 
2019 so za-
č i a t k o m 

o 14-tej hodine pre verejnosť všet-
ky svoje expozície, výstavy a kul-
túrno-zážitkové podujatia  v ob-
jekte renesančného zámku (sídle 
VM) a v areáli skanzenu, to všetko 
v rámci XXXIII. ročníka programu 
Medzinárodného dňa múzeí vo Vi-
horlatskom múzeu v Humennom. 

Počas návštevy kaštieľa pozývame 
návštevníkov na prehliadku komnát 
s pôvodným mobiliárom, historickými 
bytovými doplnkami, bohatou obrazo-
vou zbierkou, kolekciou starobylých 
zbraní a hodinových strojov. 
Pozornosť návštevníkov upriamuje-
me, okrem vzácnej nástennej maľby 

v miestnostiach, na  novonadobudnuté 
zbierkové predmety v umelecko-his-
torickej expozícii múzea, ako aj na 
vnímanie architektonického usporia-
dania jednotlivých miestností kaštie-
ľa, ktoré tvorí jedinečná baroková en-
filáda na prízemí a poschodí kaštieľa 
v jeho južnej časti. 
V rámci prehliadkovej trasy v kaštieli 
ponúkame interiér pôvodnej kaštieľ-
skej kaplnky zo 17. storočia, dnes 
sakrálnej expozície múzea, v ktorej 
sú vystavené  sakrálne maľby, sochár-
ske diela, ukážky liturgického odevu 
a predmetov kultového charakteru 
z nášho regiónu. 
Na ploche revitalizovanej prírodoved-
nej expozície predstavujeme textom, 
obrazom a trojrozmernými  exponátmi 
zástupcov živočíchov severovýchod-
ného Slovenska. Súčasťou expozície 
je výstava geologických vzoriek, mi-
nerálov, hornín a vzácnych skame-
nelín. Spolu s doterajšími exponátmi 
prvýkrát vystavuje múzeum  zaují-
mavú ukážku  inváznych živočíchov 
na našom území a nových zástupcov 

z čeľade jeleňovitých - veľkorozmer-
né dermoplastické preparáty jelenice 
a jeleňa, kráľa našich lesov. 
Vo výstavných priestoroch je sprí-
stupnená nová výstava prezentujúca 
ukážky zo starších a nových archeo-
logických výskumov na území Zem-
plína. Výstava Archeológia horného 
Zemplína, zo zbierok Vihorlatského 
múzea v Humennom a Zemplínskeho 
múzea v Michalovciach, pozýva na 
prehliadku archeologických artefak-
tov od obdobia staršej doby kamennej 
po 20. storočie. Predmety z kameňa 
a hliny, staré viac než 6-tisíc rokov 
pred Kristom, spolu s vykopávkami 
z bronzu, drahých kovov,  zo železa, 
z keramiky a zo skla v podobe úžitko-
vých i umeleckých predmetov z jed-
notlivých období ľudských dejín až po 
súčasnosť, ožívajú na výstave novým 
príbehom plynutia dejín. 
Súčasťou výstavnej ponuky múzea 
je stála výstava dobových fotografií 
interiéru humenského kaštieľa z 19. 
storočia - Kaštieľ v zrkadle času, 
a putovná výstava fotografií autorov 

z Prešovského kraja - Hráme spolu, 
v manželstve, v rámci programu týž-
dňa manželstva na území Prešovského 
kraja. 
V areáli skanzenu sa o 14.30 hod. 
uskutoční v kostolíku sv. Michala Ar-
chanjela bohoslužba  a o 16-tej hodine 
prijmite pozvanie na kultúrny folklór-
ny program.  Prehliadku skanzenu a 
kolorit  podhorskej dediny z 19. storo-
čia navodia od 14-tej hodiny obľúbená 
rekreačná jazda na koňoch aj ukážky 
tradičných remesiel a umeleckej výro-
by - kováčstva, tokárstva, hrnčiarstva 
a podmaľby na sklo. 
Súčasťou prehliadky jednotlivých ob-
jektov expozície sú ukážky diel insit-
ných umelcov a agroartové umelecké 
dielo ako prvok spojenia poľného 
umenia, histórie a ekológie. 
Celodenný program je koncipovaný 
ako rodinné stretnutie múzejných pra-
covníkov, priaznivcov a podporovate-
ľov múzea a všetkých, ktorí sa spoloč-
ným úsilím podieľajú na spoznávaní 
a prezentovaní kultúrneho dedičstva 
regiónu. 

Šarengradski kup 2019 - Plavecké preteky v Srbsku

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ 2019   26. máj 2019 (nedeľa) * 14.00 – 18.00 hod.


