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Nezodpovední nájomníci v mestských 
bytoch dlhujú samospráve tisíce eur

Humenský magistrát chce 
zvýšiť efektívnosť práce 
zamestnancov mesta

Mestskí policajti v Humennom 
využívajú nové služobné auto

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Na poslednom rokovaní mestského 
zastupiteľstva sa poslanci zaoberali 
informatívnou správou o prebie-
hajúcich súdnych sporoch mesta 
Humenné za rok 2018. Viaceré 
súdne spory, konkrétne až 143, sa 
týkajú mestských bytov a bytové-
ho hospodárstva. „Vo veľkej miere 
ide o neplatičov z bytoviek s nižším 
štandardom na Podskalke a zo so-
ciálnych bytov na sídlisku Pod So-
kolejom. Väčšinou ide o neplatičov, 

ktorí sú nezamestnaní a poberajú 
iba sociálne dávky a dôchodky. Prí-
spevky na bývanie nemôžu poberať, 
lebo majú nezaplatené dlhy na ná-
jomnom,“ konštatuje mesto vo svo-
jej dôvodovej správe. Samospráva 
zároveň pripúšťa, že získať financie 
naspäť vôbec nebude jednoduché. 
„Aj keď súdy skoro stopercentne 
rozhodujú tieto spory v prospech 
mesta Humenné, vykonateľnosť 
týchto prípadov je veľmi nízka,“ 
pripúšťa mesto. Exekútori totiž ne-
môžu robiť výkon rozhodnutia na 

sociálne dávky. Zrážky z dôchod-
kov, či už starobných, alebo inva-
lidných, sú zanedbateľné, je to od 
5 - 30 eur mesačne a pri niekoľko-
tisícových pohľadávkach sa ich za-
platenie týmto spôsobom predlžuje 
na viacero rokov.

Poslanec vidí 
v predchádzaní 
nedoplatkov medzery
Viacerí nájomníci dlhujú mestu 
na nájomnom viac ako 4-tisíc eur. 
Poslanec Andrej Bača upozornil, 

že súčasný systém predchádzania 
nedoplatkov aj ich samotné vymá-
hanie je neefektívne. „Sčasti tieto 
tvrdenia boli potvrdené aj počas 
kontroly pani kontrolórkou v roku 
2018, kde boli vyzdvihnuté neja-
ké nedostatky a boli tam nejaké 
opatrenia. Tiež tie opatrenia sa mi 
zdajú trošku v menšom objeme. Je 
pravda, že časť dlhov sa navýšila, či 
sa to páči niekomu, alebo nie, ale je 
to fakt. V dôsledku neoprávneného 
zasahovania do nájomných zmlúv 
bývalým vedením mesta. Tak ako 

Mesto Humenné vedie voči nájomníkom, ktorí bývajú v mestských bytoch, až 143 súdnych sporov.  
Vo veľkej miere ide o neplatičov z bytoviek s nižším štandardom na Podskalke a zo sociálnych bytov na sídlisku Pod Sokolejom. 

Najväčší dlžníci dlhujú mestu aj viac ako 4-tisíc eur.



PONDELOK
27. MÁJA 2019HUMENSKÝ EXPRES2 | SPRAVODAJSTVO

som spomínal ešte v minulosti, 
nájomca mal dlh na nájomnom, 
a aj napriek tomu mu bola predĺ-
žená nájomná zmluva,“ povedal 
poslanec Bača a pokračoval, „sa-
mozrejme, že takým konaním sa 
tá výška dlhu na jednotlivých by-
toch neúmerne navyšuje a potom 
vidíme ten výsledok.“ Poslanec 
Andrej Bača navrhol, aby do naj-
bližšieho mestského zastupiteľstva 
právny referát spolu s odborom 
správy mestského majetku vyčís-
lili a porovnali dlhy na nájomnom 
v mestských bytoch a v nebytových 
priestoroch za roky 2016, 2017 
a 2018. Zároveň aby vyčíslili, koľ-
ko stoja mesto súdne poplatky za 
jednotlivé prípady. „Potrebovali by 
sme to nejako skompletizovať a po-
rovnať, či to číslo dlhu na nájom-
nom má stúpajúcu tendenciu alebo 
klesajúcu,“ dodal Bača. 

Právnik: Väčšina bytov sa 
prideľuje na dobu určitú
Ďalším problémom a prekážkou 

vymožiteľnosti týchto prípadov je 
nedostatok náhradných bytov či 
ubytovaní, ktoré je mesto povinné 
podľa rozsudku súdu zabezpečiť ne-
platičom, ktorí sa musia vysťahovať 
z nájomného bytu. „Tomu trošku 
nerozumiem, lebo čo viem, zmluvy 
sú uzatvárané na dobu určitú, čiže 
zväčša na jeden rok, maximálne na 
dva,“ povedal Bača. Spresnil, že ak 
je nájom podľa občianskeho zákon-
níka uzavretý na dobu určitú, tak 
nájomca nemá nárok na bytovú ná-
hradu. Štefan Bukovčík z právneho 
referátu MsÚ v Humennom vy-
svetlil, že mesto prideľuje nájomné 
byty na dobu určitú. Problém s vy-
sťahovaním neplatičov je hlavne 
preto, že s nimi bývajú často malé 
deti alebo hendikepovaní spolubý-
vajúci, ktorým podľa súdu musí 
byť poskytnutá bytová náhrada. „Je 
pravda, že väčšina bytov je prideľo-
vaná už teraz v rámci toho na dobu 
určitú. Ale v podstate, keď sú tam 
maloleté deti, respektíve nejaké 
osoby, ktoré sú nejakým spôsobom 
odkázané na nájomcu svojou nepo-
hyblivosťou alebo nejakým zdra-

votným postihnutím, tak súd môže 
prikázať aj bytovú náhradu. Druhá 
vec je, že niekedy bola väčšina tých 
zmlúv uzatváraná na dobu neurčitú 
a z tej doby určite boli aj maloleté 
deti, bola zo strany súdu uložená 
povinnosť zabezpečiť primeranú 
bytovú náhradu,“ ozrejmil mestský 
právnik.

Primátor: Ten stav nie je 
potešiteľný
Súčasný stav s neplatičmi v ná-
jomných bytoch sa nepozdáva ani 
primátorovi Milošovi Meričkovi. 
„Ten stav vôbec nie je potešiteľný. 
Boli tam prípady, keď za niekoľ-
ko rokov je proste neplatič a jed-
noducho stále ostáva v tom byte. 
V každom prípade si myslím, že 
bytová komisia by mohla prísť s ne-
jakým riešením, akým spôsobom 
by sme daný problém riešili,“ re-
agoval primátor. Poslanec Michal 
Babin navrhol, aby neplatiči boli 
umiestnení do bytov na Kukučíno-
vej ulici, kde je podľa poslanca 20 
neobsadených bytov. „Celé vrchné 
poschodie je prázdne,“ povedal 

Babin. Podľa poslancov bude po-
trebné prijať Všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN), ktoré by prinies-
lo viac poriadku a jasnejšie pravidlá 
pri riešení problémov s neplatičmi 
v mestských bytoch. Poslanec Jozef 
Mocák uviedol, že o tvorbe VZN sa 
už rozprávali poslanci na dvoch by-
tových komisiách. „Nie je to vôbec 
jednoduchá záležitosť pripraviť to, 
aby to spĺňalo tie podmienky, ktoré 
potrebujeme, tie jednotlivé náleži-
tosti,“ vysvetlil poslanec. 

porkačovanie zo strany 1 

Nezodpovední nájomníci v mestských bytoch dlhujú samospráve tisíce eur

tasr, Ubľa

Stalo sa tak v obci Ubľa v rámci tra-
dičného medzinárodného stretnutia 
Deň priateľstva – Deň dobrosused-
stva. TASR o tom v pondelok in-
formovala hovorkyňa Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) Daša 
Jeleňová. Dokument na obdobie 
máj 2019 až máj 2020 za ukrajinskú 
stranu podpísali zástupcovia Zakar-
patskej oblastnej rady a Zakarpat-
skej oblastnej štátnej administrácie 
Mychajlo Rivis a Viktor Mikulin. 
K podpisu protokolov sa pridali aj 
obce z oboch strán hranice. Z Pre-
šovského kraja a Zakarpatska sa na 
spolupráci dohodli Ubľa a Kostryno, 
Rovné a Zabriď, Belá nad Cirochou 

a Turia Pasika. Z Košického samo-
správneho kraja (KSK) sú to obce 
Úbrež s obcou Dubrivka a Záhor 
s Tarnivci. „Medzi plánovanými 
aktivitami s PSK je spolupráca pri 
zjednodušení malého pohraničné-
ho styku medzi Ukrajinou a Slo-
venskom a pri budovaní cestnej 
infraštruktúry v rámci programu 
Európskej únie ENI. Obe strany 
deklarovali vynaloženie spoločného 
úsilia pri otvorení medzinárodného 
priechodu Ulič – Zábriď či prekate-
gorizovanie cezhraničného priecho-
du Ubľa – Malyj Bereznyj pre auto-
mobilovú dopravu z 3,5 na 7,5 tony. 
Súčasťou vykonávacieho protokolu 
sú aj viaceré projekty regionálneho 
rozvoja, podnikania a turizmu, účasť 

na investičných fórach, turistických 
výstavách a informačných poduja-
tiach. V oblasti kultúry a vzdeláva-
nia sú medzi aktivitami napríklad 
tradičné slávnosti kultúry, literárny 
festival, tvorivé stretnutia sloven-
ských a ukrajinských spisovateľov, 
výmenné výtvarné výstavy, ale aj 
podpora ochrany pamiatok drevenej 
sakrálnej architektúry UNESCO,“ 
uviedla Jeleňová.
 
Partneri chcú rovnako spolupraco-
vať v oblasti zdravotníctva a zame-
rať sa na výmenu skúseností medzi 
odborníkmi a špecialistami z PSK 
a Zakarpatskej oblasti. Zlepšenie 
sociálnych služieb by mala priniesť 
výučba rehabilitácie a práce s deť-

mi, ktoré sa ocitli v zložitej sociálnej 
situácii. Deň priateľstva je kultúrne 
a spoločenské podujatie, ktorého sa 
aj v tomto roku zúčastnili predstavi-
telia štátnych orgánov, zástupcovia 
regionálnej a miestnej samosprávy, 
podnikateľské subjekty, organizácie, 
inštitúcie, ale i občania v prihranič-
ných oblastiach Slovenska a Ukra-
jiny. „Aj keď v tomto roku išlo už 
o 18. ročník, po prvýkrát bolo pod-
ujatie situované mimo hraničného 
priechodu v obci Ubľa, a teda aj viac 
otvorené verejnosti. Jeho súčasťou 
boli aj prezentácie remesiel a kul-
túrny program, v ktorom vystúpili 
Folklórny súbor (FS) Makovica, FS 
Železiar a súbory z Ukrajiny,“ doda-
la Jeleňová.

PSK a KSK podpísali so Zakarpatskou Ukrajinou protokoly o spolupráci
Predsedovia Prešovského a Košického samosprávneho kraja Milan Majerský a Rastislav Trnka podpísali v sobotu 18. mája  

s predstaviteľmi Zakarpatskej oblasti Protokol o spolupráci na nasledujúci rok.

Poslanec Andrej Bača upozornil, 
že súčasný systém predchádzania 
nedoplatkov aj ich samotné vymáhanie 
je neefektívne.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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ts, Humenné

Autopark MsP aktuálne disponuje 
3 služobnými autami. Jedno z nich 
KIA CEED, ktorá bola zakúpená ešte 
v roku 2011 a má najazdených 160 921 
km, je momentálne v zlom technic-
kom stave, následkom ktorého nepre-
šla ani kontrolou STK. Ďalším služob-
ným autom je ŠKODA FÁBIA COMBI, 
ktorá ma najazdených 131 561 km a do 
užívania MsP bola daná v roku 2013. 

Z toho dôvodu bolo potrebné MsP 
zabezpečiť na výkon služby v našom 
meste náhradné vozidlo. V rámci 
verejného obstarávania boli vybraní 
traja predajcovia zo Slovenska so svo-
jou cenovou ponukou – SLOVLADA, 
spol. s r. o., Bratislava (obstarávacia 
cena 14 200 eur), Ing. Radoslav Popo-
vič – RADES Michalovce (14 000 eur) 
a AUTOLANC Lada predaj Humenné 
(13 990 eur). Na základe týchto sku-
točností bol na kúpu nového motoro-

vého vozidla pre MsP vybraný predaj-
ca AUTOLANC Lada s najnižšou ob-
starávacou cenou vybraného vozidla 
LADA VESTA SW Rross.
Vozidlo LADA VESTA SW Rross bolo 
zakúpené formou lízingu cez UniCre-
dit Leasing Slovakia, a. s., s najvýhod-
nejšími podmienkami. Nové auto MsP 
spĺňa parametre a spôsob využívania, 
počnúc veľkosťou vozidla, cez veľko-
sť a objem batožinového priestoru až 
po zvýšený SW podvozok. Čo sa týka 

financovania, zo schváleného rozpoč-
tu Mestskej polície Humenné uhradí 
humenská samospráva v roku 2019 
spolu 8 splátok mesačne (po 270,79 
eura) od mesiaca máj aj s jednou zvý-
šenou splátkou (akontácia vo výške 2 
907,60 eura), čo činí sumu 5 073,92 
eura. V roku 2020 až 2022 budú pred-
stavovať ročné splátky sumu 3 249,48 
eura a zvyšok v roku 2023 sa uhradí 
sumou vo výške 1 083,16 eura.

mpo, Humenné

Neznámy páchateľ  pristúpil 
k 28-ročnému Sninčanovi a pýtal 
od neho peniaze. Muž mu svojich 50 
eur odmietol dať. Páchateľ pritvrdil 

a udrel muža do brucha, peniaze mu 
vytrhol z ruky a ušiel preč. Vynika-
júcou prácou humenskej kriminálky 
už o pár hodín neskôr bol obmedze-
ný na osobnej slobode muž podo-
zrivý zo spáchania tohto trestného 

činu, išlo o 33-ročného Humenčana, 
ktorý bol na základe získanej dô-
kaznej situácie obvinený  zo zločinu 
lúpeže. „Obvinený muž bol umiest-
nený do cely policajného zaistenia 
a vyšetrovateľ naňho spracoval 

podnet na podanie návrhu na jeho 
väzobné stíhanie. Zákon stanovuje 
pri zločine lúpeže trestnú sadzbu od-
ňatia slobody na tri až osem rokov,“ 
informovala prešovská krajská poli-
cajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

ts, Humenné

Dátum 4. máj 1919 sa zapísal do 
histórie Slovenska ako deň, keď 
tragicky zahynul generál Milan Ras-
tislav Štefánik – astronóm, generál 
a diplomat, demokrat a humanista. 
Slávnostné zhromaždenie k ucteniu 
si pamiatky generála M. R. Štefá-
nika sa uskutočnilo 3. 5. 2019 pod 
názvom „PRAVDE VERIŤ, PRAV-
DU ŽIŤ A PRAVDU BRÁNIŤ“. Hlav-
ným organizátorom podujatia bolo 
mesto Humenné, Matica slovenská 
s Vihorlatskou hvezdárňou v Hu-
mennom a Neformálnym združením 
občanov PRÍĎ A POZNAJ. 
Za Vihorlatskú hvezdáreň sa priho-
voril na tému „HVEZDÁR ŠTEFÁ-
NIK“ riaditeľ RNDr. Igor KUDZEJ, 
CSc., ktorý zmapoval život a hlavne 
podrobne opísal jeho odborné as-

tronomické aktivity a zároveň vy-
zdvihol jeho prínos v oblasti astro-
nómie. M. R. Štefánika predstavil 
ako astronóma, ktorý už v prvých 
rokoch svojej astronomickej činnos-
ti publikoval niekoľko vedeckých 
prác. Štefánik sa zúčastnil výpra-
vy na Mont Blanc, kde pozoroval 
Slnko, Venušu a Mars. Nasledovali 
ďalšie pozorovania na Mont Blancu, 
výpravy za zatmením Slnka do Špa-
nielska a Turkménska, zúčastnil sa 
na zjazde Medzinárodnej únie pre 
výskum Slnka v Oxforde. V Paríži 
pracoval Štefánik v slávnom obser-
vatóriu Meudone. Neskôr sa stal 
plateným spoluriaditeľom observa-
tória na Mont Blancu, bol povere-
ný vedeckým ústavom Bureau des 
Longitndes pozorovaním Helleyovej 
kométy na Tahiti a zatmenia Slnka 
na ostrove Tonga v súostroví Vavau. 

Pozoroval zatmenie Slnka v Brazílii 
a organizoval rekonštrukciu obser-
vatória v ekvádorskom Quite. Jeho 
život sa skončil pri návrate do vlasti 
z Talianska, kde sa mal ujať funkcie 
ministra vojny v československej 
vláde, keď sa jeho lietadlo pri Ivanke 
pri Dunaji zrazu zrútilo na zem. Mi-
lan Rastislav Štefánik zahynul spolu 
s dvomi talianskymi letcami. Druhé 
podujatie s účasťou riaditeľa Vihor-
latskej hvezdárne sa uskutočnilo 5. 
mája 2019 v Reformovanom kostole 
na Ulici osloboditeľov v Humen-
nom. V prednáške na tému „ŠTE-
FÁNIK AKO ASTRONÓM“ RNDr. 
Igor Kudzej, CSc., predstavil účast-
níkom služieb Božích život a aktivity 
M. R. Štefánika. Na medzinárodnej 
konferencii „Natura kultura“, ktorá 
sa konala v Bolestrašiciach v Poľ-
sku, o astronomických aktivitách 

M. R. Štefánika informoval prí-
tomných v prednáške „ŠTEFÁNIK  
ASTRONÓM“  RNDr. Igor Kudzej, 
CSc. 
V Mestskom kultúrnom stredisku v 
Humennom pracovníci Vihorlatskej 
hvezdárne v Humennom nainštalo-
vali výstavu generál Milan Rastislav 
Štefánik – astronóm. Na ôsmich veľ-
koplošných paneloch a 15-tich uni-
kátnych dobových fotografiách je za-
chytená astronomická činnosť tohto 
astronóma, ktorý ovplyvnil svet vedy 
i politiky. Výstava bola sprístupne-
ná 7. 5. 2019 a bude trvať do konca 
mája. O jeho láske a oddanosti astro-
nómii svedčia aj jeho výroky: „Verím 
vo vývoj vedy, a preto vo vývoj všet-
kého, čo je šľachetné a spoločenstvu 
prospešné, ja s udivením norím sa 
do vesmíru a snažím sa určiť v ňom 
súradnice mojej duše.“

Mestskí policajti v Humennom využívajú nové služobné vozidlo

Humenčan prepadol mladíka. Najskôr rana do brucha, potom mu vzal peniaze

Cez tŕnie ku hviezdam

Mestská polícia v Humennom (MsP) obnovila svoj vozový park od 1. mája tohto roku kúpou nového policajného auta  
LADA VESTA. Príslušníci MsP si ho nevedia vynachváliť.

Humenský vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie pre zločin lúpeže, ku ktorej došlo v pondelok 20. mája vo večerných hodinách 
na chodníku na Laboreckej ulici.

Pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika sa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom  
spolupodieľala na akciách venovaných tejto tragickej udalosti. 

SPRAVODAJSTVO /KRIMI
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Robotníka z Humenského okresu zavalila guľatina, úraz neprežil
tasr, Brekov     

Na mieste zasahovala aj posádka 
leteckých záchranárov z Košíc. 
„Po neodkladnom vzlete sme-

roval záchranársky vrtuľník do 
obce, kde pristál pri areáli výrob-
ného podniku. Muž utrpel roz-
siahle poranenia viacerých častí 
tela. Pacient bol v starostlivosti 

pozemných záchranárov, ktorí ho 
resuscitovali. Následne si ho pre-
vzal do svojej starostlivosti lekár 
leteckých záchranárov,“ uvádza 
vrtuľníková záchranná zdravotná 

služba na svojej webovej stránke 
s tým, že mužovi sa nepodarilo 
obnoviť základné životné funk-
cie a svojim zraneniam napokon 
podľahol.

Cez Slovensko sa budú presúvať  americkí a poľskí vojaci 

Počas jedného týždňa zastavili policajti až 34 opitých vodičov!

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Ministerstvo obrany (MO) SR 
upozorňuje obyvateľov Slovenska 
na presuny vojenskej techniky 
a zahraničných vojakov z USA a 
Poľska, ktoré sa budú konať od 27. 
mája do 2. júna. TASR o tom infor-
movala hovorkyňa rezortu obrany 
Danka Capáková. Dokopy by mali 
vojaci vykonať 48 cestných presu-
nov a jeden železničný transport. 
„Pôjde predovšetkým o presun 
poľských a amerických vojakov, 
a to v rámci operácie Atlantic Re-

solve a avizovaného cvičenia Saber 
Guardian 2019, a tiež Capable Lo-
gistician,“ spresňuje Capáková. V 
nasledujúcom týždni rezort obrany 
upozorňuje aj na cestné presuny 
nadrozmerného nákladu Ozbro-
jených síl SR na trasách Martin – 
Sučany, Michalovce – Koliňanský 
Vrch, Trebišov – Michalovce – 
Moldava nad Bodvou, Koliňanský 
Vrch – Topoľčany – Sereď – Veľ-
ká Ida, Sereď – CV Lešť – Trebi-
šov, Trebišov – Spišská Nová Ves, 
Michalovce – Spišská Nová Ves, 
Michalovce – Humenné, Martin 

– Trenčín, Nitra – Vráble, pre-
suny v rámci mesta Nitra, ako aj 
cestný presun na trasách Hlohovec 

– Brodské, Zemianske Kostoľany – 
Rožňava a železničný transport na 
trase Sasa Pliešovce – Nitra.

mpo, východné Slovensko    

Až 34 vodičov riskovalo počas 
uplynulého 20. týždňa 2019 nie-
len svoj život, ale aj život nevin-
ných účastníkov cestnej premávky. 
Chvíľka nepozornosti, zhoršená 
koordinácia pohybov, nesústre-
denosť či nesprávny odhad môžu 
spôsobiť tragédiu, po ktorej plakať 
už bude neskoro. Čas sa už nedá 
vrátiť späť, preto ani malé množ-
stvo vypitého alkoholu nemá za 
volantom čo hľadať. Až 14 vodi-
čov bolo uplynulý týždeň takých 
odvážnych, že s viac ako 1 promile 
alkoholu v dychu vyrazili na cesty. 
O šťastí môže hovoriť Patrik, kto-
rý v sobotu (18.5.) krátko pred 
15. hodinou v obci Zemplínska 

Teplica (okr. Trebišov) nezvládol 
vedenie vozidla zn. Dacia Logan 
a narazil do odstaveného obytné-
ho karavanu. Predbežná lekárska 
správa zranenia nepotvrdila, dy-
chová skúška však potvrdila prí-
tomnosť alkoholu, a to v množstve 
2,28 mg/l alkoholu v dychu (4,75 
promile) a suverénne ho zaradila 
medzi „alkoholových rekordérov“ 
minulého týždňa. Šťastím však 
bolo najmä to, že sa mu do cesty 
„nepriplietol“ nikto iný. V sobotu 
(18.5.) krátko pred 20.30 hodinou 
pri kontrole policajnou hliadkou 
v meste Moldava nad Bodvou (okr. 
Košice okolie) „nafúkal“ vodič Ka-
rol 0,89 mg/l alkoholu v dychu 
(1,85 promile) a jeho opakovaná 
dychová skúška mala stúpajúcu 

tendenciu. Po 21. hodine sa poli-
cajti presvedčili, že odvaha sadnúť 
si pod vplyvom alkoholu za volant 
nechýba ani ženám, keď vodička 
Jana nezvládla vedenie vozidla 
a zišla s autom do priekopy. Dôvod 
sa v tomto prípade ukázal jasne - 
dychová skúška s výsledkom 1,19 
mg/l alkoholu v dychu (2,48 pro-
mile). Aby bola situácia na cestách 
Košického kraja bezpečná v čo naj-
väčšej miere, policajti svoju pozor-
nosť upriamujú naozaj na všetkých 
jej účastníkov. Naposledy sa o tom 
mohli presvedčiť vodiči náklad-
ných motorových vozidiel a vodiči 
z povolania, na ktorých sa policajti 
tiež zamerali. Takmer 500 takých-
to vodičov bolo podrobených dy-
chovej skúške, a veruže, našli sa 

aj previnilci. Vodič cudzej štátnej 
príslušnosti „nafúkal“ 0,21 mg/l 
alkoholu v dychu (0,48 promile) 
a jeden zo slovenských vodičov 
0,32 mg/l alkoholu v dychu (0,67 
promile), avšak jeho opakovaná 
dychová skúška mala stúpajúcu 
tendenciu. „Možno sa to niekomu 
bude zdať málo, ale sila vozidla, 
ktoré majú v rukách, sa môže stať 
zo sekundy na sekundu neovláda-
teľná. Volant v rukách ktorého-
koľvek vodiča je zbraň, s ktorou 
treba narábať opatrne. Obviňovať 
je ľahko, súdiť ťažko. Myslite na to 
a zhodnoťte, či kombinácia alkohol 
a volant je naozaj tou správnou,“ 
upozornila košická krajská policaj-
ná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Tridsaťdeväťročný robotník neprežil po tom, ako ho v pondelok 20. mája dopoludnia v obci Brekov, okres Humenné, zavalila guľatina.

Jednému z nich namerali v dychu až 4,75 promile. Suverénne sa tak zaradil medzi „alkoholových rekordérov“ minulého 
týždňa. Šťastím však bolo najmä to, že sa mu do cesty nepriplietol nikto iný, pretože tragédia mohla byť na svete.

KRIMI
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Nesmelé krôčiky prvoprijímajúcich v sprievode kňaza, „animátoriek“ 
a miništrantov z fary do stánku Božieho. Jedným z dôležitých sviatostí 
v živote kresťana je (hneď po krste) aj prvé sväté prijímanie. Májové ob-
dobie je každým rokom pre rodiny prvoprijímajúcich ratolestí špeciálnou 
radosťou. Takto v bielych rúchach predstúpili deti humenskej Rímskoka-
tolíckej farnosti svätých Košických mučeníkov na Sídlisku III v nedeľu 19. a 
26. mája (rozdelení do štyroch skupín, o 9. a 11. hodine) pred oltár a kríž, 
aby prvýkrát vo svojom živote okúsili prítomnosť Ježiša Krista v podobe 
v ich srdciach v podobe svätej Eucharistie.     -MJK- 

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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Turizmus: Vysoké Tatry sa stali najvýznamnejšou letnou európskou destináciou

Vôňa agátu otvorila malohorešské pivnice

tasr, Vysoké Tatry

Vysoké Tatry, najvyššie pohorie 
Karpatského oblúka, kraľujú v zo-
zname desiatich najlákavejších eu-
rópskych destinácií. „Na Vysokých 
Tatrách je niečo mýtické. Návštev-
níci tohto regiónu budú očarení 
vznešenou ríšou krivolakých vr-
chov a majestátnych vodopádov, 
ako aj vynikajúcou šancou pozo-
rovať medvede hnedé, ktoré už 
v mnohých častiach Európy vyhy-
nuli,“ skonštatoval Reville. Spolu 
s ďalšími skúsenými cestovateľmi 
z celého sveta ocenili na Vysokých 
Tatrách aj možnosť vystúpiť na 
Gerlachovský štít, pokojné člnko-
vanie na čírej hladine Štrbského 
plesa a tradičnú pohostinnosť na 
vysokohorských chatách. „Vysoké 
Tatry sú rajom dobrodruhov, po-

núkajú vodopády, vysokohorské 
lúky a viac ako 100 ultramaríno-
vých jazier. Pozorovanie divokej 
zveri, medveďov hnedých, rysa 
a kamzíka tatranského, je vďaka 
rastúcemu počtu cestovných kan-
celárií, ktoré ponúkajú aj takéto 
zážitky, ľahšie ako kedykoľvek 
predtým,“ upozornil viceprezident 
pre zážitky Lonely Planet Tom 
Hall. Z rúk Joea Revilla si ocenenie 
prevzal predseda predstavenstva 
Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu (OOCR) Región Vysoké Tat-
ry Michal Sýkora, spolu s prednos-
tom Mestského úradu vo Vysokých 
Tatrách Eugenom Knotekom a Lu-
kášom Brodanským zo spoločnosti 
Tatry Mountain Resorts. Vo Vyso-
kých Tatrách je v súčasnosti veľký 
tlak na možnosť rozvoja, mnohí 
kritizujú, že často aj na úkor ochra-

ny prírody. Samospráva vo Vyso-
kých Tatrách zároveň dlhodobo 
upozorňuje, že medvede sú prem-
nožené, a žiada ich regulovaný 
odstrel či premiestnenie do iných 
častí krajiny. „Musíme robiť viac 
ako doteraz, aby sme pobyt náv-
števníkom spríjemnili, je to pre nás 
zadosťučinenie, ale zároveň výzva. 
Verím, že na úradoch v Bratislave 
nám pomôžu, aby sme urýchlili 
rozvoj Vysokých Tatier, aby bola 
prijatá zonácia a zákon o ochrane 
prírody, ktorý nebude kompliko-
vať rozvoj cestovného ruchu a život 
obyvateľom v tomto krásnom pro-
stredí,“ zdôraznil Sýkora. Zároveň 
skonštatoval, že ochrana prírody je 
najdôležitejšia a v regióne si to uve-
domujú. Riaditeľka OOCR Veroni-
ka Littvová verí, že toto ocenenie 
pomôže do Tatier prilákať ešte viac 

ľudí zo zahraničia. „Je to potvrde-
nie kvalitných služieb a atrakcií, 
ktoré tu máme. Veríme však, že sa 
nám tú návštevnosť podarí nasta-
viť tak, aby aj príroda bola chráne-
ná, pretože si musíme uvedomiť, 
že sme v národnom parku a zviera-
tá tu boli ešte pred nami. Hranica 
musí byť jasne stanovená tak, aby 
to bolo prínosom pre ľudí a únosné 
pre prírodu,“ skonštatovala Littvo-
vá. Reville dodal, že rebríček Best 
in Europe 2019 predstavuje európ-
ske destinácie, ktoré podľa neho 
stojí za to navštíviť a prináša tipy 
na výlety za gastronómiou či na 
miesta, ktoré návštevníci ocenia, 
keď potrebujú utiecť pred davmi. 
Za Vysokými Tatrami sa umiestnil 
napríklad Madrid, arktické pobre-
žie na Islande či Bari v Taliansku.

ts, mpo, Malý Horeš, FOTO: ALEXANDER KLOK

Agátový háj v Malom Horeši je 
symbolicky spojený s mimoriad-
ne obľúbenou vinárskou akciou. 
„Deň otvorených pivníc sa teší 
veľkej obľube aj u zahraničných 
návštevníkov – hlavne z Maďar-
ska, Rumunska, Ukrajiny a Čes-
kej republiky. Minulý rok naše 
skvelé vínka degustovali dokonca 
návštevníci z ďalekej Austrálie, 
Mexika alebo Lotyšska. Tak ako 
každý rok, aj teraz si je z čoho 
vyberať – vinári ponúkajú spolu 
40 druhov vín,“ vysvetlil staros-
ta Malého Horeša Csaba Furik. 
Piatkový predvečer pod agátmi 
bol komornejší, určený pre men-
šiu skupinu fajnšmekrov. Na 
ochutnávku a prehliadku sa bolo 

treba prihlásiť u horešských viná-
rov Pavla Geréšiho alebo Csabu 
Varkonduvopred, cez kontakty 
uvedené na webe programu Ter-
ra Incognita. „Podujatie sa po-
stupne rozrastá a lákadlom pre 
návštevníkov nie je len vynikajú-
ca chuť prírodných vín rôzneho 
druhu, ale aj program na pódiu. 
Tunajšie vinárske pivnice a ma-
lebná obec sú naozaj jedinečným 
historickým miestom, ktoré stojí 
za to prebádať a spoznať aj cez 
gastronomický zážitok,“ uviedol 
predseda Košického samospráv-
neho kraja Rastislav Trnka. Pri 
pohári dobrého vínka sa návštev-
níci určite dozvedia mnoho zaují-
mavého o miestnych vinárskych 
tradíciách, o technológii výroby 
vína, jeho uskladnení i predaji. 

Na javisku vystúpil ženský spe-
vácky zbor z Malého Horeša, fol-
klórna skupina 
Jahodná, Agáto-
vým hájom zneli 
aj operetné árie v 
podaní Lilly Dé-
gneriretrohudba 
od Nosztalgie. 
Predviedli sa aj 
mladé talenty 
z Kráľovského 
Chlmca. V so-
botu boli vinné 
pivnice otvore-
né od 12:00 do 
19.00 hod. Kým 
na piatkovú de-
gustáciu museli 
návštevníci pri-
cestovať samo-

statne, v sobotu bola pre nich za-
bezpečená aj kyvadlová doprava.

Cestovateľský sprievodca Lonely Planet vyhlásil Vysoké Tatry za najvýznamnejšiu letnú európsku destináciu. V rebríčku miest 
Tatry predbehli aj známe cestovateľské ciele. Na Lomnickom štíte o tom v utorok na tlačovej konferencii informoval Joe Reville, 

generálny manažér Lonely Planet pre strednú Európu, ktorý zároveň zástupcom regiónu symbolicky odovzdal toto ocenenie.

V areáli vinných pivníc v Malom Horeši sa počas víkendu 17. a 18. mája uskutočnil už 11. ročník podujatia Vôňa agátu  
– Deň otvorených pivníc. Lokálni vinári predstavili návštevníkom svoju produkciu priamo vo svojich unikátnych pivničkách. 

Takáto možnosť je tu pritom vždy iba raz v roku.
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tasr, Strážske    

„Doteraz akoby sa riešilo, kto je za to 
zodpovedný a kto má alebo nemá túto 
situáciu riešiť. Chcem oficiálne vyhlásiť, 
že podľa môjho názoru ide o krízovú 
situáciu, a preto by mal štát a príslušní 
ministri - a ja to plne podporujem - vy-
hlásiť mimoriadnu situáciu. To bude 

znamenať, že táto environmentálna 
záťaž alebo toto vážne riziko bude môcť 
byť odstránené na účet štátu,“ vyhlásil. 
Ako premiér povedal, je pripravený 
podporiť ministra životného prostredia 
aj ministerku vnútra, aby mimoriad-
nu situáciu vyhlásili a nečakali na to, 
kým sa nájde vinník. „To môže trvať 
niekoľko mesiacov alebo aj rokov. Ak 

štát nájde vinníka, následne si od neho 
môže náklady s tým spojené vymáhať. 
Ale našou prioritou musí byť čo najskôr 
dostať tie jedovaté látky preč z tohto 
územia a zlikvidovať,“ povedal s tým, že 
na Slovensku sú firmy, ktoré ich vedia 
zlikvidovať podľa predpisov. Predseda 
vlády Pellegrini dodal, že nemá presné 
informácie o doteraz vykonaných opat-

reniach, bude sa na to pýtať príslušných 
ministrov. „Teraz je mojou prioritou čo 
najskôr tam nasadiť techniku a okamži-
te to odtiaľ odviezť,“ uzavrel. V uvede-
nom areáli sa počas uplynulých týždňov 
našli v prevažne skorodovaných sudoch 
stovky ton toxického odpadu so zvy-
škami nebezpečných látok PCB, čo sú 
polychlórované bifenyly. 

Situácia s nájdeným nebezpečným odpadom v Strážskom je podľa premiéra krízová

ts, Prešovský kraj

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokra-
čuje v optimalizácii stredných škôl. Cieľom 
je vybudovať v kraji kvalitné a efektívne 
školstvo. Nevyhnutným opatrením je však 
redukcia počtu škôl. Samospráva pritom 
počíta so zachovaním všetkých žiadaných 
odborov v jednotlivých okresoch. A to 
v prípade zlučovania škôl aj ich rušenia. 
„Chceme apelovať na žiakov a ich rodičov, 
aby si v prvom rade vyberali učebný, resp. 
študijný odbor, nie školu, pretože práve 
absolvovaný odbor je pre zamestnávateľa 
alebo štúdium na vysokej škole dôležitý. 
Zároveň ich chceme ubezpečiť, že školy bu-
deme zlučovať tak, aby poskytovali kvalit-
né vzdelávanie a boli efektívne využívané. 
Nemôžeme na stredných školách vytvárať 
hluché miesta, ktoré nebudú obsadené,“ 
uviedol vedúci Odboru školstva PSK Ján 
Furman. Zároveň dodal, že samospráva 
pri optimalizácii škôl vychádza z reálnych 
potrieb trhu práce. Podporovať bude teda 
najmä odbory, o ktoré je záujem a po kto-
rých je dopyt zo strany zamestnávateľov. 
Prioritou samosprávy bude tiež zatrak-
tívniť ponúkané odbory. Napríklad, ak je 
záujem o štúdium v odbore maliarstvo, 
jedným z riešení je začleniť ho do odboru 
interiérový dizajn. Štúdium takého odboru 
bude mať pre žiaka širší záber a viaceré 
možnosti uplatnenia. Okrem toho sa chce 
župa zamerať aj na skvalitnenie štúdia 
na gymnáziách. „V našom záujme je, aby 
sa zvýšila úroveň gymnázií. Aby sa na nich 

prijímali skutočne najlepší študenti, ktorí 
majú jasnú ambíciu pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole. Ostatní žiaci by sa mali 
zamerať na špecifické študijné odbory, 
s ktorými sa vedia uplatniť na trhu práce 
hneď po skončení školy. Máme nedostatok 
kvalifikovaných odborníkov a remeselní-
kov, pričom zo strany zamestnávateľov je 
o nich enormný záujem,“ spresnil Furman 
a dodal, že na druhej strane je dôležitá 
aj regulácia duplicity odborov v regióne. 
Jedným z rozhodujúcich faktorov pri op-
timalizácii škôl a určovaní počtu žiakov je 
aj demografický vývoj a efektívne využi-
tie kapacity jednotlivých stredných škôl. 
Mnohé školy si v minulosti pýtali viac 
prváckych miest, ako v skutočnosti potre-
bovali, aj keď demografický vývoj každým 
rokom klesá. V konečnom dôsledku tak 
v posledných rokoch opakovane prakticky 
všetky školy v kraji nenaplnili počty žia-
kov, ktoré mali schválené Všeobecno-zá-
väzným nariadením PSK. V školskom roku 
2019/2020 má samospráva pre všetky 
školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa 
vyhlášky ministerstva školstva na preroz-
delenie 6316 miest, ministerstvo školstva 
tento počet navýšilo o 202 žiakov.

Spájanie škôl nemá byť strašiakom
Ambíciou samosprávy je školy optima-
lizovať, predovšetkým ich v súčasnosti 
zlučovať a vytvárať tak lepšie podmienky 
pre študentov a pedagógov, zároveň efek-
tívne využívať jednotlivé budovy a skva-
litňovať vyučovací proces, napríklad aj 

zapájaním žiakov stredných škôl do systé-
mu duálneho vzdelávania. Jednou z výhod 
spájania škôl je podľa župy to, že učitelia 
budú patriť pod jedného zamestnávateľa 
a môžu tak učiť na viacerých školách ako 
samostatných organizačných zložkách. 
Prinesie to naplnenie úväzkov, zeefektív-
nenie využitia odborných učební, využitia 
techniky a didaktických pomôcok, nehovo-
riac o priaznivom ekonomickom dopade. 
„Chceme udržať mladých ľudí v regióne aj 
po skončení školy. Najprv im však musíme 
poskytnúť kvalitné a moderné vzdelanie. 
Spájanie škôl by nemalo byť pre verej-
nosť strašiakom. V prípade zlučovania by 
v niektorých prípadoch išlo o spojenú ško-
lu, respektíve školu s novým názvom, ale 
žiaci by mali na vysvedčení stále uvedený 
typ školy, ktorý absolvovali. Napríklad 
gymnázium alebo obchodnú akadémiu a, 
samozrejme, absolvovaný odbor,“ ozrejmil 
Furman a dodal, že spájanie škôl sa týka 
celého kraja, nielen jednotlivých okresov. 
Ďalší prínos spájania škôl vidí samospráva 
v tom, že by nemuselo dochádzať k dupli-
citným platbám za prevádzkové náklady, 
energie, poistenia a ďalšie služby. Zároveň 
by ušetrené finančné prostriedky, naprí-
klad aj na plat riaditeľa (cena práce vo výš-
ke niekoľko desiatok tisíc eur ročne) ostali 
v škole a využili by sa na mzdy zamestnan-
cov a ich osobné ohodnotenia.

Školy zlúčia vo Svidníku aj v Prešove
Krajskí poslanci na svojom poslednom ro-
kovaní z 8. apríla tohto roku už schválili 

prvé zmeny v sieti škôl a školských zaria-
dení v okresoch Prešov a Svidník. Zo siete 
škôl vyradili ku koncu augusta Strednú 
priemyselnú školu drevársku v Prešove, 
školskú jedáleň a elokované pracovisko 
v Jarovniciach. Študijné i učebné odbo-
ry, ako aj elokované pracovisko prejdú 
od prvého septembra pod Strednú odbor-
nú školu technickú na Volgogradskej ulici 
v Prešove. Župa odôvodnila zmenu tým, 
že od roku 2010 počet žiakov na SPŠ dre-
várskej v Prešove výrazne klesal. To malo 
vplyv aj na počet zamestnancov školy 
a rozpočet v súvislosti s normatívnym fi-
nancovaním na žiaka. Zo siete škôl vyradi-
li poslanci k 31. augustu aj Strednú odbor-
nú školu technickú vo Svidníku. Študijné 
i učebné odbory tak budú od nového škol-
ského roka zaradené do zoznamu odborov 
SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. 
Svobodu vo Svidníku. V tomto prípade sa 
podľa Furmana vytvorí jedna ekonomicky 
silná škola s približne 390 žiakmi. „Po-
zitívom je, že študijné a učebné odbory, 
ktoré sú v súčasnosti na SOŠ technickej, 
zostanú zachované. Výhodou zlúčenia 
škôl je i jeden manažment, ktorý bude 
môcť efektívnejšie reagovať na potreby 
vzdelávacieho a výchovného procesu.“ 
Zároveň sa efektívnejšie využijú kapacitné 
priestory teoretického vyučovania na SOŠ 
polytechnickej. Budova SOŠ technickej 
prejde podľa vedúceho Odboru školstva 
PSK pod správu SOŠ polytechnickej, kde 
bude reálne prebiehať praktické vyučova-
nie pre strojárske odbory.

Prešovská župa chce zlúčením škôl vybudovať  kvalitné školstvo
Po určení počtu žiakov v jednotlivých študijných odboroch v prvých ročníkoch na stredných školách pre budúci školský rok prichádza Prešovský 

samosprávny kraj s ďalším opatrením, ktoré vedie k optimalizácii stredných škôl. Zlúčením škôl chce zlepšiť podmienky pre učiteľov i žiakov. 

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) chce, aby bola v súvislosti s nájdenými nebezpečnými látkami v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske v okrese 
Michalovce vyhlásená mimoriadna situácia a odpad bol zlikvidovaný na náklady štátu. Uviedol to po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Trebišove.
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Na hornom Zemplíne mierne stúpol počet chorých na osýpky

Slovensko žije od stredy na ekologický dlh, EÚ už od 10. mája  

tasr, 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.

tasr, Slovensko   

Slovensko žije od stredy na eko-
logický dlh. Kým v minulom roku 
si obyvatelia vyčerpali prírodné 
zdroje 27. mája, tento rok prišiel 
„overshoot day“ o päť dní skôr. 
Znamená to, že pre svoj životný 
štýl potrebujú Slováci ročne 2,6 
planéty. „Naše správanie je ne-
zodpovedné voči našim deťom. 
Dlhodobo využívame zdroje skôr, 
ako ich príroda dokáže obnoviť, 
a tak škodíme sami sebe. Prob-
lémami Slovenska sú najmä in-
tenzívne poľnohospodárstvo či 

zvyšovanie ťažby lesa,“ hovorí 
Miroslava Plassmann, riaditeľka 
WWF Slovensko, s tým že politi-
ci tejto problematike venujú stá-
le malú pozornosť. Dátum, keď 
svet a jednotlivé krajiny začínajú 
žiť na ekologický dlh, zverejňu-
je každoročne Global Footprint 
Network (Platforma globálnej 
ekologickej stopy). Európska únia 
žije tento rok na ekologický dlh už 
od 10. mája, Rusko od 26. apríla a 
USA už od 15. marca. Tohtoročný 
celosvetový „overshoot day“ sa 
očakáva koncom júla. Na porov-
nanie, v roku 1970 pripadol deň 

environmentálneho dlhu na 29. 
decembra, v roku 2000 to bol 23. 
september a minulý rok sa začal 
ekologický dlh 1. augusta. „Naše 
správanie nie je len nezodpoved-
né, ale i nebezpečné. Dôsledkom 
sú veľké straty pre ekonomiku i 
pre ľudské zdravie – prejavy ex-
trémneho počasia stáli európsku 
ekonomiku od roku 1980 už viac 
ako 450 miliárd eur a v dôsled-
ku znečisteného ovzdušia pred-
časne v Európe zomrie ročne cez 
430.000 ľudí,“ poznamenáva 
Ester Asinová, riaditeľka WWF 
European Policy Office v Bruse-

li. Lídri EÚ by mali túto situáciu 
podľa nej vnímať ako stav pohoto-
vosti a nastaviť pravidlá pre trva-
lo udržateľnú budúcnosť Európy. 
Pri stanovovaní dňa prečerpania 
prírodných zdrojov sleduje orga-
nizácia Global Footprint Network 
nároky krajín na využitie krajiny 
a zdrojov na produkciu potravín, 
od rastlinných cez mäso a ryby, 
surovín, materiálov a energie, na 
výstavbu miest, produkciu oxidu 
uhličitého z fosílnych palív, od-
lesňovanie a kapacitu zostávajú-
ceho zalesnenia pohlcovať oxid 
uhličitý.

Počet chorých na osýpky v okrese Humenné za posledných vyše dvoch týždňov stúpol iba mierne, viac prípadov však evidujú 
v susednom Vranovskom okrese. Ako TASR informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková, k strede 

evidujú v Humenskom okrese desať prípadov tohto ochorenia. 

A sme tu, Leto v kaštieli
D. Kapráľová, Snina    

Je začiatok leta. Sedíme v dobrej 
nálade na deke a vedieme nenú-
tený rozhovor. Na tráve pri nás 
sa vyzývavo vyníma piknikový 
košík. Je plný dobrôt. Slniečko 
zohrieva okolie, tak akurát. Po 
celom trávniku pri kaštieli behajú 
vôkol nás deťúrence. Všetci čaká-
me na privítanie pána kaštieľa, 
ktorý nás pozval na dobový pik-
nik. Z vchodu smerom k fontáne 

s Herkulom počuť bubny. Hlas 
bubeníka oznamuje príchod pána 
Jozefa Rolla. Píše sa rok pána 
1800 a ... 
Chcete vedieť, ako to dopadne? 
Aj vás pozýva majiteľ kaštieľa na 
toto príjemné stretnutie s histó-
riou, kultúrou a tvorivým oddy-
chom. V sobotu 1. júna 2019 v 
rámci dvoch významných dní: 
Deň otvorených dverí kaštieľa a 
Víkend otvorených parkov a zá-
hrad, je pre vás pripravená po-

zvánka na zaujímavý program, v 
ktorom si určite vyberiete. Báb-
kové divadlo, choduliari, živá 
hudba, razenie mincí, písanie hu-
sacím brkom, jazda na koni, his-
torický šerm. Pre deti pozvanie na 
cestu do rozprávky, tvorivé dielne 
z kuchyne tety prírody, ktorá žije 
v sninskom parku a, samozrejme, 
skákací hrad. Pre dospelých čaká 
vynovená muzeálna expozícia 
Ozveny Sniny, výstavy v galerij-
ných priestoroch kaštieľa a večer 

tančiareň pod holým nebom či 
tanec so svetlami. Pani Rollo-
vá odkazuje, že piknik začína o 
15.00 hodine a nezabudnite si so 
sebou zabaliť deku a do košíka 
dobrú náladu. Tešia sa na vás aj 
pracovníci Mestského kultúrneho 
a osvetového strediska v Snine. 
A keby ste náhodou zmokli, nič 
si z toho nerobte. Viac vyrastiete 
a cukrová vata, popcorn či dobrá 
klobáska všetko napravia.
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Humenský magistrát chce zvýšiť  efektívnosť práce zamestnancov mesta

Gréckokatolíci zo Slovenska desiaty raz putovali do Krakova  

tasr, Prešov

Ako uviedol, pred samotným začiat-
kom púte zavítal medzi 3500 gréc-
kokatolíkov emeritný krakovský 
arcibiskup, metropolita kardinál 
Stanisław Dziwisz, ktorý vo svojom 
príhovore poukázal na cirkev ako 
na neustále sa rozvíjajúce spolo-
čenstvo. „Európa potrebuje živú, 
dynamickú cirkev, ktorá sa stále 
rozvíja v duchu hodnôt nášho Spa-

siteľa,“ uviedol kardinál Dziwisz a 
vyzdvihol termín, v ktorom grécko-
katolícki veriaci zo Slovenska prišli 
do Sanktuária. „Pred 99 rokmi 18. 
mája sa vo Wadoviciach narodil 
Karol Wojtyla, náš milovaný svätý 
pápež Ján Pavol II. Nezabúdajme 
na neho, na to, čo všetko urobil pre 
Slovákov, Poliakov, Európu a celý 
svet. Myslite dnes na neho a modli-
te sa k nemu, aby sa prihováral a vy-
prosoval potrebné milosti pre naše 

krajiny,“ povedal kardinál. Program 
pokračoval modlitbou Akatistu 
k Presvätej Bohorodičke. Nasle-
dovala archijerejská svätá liturgia, 
ktorej hlavným celebrantom bol 
prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ a slávnostnú homí-
liu predniesol vroclavsko-gdaňský 
eparcha Volodymyr Juščak OSBM. 
Spolu s nimi koncelebrovalo 80 
kňazov. Archijerejskú svätú liturgiu, 
ako aj celý program púte svojím spe-

vom sprevádzal bohoslovecký Zbor 
sv. Romana Sladkopevca. Popo-
ludní mala pre pútnikov katechézu 
sestra Blanka z Kongregácie sestier 
Matky Božieho milosrdenstva. Po-
chádza zo Slovenska a už štvrtý rok 
pôsobí v Krakove. Po katechéze sa 
pútnici zjednotili v modlitbe Hodi-
ny Božieho milosrdenstva. Ako in-
formoval Pavlišinovič, budúcoročná 
púť gréckokatolíkov do Krakova sa 
uskutoční v sobotu 23. mája 2020.

ts, mpo, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Zamestnávateľ Mesto Humenné 
zastúpený primátorom mesta Mi-
lošom Meričkom vydal „Rozhod-
nutie o organizačnej zmene“ s plat-
nosťou od 20. júna 2019. V no-
vom organizačnom poriadku sa 
počet súčasných 11 odborov MsÚ 
znižuje na sedem. Na rokovanie 
o novom organizačnom poriadku, 
ktoré sa uskutočnilo v pondelok 
13. mája, boli pozvaní zástupcovia 
odborových organizácií, zúčast-
nil sa iba zástupca SLOVES – ZV 
odborovej organizácie pri MsÚ 
v Humennom. Dôvodom prípravy 
nového organizačného poriadku je 
zosúladenie s platnou legislatívou 
a zmenami v nej, ktoré sa udia-
li od času schválenia pôvodného 
organizačného poriadku, (platil 
od 13. júna 2011) v zmysle dvoch 
následných doplnkov. Ďalším 
dôvodom je zmena štatutárneho 
zástupcu oprávneného vydať or-
ganizačný poriadok. Cieľom orga-
nizačnej zmeny je racionalizovať 
v súčasnosti platnú štruktúru orga-
nizačných útvarov a zároveň zvýšiť 
efektívnosť práce zamestnancov 

mesta Humenné.
V novej organizačnej štruktúre 
sú zahrnuté všetky odbory a re-
feráty mestského úradu a všetky 
organizácie zriadené mestom, 
ktoré nemajú právnu subjektivitu 
(Mestská polícia, materské školy) 
a organizačne priamo spadajú pod 
MsÚ, lebo doteraz neboli súčasťou 
platnej organizačnej štruktúry. 
Novým referátom je Komunitné 

centrum, ktoré sa schvaľuje na 
základe schváleného národného 
projektu a povolenia na poskyto-
vanie sociálnej služby v Komunit-
nom centre. Náklady naň budú 
financované 100 % z rozpočtu EÚ 
a ŠR SR. Ďalšie dva nové referáty 
sú: referát projektu SMART CITY a 
referát mládeže a tretieho sektora. 
Do organizácie sú ďalej zahrnutí 
aj zamestnanci, ktorí pracujú ako 

profesionálne opatrovateľky a za-
mestnanci pracujúci na pozíciách, 
ktoré sú zriadené na základe pro-
jektov miestnych poriadkových 
služieb (MOPS) a projektu terén-
nych pracovníkov/te rénnej práce. 
Tieto pozície v doteraz platnom 
organizačnom poriadku neboli za-
hrnuté, aj keď reálne existovali.

Gréckokatolícki veriaci zo Slovenska počas uplynulého víkendu putovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove,  
kde sa konala ich jubilejná 10. metropolitná púť. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.

Na úrade bude platiť nový organizačný poriadok. Cieľom organizačnej zmeny je racionalizovať v súčasnosti platnú 
štruktúru organizačných útvarov a zároveň zvýšiť efektívnosť práce zamestnancov mesta Humenné.
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MsKS – DOM KULTÚRY

SLOVENSKÝ KOMORNÝ  
ORCHESTER

58. Humenská hudobná jar. Umelecký 
vedúci Ewald Danel. – v utorok 28. 

mája o 18.30 hod. v divadelnej sále DK. 
Vstupné 5/4 eur.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 2019
v piatok 31. mája od 9.00 hod. pred 

MsKS / v sobotu 1. júna od 15.00 hod. 
pred MsKS.

MOJE FAREBNÉ POLIA
Zsuzsanna Mezei... Vernisáž autorskej 

výstavy – vo štvrtok 6. júna o 16.00 hod. 
vo výstavnej miestnosti DK. 

FREEMAR PHOTO 2019
Výstava súťaže amatérskej fotografie. - 

potrvá do 5. júna v priestoroch DK. 

ZÁMOK  
– VIHORLATSKÉ MÚZEUM

HRÁME SPOLU! V MANŽELSTVE
Putovná výstava ocenených fotografií 

z Prešovského kraja. Dvadsať čiernobie-
lych 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 štvorkrídlové-
ho objektu renesančného kaštieľa a pri-

ľahlého parku na rytine z obdobia druhej 
polovice XVII. storočia po dnešok. 

KINO FAJN

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 povr-
chom driemu staré krivdy a tajomstvá, 

ktoré mali zostať zabudnuté. Najslávnej-
ší filmový pár súčasnosti Penélope Cruz 

a Javier Bardem excelujú v hlavných 
úlohách dávnych milencov, medzi kto-
rými to nikdy neprestalo iskriť. Psycho-
logický thriller dvojnásobného držiteľa 

Oscara Asghara Farhadiho bol otváracím 
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; 2. júna o 17.00 hod.
V novom akčnom dobrodružstve sa 

Godzilla postaví zoči voči najznámejším 
príšerám v histórii pop kultúry. Príbeh 
sleduje hrdinské úsilie členov krypto-
zoologickej agentúry Monarch odraziť 

útok gigantických tvorov, vrátane 
impozantnej Godzilly, ktorá čelí preras-

tenému motýľovi - Mothre, vtáčiemu 
Rodanovi, ale aj svojmu najväčšiemu 
nepriateľovi, ktorým je trojhlavý drak 
Kráľ Ghidorah. Keď tieto predpotopné 
druhy, považované za mýty a stáročia 

ukrývané po celej planéte, opäť povsta-
nú, začne sa boj o nadvládu a existencia 

ľudstva bude visieť na vlásku.

MAMA
(MA)

horor, thriller (USA), české titulky – 31. 
mája a 1. júna o 19.30 hod.

Keď ste teeneger a cudzí človek vám 
ponúkne, že môžete usporiadať párty v 
suteréne jeho domu, mali by ste sa mať 
na pozore. Nič totiž nie je zadarmo, ako 
dokazuje oscarová Octavia Spencer v 
temnom thrilleri Mama. Pre partičku 
stredoškolákov z malého amerického 

mestečka je kľúčom k úspešnému 
víkendu nájsť ľubovoľného dospeláka, 
ktorý im kúpi alkohol. Z dokonalého 

sna všetkých teenagerov sa rýchlo stane 
nočná mora a najlepšie miesto v meste 
sa premení v najhoršie miesto na Zemi.

BLESKOVÝ MANU
(MANOU, THE SWIFT)

animovaný, rodinný, komédia (GER), 
slovenský dabing – 1. a 2. júna o 15.15 

hod.; 8. 6. o 15.30 hod.
Malý Manu je výborný letec a teší sa na 
skúšku z lietania, ktorú musí podstúpiť 

každá čajka, aby sa mohla s celým 
kŕdľom bezpečne vydať na zimu do 

južných krajín. Nešťastnou náhodou ale 
skončí ako zmoknutá sliepka v mori a 

musí si vypočuť posmešky od mladších 
čajok a výčitky od tých dospelých... V 
skutočnosti je Manu dážďovník, medzi 
čajky sa ako mláďa omylom priplietol. 

Dážďovníky sú akrobati oblakov, rýchli, 
presní a vytrvalí.

ROCKETMAN

životopisný, hudobný (USA/GBR), 
slovenské titulky – 1. júna o 17.00 hod.; 

2. a 5. júna o 19.30 hod.
Rocketman je hudobná fantázia, roz-
práva životný príbeh jedného z naj-

úspešnejších hudobníkov súčasnosti. 
Elton John vždy spieval ako malý boh, 
obliekal sa ako nikto iný predtým a žil 
ako pravý rocker. Napriek všetkému to 
prežil v relatívnom zdraví.  Než sa stal 
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

(BLÍŽENCI * 20. 5. – 20. 6.)

27. 05. IVETA
 (Medzinárodný športový vyzývací 

deň – Challenge day)
28. 05. VILIAM
 (Deň Amnesty International / 

Medzinárodný deň akcií pre zdravie 
žien / Medzinárodný deň džezu / 
Európsky deň susedov)

29. 05. VILMA, MAXIM, MAXIMA
 (Medzinárodný deň sklerózy 

multiplex / Medzinárodný deň 
príslušníkov mierových misií OSN)

30. 05. FERDINAND, FERDINANDA
31. 05. PETRONELA, PETRANA, NELA
  - Deň otvárania studničiek
 (Svetový deň bez tabaku - WHO)
01. 06. ŽANETA
 - Medzinárodný deň detí
 (Deň za správne rozhodnutie)
02. 06. XÉNIA, OXANA
03. 06. KAROLÍNA, KEVIN

Eltonom Johnom, volal sa Reginald. Bol  
to malý okuliarnatý dengľavý chlapec, 

ktorý si nie veľmi dobre rozumel so 
svojimi rodičmi. Zato s klavírom mu to 
išlo vynikajúco. Na začiatku robil len 
sprievodného klaviristu úspešnejším 

hudobníkom, do momentu, kým stretol 
svoju spriaznenú dušu v podobe textára, 
Bernieho Taupina. Od tohto stretnutia 
viedla už len strmá cesta na absolútny 
vrchol, možno až priveľmi rýchla na 
to, aby sa dala zvládnuť bez alkoholu 
a drog. Tie pomáhali predovšetkým 
vo chvíľach, kedy sa Elton cítil sám, 

opustený a nemilovaný, čo sa mu stávalo 
prakticky stále. Lenže, keď ste dušou 
rocker a showman, tak sa z každého 

problému skrátka vyspievate. 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
27. 05.  KIRA / ALF
28. 05.  SANDOKAN / TARO
29. 05.  MORGAN / ŽANETA
30. 05.  MAXROBIN / BARYK
31. 05.  PUSSY / PUMA
01. 06.  RICK / URÁN
02. 06.  ARANKA / ALAN
03. 06.  ASTER / LUP
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V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.

27. 05. PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1  

(Pod stračou nožkou)
28. 05.  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
29. 05.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28/26
30. 05.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
31. 05 . LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
01. 06.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
02. 06.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
03. 06.   CENTRUM,
 Námestie slobody 67  

(Južné nám.)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

H
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KÚPALISKO V HUMENNOM
(27.5. – 2. 6. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 

ut 08.15 – 09.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 13.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 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.
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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)

P R Á C A 
 � Prijmem PRACOVNÍ-

KOV DO DREVOVÝROBY 
pri obci Udavské. Plat 800 
– 1 300 eur / mesiac. In-
formácie na tel. č. 0907 126 
454. 

HE-R/0159

 � 42-ročný, čiastočne in-
validný dôchodca si HĽA-
DÁ PRÁCU – ako pomocný 
robotník, vrátnik/strážnik, 
vodič auta do 3,5 t. Ponúk-
nite. Humenné a okolie. 
Tel. 0948 097 342.

HE-R/0164

P R E D A J
 � Predám BUKOVÉ  

ODREZKY. Tel. 0908 102 786. 
HE-R/0001

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

HE-R/0163

 � Predám AUTO zn. Suzu-
ki Splash 1.2 GLX CD AC (v 
perfektnom technickom 
stave) – najazdených 76 182 
km, r.v. 10/2008, spotreba 
v meste 6,5 l / 100 km (vy-
hrievané predné sedadlá, 
klíma, multifunkčný volant, 
hmlovky, hliníkové disky). 
Stačí nasadnúť a jazdiť. Tel. 
0907 345 636.

HE-R/0165

S L U Ž B Y
 � REKONŠTRUKCIE BY-

TOVÝCH JADIER – omietky, 
obklady, dlažby, plávajú-
ce podlahy... Potrebujete 
PRESŤAHOVAŤ BYT, PRE-
VIESŤ NÁBYTOK, ZBA-
VIŤ SA NEPOTREBNÉHO 
NÁBYTKU A ZARIADENIA 
Z BYTU? Prídeme a odve-
zieme. Tel. 0944 807 207. 

HE-R/0156

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

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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VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD
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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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Studený máj - v stodole raj.

Ak v máji neprší, jún sucho 
zavŕši. 

Predzvesťou suchého mája 
je aj suchý rok.

V máji, aby palica pastierom 
neobschla.

Májový dážď - zlato padá.

Ak padá sneh v máji, bude 
hojne trávy.

Po teplom a jasnom máji 
nasleduje chladný jún.

PRANOSTIKA

(jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (27.05.) 4:31 / 20:23 hod.
ut 4:30 / 20:24 hod.
str  4:29 / 20:25 hod.
štvr 4:28 / 20:26 hod.
pia  4:28 / 20:27 hod.
sob (01.06.) 4:27 / 20:28 hod.
ned 4:26 / 20:29 hod.
pon (03.06.) 4:26 / 20:30 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-; Michalowice, Snina 

Posledný a tretí z turnajov 
seriálu „Puchar Zubrow“ 
v šerme kordom žiackej ka-
tegórie sa uskutočnil 18. mája 
v poľských Michalowiciach 
pri Krakowe. Turnaja sa zú-
častnili šermiari z poľských 
klubov a Slovensko tu repre-
zentoval Klub šermu Snina.

MLADŠÍ ŽIACI (ročník 2007-
2008) * Dvaja sninskí šermiari 
sa zo základného kola prebojo-
vali do vyraďovacej fázy. Tu sa 
najviac darilo Lukášovi Sentiva-
novi, ktorý nenašiel premožiteľa 
v šiestich zápasoch základného 
kola a v eliminácii porazil La-
gana rozdielom 10:2, podob-
ne Drobczyka 10:0 na body, 
Adamczyka rozdielom 10:4 a vo 
finále aj Gustu rozdielom 10:7 
(všetci Poľsko). Víťazstvo si 

tak právom zaslúžil. Koškovský 
v prvom zápase eliminácie pre-
hral svoj boj a celkovo skončil 
na 11. mieste. 

MINI ŽIACI (ročník 2009-2010) 
* Všetci traja sninskí šermiari 
sa prebojovali zo základného 
kola do eliminácie. Najvyššie sa 
prebojoval Jakub Kazík, ktorý 
vo vyraďovacej fáze mal v pr-
vom zápase voľný žreb, násled-
ne porazil Jedrzejecza 10:9 na 
body, potom Bisaga rozdielom 
10:7, avšak v semifinále pod-
ľahol Wojczikovi 8:10 na body 
(všetci Poľsko). Patrila mu tak 

bronzová priečka.  Umiestne-
nie Sninčanov: ... 3. J. Kazík, 9. 
Jozef Gerboc, 18. Oliver Galaj-
da...  Víťazom kategórie sa stal 
Romanik z Poľska.

Vyjadrenie trénera Martina Ka-
zíka: „Na poslednom turnaji 
sme si vybojovali zlato a bronz. 
Vynikajúco zašermoval Sentivan, 
ktorý neprehral ani jeden zápas 
a do turnaja Masters bude nasa-
dený vo svojej kategórii na pr-
vom mieste. Do osmičky najlep-
ších sa bodovo umiestnil na 7. 
mieste aj Koškovský a v kategó-
rii  2009 a mladší sa to podari-

lo iba Jakubovi Kazíkovi, ktorý 
bude na turnaji Masters nasade-
ný na 6. mieste. Takže v polovici 
júna bude mať sninský šerm na 
turnaji Masters na kráľovskom 
zámku v poľských Niepolomi-
cach trojnásobné zastúpenie, čo 
je pre nás veľký úspech a dobrá 
propagácia sninského šermu.“ 

(dk), -MJK-; Bratislava, Snina 

V bratislavskej šermiarskej 
hale BŠK Martinengo organi-
zovali v dňoch 18. a 19. mája 
posledný turnaj Slovenského 
pohára kadetov a kadetiek  
v šerme kordom - Memoriál 
Majstra Bokesa. Na tento tur-
naj vycestovala pätica snin-
ských kadetiek Klubu šermu 
Snina.

KADETKY (ročník 2002 a mlad-
šie) * Najvyššie sa prebojovala 
Želmíra Grossrubatscher, ktorá 
síce v základnom kole zo šies-
tich zápasov vyhrala len dva, ale 
výsledkami postúpila do vyra-
ďovacej fázy. Tu potom  porazi-
la Riedl zo Sniny tesným rozdie-
lom 15:14, podobne Kohútovú 

zo Sniny 15:13 na body a na-
koniec aj vo finále 15:13 Vieru 
Grossrubatscher, s celkovým 
víťazstvom.  Umiestnenie snin-
ských kadetiek: 1. Ž. Grossru-
batscher, 2. V. Grossrubatscher, 
3. Tamara Kohútová, 5. Mária 
Riedl, 8. Natália Hrustičová...

Slovami trénera Dalibora Kazí-
ka: „Bol to pre kadetov a kadet-
ky posledný turnaj zaradený do 
bodovania Slovenského pohára 
pred Majstrovstvami SR. Poda-
rilo sa nám získať čo najviac 
bodov. U kadetiek sa konalo 
čisto sninské finále, naviac sa 
v ňom stretli obe sestry Grossru-
batscherové. U dievčat, aj keď  
Riedl obsadila len piate miesto, 
udržala si aj naďalej prvenstvo 
v bodovacom rebríčku a na 

druhé miesto sa dostala Želmíra 
G.  V kategórii kadetov, ktorí na 
tomto turnaji pre školské a ro-

dinné povinnosti neštartovali, je 
Tomáš Gazda naďalej na piatej 
priečke.“

ŠPORT / INZERCIA

Pohár zubrov. Poľské planše priali šermiarom z východu

Tri medailové priečky pre sninské šermiarky zo slovenskej metropoly

Zľava: Gerboc, J. Kazík, Galajda a tréner M. Kazík.  | FOTO ARCHÍV DK

Lukáš Sentiván si vyšermoval zlato. | FOTO 
ARCHÍV DK

D. Kazík (tréner) s kadetkami - Kohútová, Ž. Grossrubatscher, V. Grossrubatscher, Riedl a Hrustičová, 
v Bratislave na súťaži Memoriál Majstra Bokesa. | FOTO ARCHÍV DK

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

HE-R/0118
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(jpnc), -MJK-; Michalovce; FOTO ARCHÍV PKCH 

V krátkom krytom 25-metrovom 
bazéne v centre Zemplína sa 18. 
mája stretli mladí 6 – 12-roční plav-
ci z východu republiky. Na týchto 
pretekoch štartovalo 117 pretekárov 
(54 chlapcov a 63 dievčat). Tréneri 
Plaveckého klubu Chemes Humen-
né - Blaško, Levický a Pencák no-
minovali na štart jedenásť chlapcov 
a trinásť dievčat.

Najúspešnejšou plavkyňou podujatia 
sa stala humenská deväťročná plavky-
ňa Noemi Daňová. Čo štart - to zlatá 
medaila: 50 m kraul, znak, prsia a mo-
týlik, 100 m polohové preteky. 
Oliver Sabadoš si vyplával celú ko-
lekciu medailí: zlato na 50 m znak, 
striebro na 50 m motýlik, bronz na 50 
m kraul. 
Tretím medailistom v tejto kategórii 
bol Tomáš Biľo, ktorému odovzdali 
bronzovú medailu za výkon v znaku na 
50 metrov. 
Na stupeň víťazov sa v tejto súťaži 
nedostali - Beatrice Crea, Sofia Dzvo-
níková, Alexandra Kračuníková, Sa-
rah Marcinová, Hana Mydlová, Nina 
Regulová, Olívia Sotáková, Vanesa 

Vagaska a ani osemročný Samuel Cha-
lupka.

Naším ťahúňom v kategórii desaťroč-
ných plavcov bol Filip Luksaj. Rov-
nako, čo štart - to medaila. Pozlátil si 
prsia aj motýlika na 50-m dĺžke a tri-
krát stál na striebornom stupni víťazov 
za 50-m kraul a znak, aj 100-m polo-
hové preteky. 
Aj Šimon Račko bodoval vo všetkých 
disciplínach: striebro na 50 m prsia, 
bronz na 50 m kraul, znak a motýlik, 

100 m polohové preteky. 
Sandra Ferjaková bola dvakrát tretia 
s bronzovou medailou na hrudi: 200 m 
kraul a 100 m motýlik. 
Aj Dominika Vasiľková si domov 
doniesla dve bronzové medaily: 100 m 
znak a 200 m polohové preteky. 
Bez medaily v tejto vekovej kategórii 
odišli Branislav Samuel Bobaľa a Mar-
ko Straka. 

Jedenásťročná Viktória Mattová dva-
krát v cieli dohmatla svojím zapláva-

ným časom na striebornej pozícii – 100 
m znak a motýlik. 
V tejto kategórii štartovali ďalší naši 
dvaja plavci a umiestnili sa v prvej 
osmičke poradia: Nina Horňáková 
a Nikolas Jevič.
Traja dvanásťroční humenskí plav-
ci stáli taktiež na stupňoch víťazov. 
Adam Kulik bol trikrát strieborný: 100 
metrov a 200 m kraul,  200 m poloho-
vé preteky. Ľubomír Findrik si domov 
doviezol dve strieborné umiestnenia: 
100 m znak, 200 m polohové preteky; 

a štyri bronzové medaily: 
100 m voľný spôsob, prsia 
a motýlik,  200 m polohové 
preteky. Marek Harvilik 
si postriebril dve disciplí-
ny: 100 m prsia a motýlik; 
trikrát stál na bronzovom 
stupni víťazov za 100 m 
znak a 200 m kraul aj prsia.

Plavci PK Chemes si do 
Humenného priviezli osem 
zlatých, štrnásť striebor-
ných a sedemnásť bron-
zových medailí. Zlepšili 
si dohromady  osobných 
rekordov.

Michalovský Orcačík - preteky mladých plaveckých nádejí

H
E

 /0101

HE-S/0042
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(ar), -MJK- 

Prastarý slovanský predkresťanský zvyk, 
ktorý sa pripomína v období Turíc, sviatku 
vstupu do letného obdobia a v kresťanskej 
tradícii sviatku zoslania Ducha Svätého na 
apoštolov zhromaždených v Jeruzaleme. 
Počas tohto dňa ľudia vyčistením otvárajú 
studničky vo svojich chotároch. Ak by tak 
nevykonali, podľa povier by boli postihnuté 
nedostatkom vlahy. Ľudia taktiež veria, že 
kto otvorí aspoň jednu studničku, bude po-
čas nasledujúceho roka obdarený zdravím.

Na mnohých miestach, napríklad na Liptove 
a na Morave, sa zachovala tradícia otvárania 
studničiek. Už sa táto tradícia, našťastie, pre-
náša aj na východné Slovensko. Na hornom 
Liptove, konkrétne vo Važci, sa tento prastarý 
zvyk, keď najmä dievčatá vyčistením otvárajú 
studničky v chotári, pestuje dodnes pričinením 
miestneho folklórneho súboru. Druhotne sa z 
horného Liptova rozšíril aj na iné miesta. V 
skutočnosti sa na Liptove pôvodne studničky 
čistili počas celého obdobia medzi Veľkou 
Nocou a Turícami. Chotár, v ktorom by stud-
ničky nevyčistili, by bol totiž podľa prastarých 
predstáv postihnutý nedostatkom vlahy. Na 
druhej strane, človek, ktorý otvorí aspoň jednu 
studničku, má byť počas nasledujúceho roka 
zdravý a zbavený bolestí hlavy. Vo Važci sa pri 
otváraní studničiek tancuje prastarý tanec zva-
ný „chorovod“ a spieva sa pieseň „Omilienci“. 
Na Morave a v Čechách si po otvorení všet-
kých studničiek dievčatá spomedzi seba zvoli-
li kráľovnú. Malo to byť malé, dobré a pekné 
dievča, ktoré ozdobili kvetinami a spoločne šli 
po kolede - od domu k domu vyberali drobné 
príspevky na oslavu (majáles, resp. juniáles).

Tradíciu otvárania studničiek v súčasnosti 
okrem folklórnych skupín prevzali aj mi-
movládne ekologické zoskupenia či turistické 
a miestne skautské oddiely. Tým, že dobro-
voľníci vyčistia svoju lesnú studničku a oko-
lité turistické chodníčky vo svojom regióne, 
nielen že oživujú staré tradície, ale aj zvyčajne 
odštartujú letnú turistickú sezónu.

DEŇ OTVÁRANIA 
STUDNIČIEK
31. máj 2019

H
E

/0
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4
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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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FORTUNA LIGA – 10. kolo
•	 NADSTAVBA O TITUL * FK DAC 1904 
DUNAJSKÁ STREDA - ZEMPLÍN MICHA-
LOVCE 5:0 * Žilina – Ružomberok 4:2, Slovan 
Bratislava – Sereď 3:1.
Bratislava 32 25 5 2 84:33 80
Dunaj. Streda 32 19 6 7 63:37 63
Ružomberok 32 15 11 6 50:31 56
Žilina 32 16 6 10 56:44 54
Michalovce 32 11 7 14 39:58 40
Sereď 32 11 5 16 39:54 38
•	 NADSTAVBA O UDRŽANIE SA * Podbre-
zová – Senica 1:0, Trnava – Trenčín 0:0, Zlaté 
Moravce / Vráble – Nitra 1:0.
Trnava 32 10 8 14 35:35 38
Senica 32 10 7 15 42:53 37
Zlaté Moravce 32 10 4 18 33:55 34
Nitra 32 8 10 14 42:48 34
Trenčín 32 8 7 17 41:56 31
Podbrezová 32 7 8 17 28:48 29

TIPOS III. LIGA VÝCHOD  – 27. kolo
•	 ŠK MILENIUM 2000 BARDEJOVSKÁ 
NOVÁ VES – FK HUMENNÉ 2:1 (0:0); góly: 
51. Ľubomír Pangrác Piter, 54. (11m) Adam 
Gduľa – 52. Filip Serečin.
•	 Veľké Revištia – Vranov n/T. 2:3, Stropkov 
– Snina 1:0, Šarišské Michaľany – Svidník 3:1, 
Giraltovce – Maria Huta 3:0, Plavnica – FC Ko-
šice 1:3.
Košice 24 23 0 1 78:8 69
Vranov 24 18 2 4 62:23 56
Humenné 23 13 2 8 34:28 41
Š. Michaľany 24 12 1 11 38:31 37
Spiš. N. Ves 23 11 4 8 28:38 37
Snina 24 10 3 11 37:44 33
Stropkov 23 9 4 10 31:29 31
Svidník 24 9 2 13 25:40 29
Giraltovce 23 9 1 13 19:29 28
V. Revištia 23 7 6 10 32:33 27
Krompachy 23 8 1 14 23:38 25
Bard. N. Ves 23 6 5 12 37:57 23
Plavnica 23 6 4 13 38:47 22
Maria Huta 24 4 3 17 21:58 15

IV. LIGA SEVER – 27. kolo
•	 Ptičie – Svit 2:0, Medzilaborce – Gerlachov 
2:2, Zámutov – Sabinov 0:3, Nižný Hrušov – 
Stará Ľubovňa 3:3, Fintice – Poprad B 0:4, Ra-
slavice – Spišské Podhradie 1:2, Ľubotice – Soľ 
0:0, Záhradné – Kračúnovce 1:1.
Poprad B  27 21 2 4 85:19 65
Spiš. Podhradie 27 21 0 6 79:25 63
Soľ 27 19 3 5 45:21 60
Ľubotice 27 18 4 5 58:27 58
Gerlachov 27 13 4 10 48:39 43
Záhradné 27 12 3 12 36:39 39
Medzilaborce 27 11 4 12 58:51 37
Svit 27 12 1 14 35:57 37
Kračúnovce 27 9 8 10 38:29 35
Stará Ľubovňa 27 10 4 13 42:46 34
Sabinov 27 10 2 15 40:60 32
Nižný Hrušov 27 9 4 14 46:66 31
Ptičie 27 9 3 15 40:57 30
Raslavice 27 8 4 15 37:59 25
Fintice 27 7 0 20 21:76 21
Zámutov 27 2 4 21 29:66 10

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 23. kolo
•	 Jasenov – Sačurov 0:1, Brekov – Pakostov 
1:1, Ulič – Rudlov 0:2, Vyšný Žipov – Belá nad 
Cirochou 2:3, Kamenica nad Cirochou – Sečov-
ská Polianka 1:2, Stakčín – Borov 1:1, Hencovce 
– Bystré 5:0.
Jasenov 23 13 7 3 34:13 46
Belá n/C. 23 13 3 7 48:33 42
Kamenica n/C. 23 12 5 6 50:22 41
Hencovce 23 11 5 7 38:20 38
Sačurov 23 11 3 9 36:28 36
Stakčín 23 9 6 8 40:30 33
Seč. Polianka 23 9 4 10 40:40 31
Bystré 23 9 3 11 26:44 30
Brekov 23 7 7 9 25:25 28
Pakostov 23 8 4 11 22:27 28
Borov 23 8 3 12 34:43 27
Rudlov 23 7 6 10 25:37 27
Vyšný Žipov 23 7 6 10 27:41 27
Ulič 23 5 2 16 26:68 17

I.TRIEDA ObFZ HE – 23. kolo
•	 Ohradzany – Vyšná Sitnica 2:1, Zemplínske 
Hámre – Radvaň nad Hrabovcom 3:3, Lieskovec 
– Nižné Ladičkovce 1:0, Nižná Sitnica – Habura 
2:1, Dlhé nad Cirochou – Ubľa 6:1, Koškovce – 
Lukačovce 6:3.
Lackovce 23 16 4 3 77:21 52
Koškovce 23 13 2 8 52:37 41
Dlhé n/C. 23 12 2 9 46:41 38
Ubľa 23 11 2 10 53:41 35
Lieskovec 23 9 4 10 32:43 31
Ohradzany 22 9 3 10 45:38 30
Krásny Brod 22 9 3 10 44:47 30
N. Ladičkovce 22 9 3 10 45:50 30
Habura 23 9 3 11 35:62 30
N. Sitnica 22 8 3 11 34:39 27
Zemplín. Hámre 22 8 3 11 39:46 27
Radvaň n/L. 22 7 6 9 28:36 27
V. Sitnica 23 7 6 10 32:42 27
Lukačovce 23 8 2 13 43:62 26

II.TRIEDA ObFZ HE – 6. kolo
•	 NADSTAVBA O POSTUP * Zubné – 
Hrubov 3:2, Rovné – Ňagov 4:2, Papín – Ko-
chanovce 0:0.
Kochanovce 12 8 1 3 35:13 25
Papín 12 7 3 2 35:17 24
Zubné 12 6 4 2 29:23 21
Hažín n/Cir. 11 4 3 4 23:24 15
Rovné 12 4 3 5 29:35 15
Rokytov pri HE 11 4 1 6 16:20 13
Hrubov 12 4 1 7 22:31 13
Ňagov 12 2 1 9 16:42 7
•	 NADSTAVBA O UMIESTNENIE * Kolo-
nica – Zbudské Dlhé 3:0, Uličské Krivé – Tur-
covce 3:1, Klenová – Oľka 1:1, Vyšný Hrušov 
– Hrabovec nad Laborcom 6:1.
Klenová 11 5 4 2 24:17 19
Oľka 12 6 1 5 24:18 19
Hrabovec n/L. 11 6 0 5 34:25 18
Turcovce 12 6 0 6 28:28 18
Ulič. Krivé 12 5 2 5 31:23 17
Zbudské Dlhé 12 4 3 5 22:30 15
Kolonica 12 5 0 7 18:32 15
V. Hrušov 12 4 2 6 21:29 14

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS

(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.)

Zlatá európska liga vo volejbale

jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

prosperujte  
s nami

redakcia@humenskyexpres.sk
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(VA), -MJK-; Prievidza; FOTO ARCHÍV VAHE

Aj tohto roku sa bicie nástroje po roku 
opäť rozozvučali v umeleckom súťaž-
nom prevedení  na Hornom Ponitrí. 
28. marca sa žiaci Súkromnej ZUŠ VIA 
ARTO Humenné tretíkrát zúčastnili 
súťaže v hre na bicie nástroje – BORÁ-
KOVA PRIEVIDZA. 

V náročnej konkurencii sa humenské 
mladé umelecké talenty nestratili a získali 
výborné ocenenia. Tentokrát mali počet-
nejšie zastúpenie, keď premiérovo vystú-
pil aj súbor bicích nástrojov - VIA ARTO 
DRUMS BAND. Spolu sa predstavilo 46 
účinkujúcich z celého Slovenska, ktorí 
prezentovali svoje výkony v oku odbor-
nej poroty, zloženej z pedagógov konzer-
vatórií. Žiaci súťažili v troch kategóriách 
- malý bubon a bicia súprava,  melodické 
bicie nástroje, xylofón, súbory bicích ná-
strojov. Odbornú porotu zastrešovali pe-
dagógovia zo slovenských konzervatórií, 
ktorí vyučujú hru na bicie nástroje.

Kategória SÚBORY:  
VIA ARTO DRUMS BAND – 2. miesto 

v Zlatom pásme.
Kategória A (do 10 rokov): 

SIMON HORVAT – 2-krát Strieborné 
pásmo.

Kategória B (od 10 do 13 rokov):  
MARTIN MACKO, VIKTOR GAJDOŠ, 
TOMÁŠ CHALACHAN – všetci 2-krát 

Strieborné pásmo.
Kategória C (od 13 do 16 rokov): 

ŠIMON KUĽUS , FILIP KREMPASKÝ, 
TIMOTEJ ŠTEMPÁK – všetci 2-krát 

Strieborné pásmo. 

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Matúš 
Jeňo. Korepetície: Mgr. Jozef Jeňo.

Mnohí poznáme XYLOFÓN ešte z útleho 
detstva, aj keď sme sa hudbe v širšom 
rozsahu nevenovali. Drevenou palič-
kou na hrote ukončenou guličkou sme 
udierali na melodické farebné pliešky či 
drievka... Xylofón - hudobný nástroj zo 
skupiny bicích nástrojov. Podľa Sachsov-
ho a Hornbostelovho delenia patrí medzi 
úderové idiofóny (samo-znejúci hudobný 
nástroj). Do Európy sa pravdepodobne 
dostal v 15. storočí z Indonézie. Skladá 
sa zo sústavy ladených drievok, na kto-
ré sa hrá udieraním drevenou, gumenou 
alebo plastovou paličkou. Pod drievkami 
sa nachádza sústava rezonátorov. Tónový 
rozsah sa riadi počtom drievok, najčas-
tejšie je „od c1 do g3, až po c4“. Xylofón 
má krátky a ostrý tón. Drievka sú ladené 
chromaticky (farebný, postupujúci v pol-
tónoch). V symfonickom orchestri sa xy-
lofón používa ako sólový nástroj.

Aj po minuloročnom prianí, aby výsledky 
z minuloročnej súťaže boli inšpiráciou 
pre ostatných žiakov a nadšencov bicích 
nástrojov vidíme, že naše želanie sa sta-
lo skutočnosťou a odbor bicích nástrojov 
napreduje tou najlepšou cestou, ktorá 
prináša skvelé výsledky. Všetkým našim 
žiakom gratulujeme a prajeme ešte veľa 
chuti a síl do ďalšej práce.

(VA), -MJK-; Michalovce; FOTO ARCHÍV VAHE 

Nie nadarmo sa 
oceňujú ume-
lecké výkony 
žiakov Zák-
ladnej umelec-
kej školy VIA 

ARTO. Hudobníci sa opäť víťazne 
prezentovali na súťaži kapiel a spe-
vákov v Michalovciach  „Zemplín 
POP 2019“. 

Najväčší úspech zaznamenala naša 
VIA ARTO BAND - Zlaté pásmo a ví-
ťaz kategórie kapiel do 20 rokov. 

Ocenenie za inštrumentálne výkony: 
Dominika Kračanská (spev), Aďo 
Reviľák (basgitara), Timotej Štem-
pák (bicie).

Naša najmenšia a zároveň najväčšia 
kapela v počte členov ,Via Arto mini 
Band,  potvrdila svoju kvalitu, kto-
rú drží už od roku 2016 a udržala sa 
v Zlatom pásme už tretíkrát za sebou. 

Ocenenie za inštrumentálne výkony: 
Šimon Kuľus (bicie), Bibiana Pavlí-
ková a Peter Pulko (dychová sekcia).
Pedagogické vedenie: Matúš Jeňo a 
Lukáš Jeňo.
Na súťaži Zemplín Pop súťažili aj žiaci 
zo speváckeho oddelenia a opäť zane-
chali vynikajúce výsledky.

Kategória do 11 rokov:
Nina Semanová a Diana Jeňová - 
strieborné pásmo.

Kategória do 15 rokov:
Sofia Anna Karšková - zlaté pásmo. 
Natália Sevková - strieborné pásmo.

Kategória do 20 rokov:
Laura Durňáková - zlaté pásmo. 
Dominika Kračanská - strieborné pásmo.

Pedagogické vedenie v zložení: Mar-
tina Slebodníková a PaedDr. Lukáš 
Jeňo.

BORÁKOVA PRIEVIDZA 2019 - celoslovenská súťaž v hre na bicie nástroje

ZEMPLÍN POP 2019 – Umelci VIA ARTO nechávajú konkurenciu v závetrí


