
PONDELOK | 24. JÚNA 2019 | ČÍSLO 26 | ROČNÍK IV.VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Z HUMENNÉHO

Poslanci premárnili šancu získať  6 miliónov 
na rekonštrukciu mestských potrubí

EKO DNI 2019 vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom

Humenčania po stopách  
svätej sestry Faustíny

  Viac na str. 9   Viac na str. 3

HUMENNÉ, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Značná časť mestských tepelných 
rozvodov je v katastrofálnom sta-
ve. Za tento stav môže podľa sú-
časného primátora Miloša Merička 
aj fakt, že počas bývalého vedenia 

mesta samospráva do rekonštruk-
cie a modernizácie mestských 
potrubí neinvestovala. Tento neli-
chotivý stav potvrdili aj odborníci 
zo Slovenskej technickej univerzity 
(STU), ktorí spracovali aktualizá-
ciu Koncepcie rozvoja mesta Hu-

menné v oblasti tepelnej energeti-
ky. Odborníci z oblasti energetiky 
odhadujú, že do mestských potrubí 
je potrebné investovať viac ako 13 
miliónov eur. Humenská energe-
tická spoločnosť (HES), s. r. o., 
ktorej spoluvlastníkom je aj mesto 

Humenné, plánovala získať z eu-
rofondov 6 miliónov eur. Mestskí 
poslanci však tento zámer stopli už 
na začiatku. Na stredajšom roko-
vaní mestského zastupiteľstva ten-
to bod stiahli z rokovania. Mesto 
tak aktuálnu výzvu, ktorá umož-

Humenskí poslanci na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva neschválili zámer mesta na prenájom 
energetických zariadení mesta Humenné, ktorý počítal aj s možnosťou získať  6 miliónov eur z eurofondov  

na rekonštrukciu a modernizáciu mestských tepelných rozvodov. Tento bod stiahli z rokovania.



PONDELOK
24. JÚNA 2019HUMENSKÝ EXPRES2 | SPRAVODAJSTVO

ňuje získať financie z eurofondov, 
už nestihne. Modernizáciu a re-
konštrukciu starých potrubí tak 
pravdepodobne bude musieť sa-
mospráva financovať v budúcnosti 
z mestskej kasy. Primátor naznačil, 
že mesto na to nemá dostatok pe-
ňazí.

Zámer podporili viacerí 
Humenčania v ankete
Zámer mesta prenajať tepelné roz-
vody za účelom získania investície 
z eurofondov podporili aj viacerí 
Humenčania, ktorých mesto oslo-
vilo prostredníctvom ankety na 
webovej stránke mesta. Do anke-
ty, ktorá bola zverejnená na webe 
mesta 4 dni, sa zapojilo 1 364 ob-
čanov, za tento zámer bolo vyše 
80 % a proti takmer 20 %. Anketa 
mala ako hlavný cieľ zmonitoro-
vať, aký je zo strany Humenčanov/
náv števníkov webu mesta záujem 
o problematiku ďalšieho smero-
vania samosprávy v oblasti budúc-
nosti mestských rozvodov tepla a 
s tým spojeného verejného zásobo-
vania teplom.

Namiesto odborníkov 
populizmus a emócie 
Téma prenájmu tepelného hos-
podárstva je v meste Humenné 
už niekoľko rokov spolitizovaná. 
Primátor potvrdil, že niektorí pre-
nájom pre spoločnosť HES, s. r. o., 
kritizujú, ale zároveň neponúkajú 
a nemajú iné riešenie. „Mali by 
sme v prvom rade prestať použí-
vať emócie a populizmus a zobrať 
rozum do hrsti, lebo 8 rokov sa 
tu nerobilo nič. Prešiel som rôzne 
alternatívy, je to najlepšie riešenie, 
ktoré môže pre našich obyvateľov, 
Humenčanov, ľudí, ktorí platia 
vysoké ceny tepla, byť tým najlep-
ším riešením,“ povedal primátor 
na margo navrhovaného zámeru. 
„Je to na poslaneckom zbore, aby 
sa rozhodol, či chce rozvoj alebo 

chce prešľapovať na mieste a strčiť 
hlavu do piesku, čakať, či sa stane 
zázrak,“ povedal pred hlasovaním 
primátor. 

Ak sa nebude investovať, 
cena tepla neklesne, 
upozornil primátor
 „Jednoducho, ak sa nevymenia 
alebo neurobia investičné akcie 
alebo realizácia nejakej moderni-
zácie na strane zdroja a neurobí sa 
aj na strane potrubí alebo rozvo-
dov, ktoré sú mestským majetkom, 
nedostaneme sa nikdy k tomu, aby 
sa znížila cena tepla, čo všetci chce-
me,“ povedal Meričko. „Chcem vás 
všetkých poprosiť, tie eurofondy sú 
dôležité, pretože mesto nemá toľko 
peňazí, aby mohlo samo investovať 
do vlastných potrubí v takom roz-
sahu. V konečnom dôsledku, ako 
som uviedol, peniaze z eurofon-
dov sa nekalkulujú do ceny tepla, 
avšak každá iná investícia, ktorá 
bude, či už z mesta, alebo HES-ky, 
alebo neviem skadiaľ, bude zakal-
kulovaná do ceny tepla,“ upozornil 
primátor. 

Pipák: Kritici riešenia 
nemajú
Poslanec Peter Pipák v rozprave re-
agoval aj na vyjadrenia niektorých 
aktivistov, ktorí hlavne na sociál-
nej sieti kritizujú zámer prenajať 
tepelné mestské rozvody. Pipák 
uviedol, že osobne nemá problém 
podporiť akýkoľvek prospešný ná-
vrh. „Oni ani tie riešenia nemajú. 
Ja sa pýtam, akým spôsobnom si 
predstavujú zásobovanie teplom 
po skončení zmluvy títo ľudia? 
Lebo ak ich návrh bude dobrý, ja si 
myslím, že nikto z nás nemá prob-
lém zahlasovať,“ povedal poslanec 
Pipák. Žiaľ, podľa neho ale so žiad-
nym rozumným a konkrétnym 
návrhom aktivisti neprichádzajú. 
Poslanec Tomáš Šudík uviedol, že 
niektorí Humenčania sú dokonca 
zavádzaní pri petícii, ktorá je proti 
zámeru prenajať mestský majetok 

- tepelné rozvody v meste Humen-
né spoločnosti Humenská energe-
tická spoločnosť, s. r. o. Obyvatelia 
sa mali poslancovi sťažovať, že pri 
podpisovaní petície je im deklaro-
vané, že bude lacnejšie teplo, čo je 
podľa Šudíka zavádzanie. „Prišli 
s petíciou a tu mi podpíšte, bude 
lacnejšie teplo, ani nevedeli čo, len 
bude lacnejšie teplo. Tak sa majú 
robiť petície?“ pýtal sa poslanec 
Šudík. 

Poslanci zámer stiahli  
z rokovania
Zámer prenajať energetické zaria-
denia vo vlastníctve mesta Humen-
né uvedené z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa na dobu určitú, 
a to 10 rokov s opciou na ďalších 
5 rokov, poslanci napokon stiahli z 
rokovania. Dôvodom malo byť, že 
HES-ka im nemohla garantovať po 
uplynutí doby realizácie projektu 
modernizácie rozvodov distribuč-
ného systému, že zníži cenu tepla 
minimálne o 5 % a zároveň počas 
doby trvania zmluvy o nájme a re-
alizácii a viazanosti projektu mo-
dernizácie rozvodov distribučného 
systému Humenská energetická 
spoločnosť, s. r. o., nezvýši cenu 
tepla. Podpredseda predstavenstva 
spoločnosti Chemes, a. s., Humen-
né a člen dozornej rady HES, s. r. 
o., František Chvostaľ uviedol, že 
môžu garantovať len zľavu vo výš-
ke 5 percent z východiskovej ceny 
tepla. Východiskovou cenou tepla 
na účely tejto zmluvy je maximálna 
cena schválená ÚRSO na rok 2019. 
Zároveň sa zaväzujú poskytnúť 
zľavu 5 percent naviazanú na ceny 
hlavných komodít. Jeho slová po-
tvrdil aj poslanec Peter Pipák. „Ak 
my, čo bývame v domoch, alebo 
kdekoľvek tak nám takisto nikto 
negarantuje cenu komodity. Ten-
to mechanizmus je vytvorený tak, 
aby aj oni nám vedeli poskytnúť 
zľavu, aby aj oni boli chránení,“ 
objasnil poslanec Pipák. Primátor 
uviedol, že napriek tomu, že zámer 

bol stiahnutý z rokovania zastupi-
teľstva o prenájme a ďalších rieše-
niach týkajúcich sa mestských roz-
vodov, budú naďalej rokovať.

Chemes: Škoda, že 
namiesto odborníkov 
zaznieva populizmus
Vedenie spoločnosti Chemes, a. 
s., Humenné, ktorá je väčšinovým 
vlastníkom HES, s. r. o., uviedlo, že 
je sklamané, že namiesto odbornej 
a vecnej diskusie, argumentov, fak-
tov, analýz, stanovísk odborníkov 
a hľadaní riešení, ktoré by ocenili 
obyvatelia mesta Humenné, pre-
vládajú emócie, populizmus a po-
litikárčenie. Chemes informoval, 
že verejnosti sa podsúva mylný 
názor, že  má eminentný záujem 
získať mestské rozvody. Podľa ve-
denia firmy sa niekto snaží vytvoriť 
falošný dojem, že je to pre spoloč-
nosť dokonca nevyhnutnosť. „My 
nepotrebujeme mestské rozvody 
prioritne spravovať, pre nás sú 
príťažou. My sme ich aj oficiálne 
ponúkli mestu, bývalému vedeniu, 
nech si ich zoberie. Akurát nás 
mrzí, že mesto premárnilo už po 
druhýkrát šancu získať 6 miliónov 
eur z eurofondov, ktoré mali sme-
rovať do rekonštrukcie a moderni-
zácie mestských potrubí,“ uviedla 
firma vo svojom stanovisku. Bez 
HES–ky a bez novej nájomnej 
zmluvy medzi mestom a HES–kou 
(podľa platných pravidiel aktuál-
nej schémy)sa mesto nevie uchá-
dzať (podať žiadosť) o nenávratný 
príspevok z eurofondov. Nájomnú 
zmluvu mesto bude potrebovať aj 
v prípade, že by vlastnilo HES–ku 
na 100 %. Chemes už mal v mi-
nulosti problém investovať aj do 
modernizácie svojich kotlov kvôli 
mestu. „Dnes mohli mať občania 
od 2016 nižšiu cenu tepla o 15 %. 
Mesto neodsúhlasilo naše investí-
cie do zvýšenia podielu obnoviteľ-
ných zdrojov pri výrobe energie. 
Bohužiaľ, taký stav je,“ uviedol na 
zastupiteľstve podpredseda pred-

porkačovanie zo strany 1 

Poslanci premárnili šancu získať  6 miliónov 
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stavenstva spoločnosti Chemes, a. 
s., Humenné František Chvostaľ. 

Odborníci odporučili 
Tepláreň Chemes
Hoci zámer prenajať mestské roz-

vody neprešiel, poslanci schválili 
aktualizáciu Koncepcie rozvoja 
mesta Humenné v oblasti tepel-
nej energetiky, vypracovanú Slo-
venskou technickou univerzitou 
v Bratislave, ktorá nebola doposiaľ 
aktualizovaná od roku 2006. Na 
základe ekonomickej výhodnosti, 

minimalizácie negatívnych vply-
vov na životné prostredie so zrete-
ľom na cenu tepla pre konečných 
spotrebiteľov sa odporúča pre 
ďalší rozvoj zásobovania územia 
mesta teplom stabilizovať existujú-
ci systém centrálneho zásobovania 
teplom úpravou inštalovaných vý-

konových kapacít v Teplárni CHE-
MES a zároveň pristúpiť k rozsiah-
lej rekonštrukcii primárnych a 
sekundárnych rozvodov. Profesor 
František Urban uviedol, že tím 
STU v Bratislave pripravil koncep-
ciu odborne a nezávisle.

porkačovanie zo strany 1 

na rekonštrukciu mestských potrubí

EKO DNI 2019 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Snina: Destinačná značka Poloniny je prísľubom rozvoja cestovného ruchu  

Zuzana Andrejčáková, Vihorlatské múzeum v Humennom

Problematiku znečisťovania životné-
ho prostredia, dôležitosť zachovania 
biodiverzity, potrebu druhovej aj 
územnej ochrany priblížili žiakom 
pozvaní hostia, MVDr. Adriana Bu-
rešová, MHA (OZ Fauna Carpatica) 
a Ing. Anna Macková (CHKO Vý-
chodné Karpaty). Deti sa dozvedeli 

zaujímavosti zo života našej jedinej 
pôvodnej korytnačky, ktorou je ko-
rytnačka močiarna, aj to, ako prebie-
ha záchrana tohto ohrozeného druhu. 
Ing. Macková prezentovala žiakom, 
ako sa pracovníci štátnej ochrany 
prírody v chovnej stanici pre zranené 
živočíchy starajú o svojich zverencov. 
Riešením zábavných a edukačných 
úloh sa deti aktívne zapojili do pro-

cesu poznávania a učenia sa. Ďalším 
bodom v programe tohtoročných 
EKO DNÍ bola návšteva prírodoved-
nej expozície Vihorlatského múzea, 
ktorá je obohatená o niekoľko nových 
prírastkov (akvizíciu troch dermo-
plastických preparátov – jeleňa les-
ného, jelenice a srny podporil z verej-
ných zdrojov Fond na podporu ume-
nia). Títo predstavitelia čeľade jele-

ňovitých dopĺňajú prezentáciu fauny 
regiónu horného Zemplína v príro-
dovednej expozícii múzea. Zmyslom 
výchovno-vzdelávacích podujatí je 
vzbudiť hlbší záujem o danú proble-
matiku, zaujímavou a hravou formou 
rozvíjať poznatky žiakov, pôsobiť na 
ich hodnotovú orientáciu a spolu 
s pedagógmi posilniť pozitívny vzťah 
detí k prírode.

tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

S nápadom vytvorenia destinač-
nej značky prišla v minulom roku 
Nadácia Aevis, ktorá v regióne pod 
Vihorlatom vidí obrovský turistic-
ký potenciál. „Značku sme poňali 
marketingovo. Každá destinácia sa 
dobre predáva, keď má dobrú znač-
ku,“ vysvetlila pre TASR predsta-
viteľka nadácie Zuzana Burdová.  
Na značke začali pracovať s lokál-
nymi poskytovateľmi ubytovacích a 
stravovacích služieb, podnikateľmi, 
remeselníkmi a potenciálnymi sprie-
vodcami prírodou na jeseň minulého 
roka. „Miestni ľudia vygenerovali to, 
čo by chceli predať turistom. Keď sa 
povie Poloniny, aby tam bola zahrnu-
tá jedinečná príroda, ktorú tu máme, 
jedinečná nočná obloha, bohatá 
kultúra, karpatské drevené chrámy, 
typická rusínska kultúra, rusínska 

kuchyňa. To všetko vieme zastrešiť 
pod destinačnú značku Poloniny,“ 
konkretizovala Burdová. Od zave-
denia spoločnej destinačnej značky 
Poloniny s podtitulom Neskutočne 
skutočné očakáva rozvoj spolupráce 
jednotlivých sektorov turistického 
ruchu na severovýchode Slovenska 
nielen Oblastná organizácia cestov-
ného ruchu Horný Zemplín a Horný 
Šariš, ale i samotné mesto Snina, 
iniciátor pracovného stretnutia. 
„Toto podujatie je spojené s krstom 
destinačnej značky Poloniny. Očaká-
vam, že sa aj reálne uvedie do praxe. 
Bolo by mi ľúto, keby sa tak nestalo. 
Keď si robíme prieskumy, vyhrávajú 
Poloniny. Ale Poloniny, to nie sú len 
lúky nad hornou hranicou lesa, ale 
ľudia ich vnímajú ako komplex, aj 
drevené cerkvi, aj vojnové cintoríny, 
teda Poloniny ako región. My sme 
na začiatku, my sme ten predvoj. 

Sme obslužné centrum, ktoré vie 
poskytovať služby rôznorodého cha-
rakteru a Snina, ako jediné okresné 
mesto v tomto regióne, je prirodze-
né, že bude v štruktúrach zázemím 
tejto destinácie,“ vysvetlila primá-
torka Sniny Daniela Galandová. Na 
piatkovom pracovnom stretnutí, 

ktorého vyvrcholením bol práve krst 
novej destinačnej značky, prezento-
vali v 15-minútových blokoch svoju 
činnosť a tiež plány na tohtoročnú 
turistickú sezónu aj mnohé verejné a 
mimovládne organizácie úzko späté 
s turizmom v regióne.

Svetový deň životného prostredia 5. jún sme si vo Vihorlatskom múzeu pripomenuli so žiakmi základných škôl z Humenného 
a  blízkeho okolia v rámci výchovno-vzdelávacieho cyklu EKO DNI 2019.

Novú destinačnú značku Poloniny uviedli v piatok do života na stretnutí venovanom cestovnému ruchu v priestoroch Sninského 
kaštieľa. Ako sa zhodli prítomní zástupcovia regionálnych organizácií turistického sektora, je prísľubom k jeho naštartovaniu.
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Opitý muž napadol v Humennom zdravotného pracovníka
mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO      

Humenský vyšetrovateľ realizuje 
prípad ublíženia na zdraví a výtrž-
níctva, ku ktorému došlo v mesiaci 
apríl tohto roku v jednej z miest-
nych nemocníc. 45-ročný muž 
z obce Sukov v popoludňajších 
hodinách pod zjavným vplyvom 
alkoholických nápojov počas sprie-
vodu k lekárskemu vyšetreniu a 
následne počas sprievodu na izbu 
pre pacientov vulgárne nadával a 
agresívne sa zaháňal rukami okolo 
seba. „Napádal a ohrozoval okolitý 
zdravotnícky personál a pri vstupe 
do izby fyzicky napadol 29-roč-
ného zdravotníckeho pracovníka. 

Najskôr sa útočník snažil rukami 
udierať do zamestnanca a potom 
ho nohou  kopol do kolena. Napad-
nutý muž stratil stabilitu a spadol 
na zem, podľa znaleckého posudku 
utrpel zranenia, ktoré si vyžiada 
dobu liečenia 56 až 70 dní. Útočník 
svojím konaním  úmyselne ublížil 
na zdraví chránenej osobe a spô-
sobil jej ťažkú ujmu na zdraví,“ 
uviedla prešovská krajská policaj-
ná hovorkyňa Jana Ligdayová. Vy-
šetrovateľ na základe dôkaznej si-
tuácie vzniesol 45-ročnému mužo-
vi obvinenie z prečinu výtržníctva 
spáchaného v súbehu s prečinom 
ublíženia na zdraví. „Obvinený 
muž je momentálne stíhaný na slo-

bode, no ak sa mu vina preukáže, 
hrozí mu trest odňatia slobody až 

na päť rokov,“ dodala policajná ho-
vorkyňa.

6-ročné dievčatko vypadlo z okna

Polícia upozorňuje rodičov, aby nenechávali svoje deti v aute

ts, Prešov    

V popoludňajších hodinách v ne-
deľu 16. júna pracovník RZP ozná-
mil na linku 158, že došlo k pádu 
dieťaťa z okna. Stať sa tak malo 
v Prešove na Ulici Martina Ben-
ku. „Preverovaním oznámenia 
bolo zistené, že malá slečna vy-
tlačila okennú sieťku proti hmyzu 
a vypadla z okna z 3. poschodia 
na asfaltový podklad pod oknom. 

Utrpela viaceré zranenia (zlome-
ninu rebier, natrhnutie sleziny, 
poškodenie pečene). Zákonný zá-
stupca teda nedodržal zákonnú 
povinnosť, ktorú mu ukladá zákon, 
a nedohliadol na maloleté dieťa,“ 
vysvetlila prešovská krajská poli-
cajná hovorkyňa Jana Ligdayová. 
Poverený príslušník Obvodného 
oddelenia Policajného zboru Pre-
šov – Juh začal trestné stíhanie pre 
prečin ublíženie na zdraví.  

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

„Policajti budú rozdávať letáky aj aro-
matické visačky s nápisom „Nezabud-
ni na mňa v aute“ počas celého leta 
najmä na parkoviskách nákupných 
centier, hlavne u vodičov, ktorí majú 
vo vozidle autosedačku. Deti sú to 
najvzácnejšie, čo máme, preto - Rodi-
čia, buďte zodpovední, chráňte si svo-

je deti, následky ponechania dieťaťa v 
aute môžu mať počas horúčav fatálne 
následky!“ upozorňuje košická kraj-
ská polícia na sociálnej sieti. V uply-
nulých rokoch sa na Slovensku stali 
prípady, keď rodič počas horúčav 
nechal v aute svoje dieťa a to na ná-
sledky prehriatia organizmu zomrelo. 
Záchranári varujú, že deti by nemali 
byť v aute samotné ani chvíľu.

Najskôr sa útočník snažil rukami udierať do zamestnanca  a potom ho nohou kopol do kolena. 

Vynaliezavosť a zvedavosť malých detí nemá hraníc. Preto je nutné buď ich nespúšťať z očí, alebo priestor, kde sa hrajú, 
zabezpečiť tak, aby sa nič nestalo.

V súvislosti s aktuálnymi horúčavami pokračuje polícia v preventívno-informačnej kampani s názvom „Nezabudni na mňa v aute“. 
Cieľom je upozorniť nielen rodičov, ale i širokú verejnosť na skutočnosť, že nechať dieťa vo vozidle bez dozoru je nezodpovedné.

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

HE-R/0159

P R E D A J

 � Predám CHATKU so 
záhradkou v ZO Pokrok 
v Humennom. Tel. 0915 
941 371.  

HE-R/0149

 � Predám BUKOVÉ  
ODREZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM
(24. – 30. 6. 2019)

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

SAUNA – muži
 str, pia 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
str, pia 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

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.
24. 06.  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52  

(za SLSP)
25. 06.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28/26
26. 06.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
27. 06.  LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
28. 06.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67  

(Južné nám.)
29. 06.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
30. 06.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

H
E

/0
2
2
6

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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Krajskí poslanci sa zaoberali racionalizáciou siete škôl 

Hospodi pomiluj - prehliadka speváckych zborov východného obradu

tasr, Humenné, FOTO: MIPO

Prešovskí krajskí poslanci sa na 
pondelkovom zasadnutí veno-
vali racionalizácii siete stred-
ných škôl. Po rozsiahlej diskusii 
schválili racionalizáciu v okre-
soch Sabinov, Humenné a Stará 
Ľubovňa. O školách v okresoch 
Prešov, Vranov nad Topľou, Sni-
na a Stropkov má byť rozhodnuté 
do konca júna budúceho roka. Vo 
zvyšných okresoch kraja zmeny 
navrhnuté neboli alebo sa tam 
už racionalizácia realizovala. 
Ako povedal predkladateľ pozme-
ňujúceho návrhu poslanec Štefan 
Bieľak, návrh vyplynul zo stretnu-
tia predsedu PSK Milana Majer-
ského, členov poslaneckých klu-
bov, ako aj diskusie na zasadnutí. 

„Boli dve možnosti, buď prijať 
kompromisný návrh, ktorý nie je 
ideálnym riešením, ale posúva veci 
dopredu. Alebo to celé neschváliť, 
zhodiť to zo stola a neriešiť racio-
nalizáciu školstva. Návrh rieši to, 
čo v zastupiteľstve priechodné 
bolo,“ vysvetlil Bieľak. V Humen-
nom sa podľa vedúceho odboru 
školstva PSK Jána Furmana pô-
vodne uvažovalo o zlúčení odborov 
hotelovej a obchodnej akadémie. 
Návrh ráta s vytvorením dvoch sa-
mostatných škôl pôsobiacich v bu-
dove súčasnej Obchodnej akadé-
mie na Komenského ulici. V Starej 
Ľubovni zanikne Obchodná aka-
démia a Stredná odborná škola na 
Jarmočnej ulici. Následne vznikne 
nová Spojená škola s dvomi orga-
nizačnými jednotkami. „V Sabi-

nove boli pred pár rokmi zlúčené 
dve školy a bola zriadená Spojená 
škola, kde k Strednej obchodnej 
škole bola priradená Obchodná 
akadémia. Vzhľadom na to, že nie 
je záujem o štúdium na obchodnej 
akadémii a neplánovali sme tam 
výkon už viacero rokov, preto chce-
me upraviť stav tak, aby to nebola 
Spojená škola, ale Stredná odborná 
škola polytechnická, teda zamera-
ná na konkrétne odbory. Škola ako 
taká sa teda nemení, mení sa len 
jej právna forma,“ povedal Furman 
s tým, že k zmenám má dôjsť od 
1. septembra 2020. Okresov Pre-
šov, Vranov nad Topľou, Stropkov 
a Snina sa racionalizácia nateraz 
nedotkla. „Dôvod, prečo sa im ten 
čas dal, je adresovaný aj priamo 
od okresných miest, minimálne 

Snina a Stropkov, ktoré sa obrátili 
na PSK s návrhom, že by si vedeli 
predstaviť fungovanie dotyčných 
škôl aj v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti miest,“ vysvetlil Bieľak. „Ukazuje 
sa, že etapovitá forma racionalizá-
cie je asi jediná a priechodná for-
ma. Asi poslanci veľmi neznesú, 
keď príde veľmi veľa návrhov na-
raz. Z môjho pohľadu v okresoch, 
ktoré sa odsunuli, to bude zname-
nať predlžovanie v lepšom prípade 
diskusií, v horšom prípade hádok, 
kto z koho a kto zostane a kto nie,“ 
dodal predseda komisie školstva 
pri Zastupiteľstve PSK Marián Da-
mankoš s tým, že ak by poslanci 
schválili návrhy, ktoré neprešli, tak 
by bola situácia so školami vyrieše-
ná na približne desať rokov.

Mgr. Peter Horváth, Spišské osvetové stre-
disko v Spišskej Novej Vsi,  FOTO: SOS

Na jubilejnom 10. ročníku pre-
hliadky zborového spevu východ-
ného obradu sa v Poráči stretlo 6 
speváckych zborov. Zborový spev 
východného obradu zaznel už po 
desiatykrát v uvedenej obci. Pod-
ujatie realizovalo Spišské osveto-
vé stredisko v Spišskej Novej Vsi, 
kultúrne zariadenie Košického 
samosprávneho kraja v spolupráci 
s obcou Poráč a Gréckokatolíckou 
cirkvou, farnosťou Poráč. Úvod 
prehliadky patril domácemu spe-
váckemu zboru Dimitrios z Porá-
ča a po nich už sálou kultúrneho 
domu zneli prostopinije a skladby 
od rôznych skladateľov v podaní 
ďalších speváckych zborov. Súčas-
ťou tejto prehliadky bolo aj pripo-
menutie si 20. výročia založenia 
domáceho speváckeho zboru Di-
mitrios. Duchovný otec Milan Gá-
bor odovzdal pamätný list a ikonu 

sv. Demetera súčasným členom 
speváckeho zboru a medzi ocene-
nými boli aj členovia prípravného 
výboru tohto podujatia. Prehliadku 
poctil svojou návštevou aj košic-
ký biskup Gréckokatolíckej cirkvi 
vladyka Milan Chautur. Podujatie 
bolo podporené z fondu na pod-
poru národnostných menšín Kult 

minor. Toto ojedinelé podujatie 
zamerané na cirkevné slovanské 
liturgické spevy na Spiši si našlo 
mnoho obdivovateľov a navštívilo 
ho 125 návštevníkov. Účinkovali: 
Spevácky zbor Dimitrios Poráč,
Kňazský zbor Gréckokatolíckej 
eparchie Košice, Spevácky zbor pri 
Pravoslávnom chráme sv. Klimen-

ta Ochridského Spišská Nová Ves, 
Zbor Katedrálneho chrámu Zo-
snutia Presvätej Bohorodičky a sv. 
Jána Milostivého Košice, Zbor sv. 
Cyrila a Metoda pri Katedrálnom 
chráme Narodenia Presvätej Boho-
rodičky Košice, Folklórna skupina 
Poľana z Jarabiny.

V Humennom sa podľa vedúceho odboru školstva PSK Jána Furmana pôvodne uvažovalo o zlúčení odborov hotelovej a obchodnej 
akadémie. Návrh ráta s vytvorením dvoch samostatných škôl pôsobiacich v budove súčasnej Obchodnej akadémie na Komenského ulici.
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tasr, Humenné    

Podľa Jána Obšitníka, vedúceho 
Pozemkového a lesného odboru 
Okresného úradu v Humennom, 
nie je dôvod na paniku. Všetky za-
interesované zložky majú pokyny, 
ako postupovať. Ako uviedol pre 
TASR, v podobných prípadoch sa 
postupuje v zmysle zákona o po-
ľovníctve. Podľa neho, ak užívateľ 
nepoľovnej plochy požiada o mi-
moriadny odstrel, okresný úrad 
operatívne určí najbližšieho užíva-
teľa poľovného revíru, ktorý zákrok 
vykoná. V prípade nočného pohybu 
divej zveri je situácia iná, v noci zá-
kon poľovníkom odstrel neumož-
ňuje. Ak by malo dôjsť k ohrozeniu 
života, zasiahnuť môže polícia. 
Podľa Obšitníka sú všetky zaintere-
sované zložky, obvodná poľovnícka 
komora, veterinári, mestská polícia 

i mesto Humenné upovedomení, 
ako v podobnej situácii postupo-
vať. Prípady, keď sa divá zver po-
hybuje v intraviláne mesta, nie sú 
ojedinelé. „Hubková a takzvaný 
Handrix, kde majú obyvatelia mes-
ta Humenné záhradky, sú určitým 
prirodzeným lákadlom pre túto 
zver. Záhradkárske osady sú úplne 
v blízkosti intravilánu, kde dochá-
dza k prirodzenému pohybu tejto 
zveri a niekedy ju občania zatlačia 
až priamo do mesta,“ vysvetlil Ob-
šitník s tým, že dôvodom zvýšeného 
výskytu divej zveri v týchto dňoch 
môže byť aj väčší počet hubárov po-
hybujúcich sa v lese, ako aj vysoké 
denné teploty. Aj napriek skutoč-
nosti, že stopy po nočných návšte-
vách diviakov nie sú v záhradkách 
susediacich s lesom v Humennom 
raritou, o odstrel dosiaľ nik oficiál-
ne nepožiadal.

tasr, Prešovský kraj, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Turistov bude do Prešovského kraja 
počas letnej sezóny lákať 20 legiend, 
ktoré predstavia zaujímavosti 20 lo-
kalít. Štvrtý ročník projektu Legen-
darium slávnostne otvorili v nedeľu 
(16. 6.) počas Tatranského juniále-
su. Ambasádorom projektu je mo-
derátor a cestovateľ Gregor Mareš. 
Legendarium zároveň formou súťa-
že o ceny motivuje turistov navštíviť 
čo najviac lokalít. Súťaž trvá do 15. 
septembra. Príbehy 20 legiend náj-
de verejnosť v komikse, ktorý obsa-
huje aj viac ako 100 námetov na vý-
lety. Autorom ilustrácií je Juraj G. 
Mandel. Do komiksu zbierajú náv-
števníci súťažné nálepky. Komiksy 
a súťažné nálepky sú distribuované 
na viac 50 miestach, návštevníci ich 
získajú zdarma k vstupnému. K za-

pojeným zariadeniam patria múzeá, 
hrady, jaskyne, trickartové galérie, 
UNESCO pamiatky, akvaparky, 
športoviská a rôzne atrakcie v Pre-
šovskom kraji. K novým lokalitám 
patria napríklad Poloniny, Lačnov-
ský kaňon, Spišská Belá s okolím, 
Slovenské opálové bane či Šarišský 
a Kapušiansky hrad. „S legendami 
dostávajú rodiny tipy na výlety na 
mieru, zabávajú sa, objavujú a zá-
roveň sa učia hravou formou. Veľ-
kým lákadlom sú i benefity, ktoré 
za zozbierané nálepky získavajú. Je 
pomerne náročné spojiť množstvo 
zariadení do jednej spolupráce, ale 
výsledok každý rok stojí za to. Teší-
me sa, že projekt si obľúbili nielen 
návštevníci kraja, ale aj zariadenia, 
ktoré na projekte spolupracujú, 
a napokon i odborná verejnosť, 
o čom svedčia získané ocenenia,“ 

predstavil cestovanie s legendami 
riaditeľ Krajskej organizácie ces-
tovného ruchu (KOCR) Severový-
chod Slovenska Martin Janoško. 
Vysoké Tatry spoznajú návštevníci 
napríklad s vílou Kvetuškou a stri-
gou Kikimorou, Pieninami turistov 
prevedie lietajúci mních Cyprián. 
V Prešove pastier Michal odhalí 
tajomstvo soľných baní a v Levo-
či bude sprevádzať tajomná Biela 

pani Júlia. V Humennom čaká náv-
števníkov legendárny Švejk v areáli 
zámku a skanzenu, nálepku možno 
získať aj na hrade Brekov. Prírodou 
a pamiatkami Polonín sprevádza 
včelárka Žofia, ktorej med odoberali 
aj slávne čokoládovne v nemeckom 
Kolíne. Nechýbajú ani Medzilabor-
ce, Svidník, Bardejov s pamiatkami 
UNESCO, Stará Ľubovňa, oblasť 
Lačnova, Poprad alebo Kežmarok.

Humenné: Pre diviaky v meste nie je podľa odborníka dôvod na paniku  

Letná turistická sezóna v kraji bude v znamení legendárnych hrdinov  

Medzi obyvateľmi Humenného sa v uplynulých dňoch prostredníctvom sociálnej siete šírilo video zachytávajúce  
dvojicu diviakov prechádzajúcu sa po námestí pred kultúrnym domom. 

V Humennom čaká návštevníkov legendárny Švejk v areáli zámku a skanzenu, nálepku možno získať aj na hrade Brekov.

Pre diviaky, ktoré sa objavili v Humennom, nie je podľa odborníka dôvod na paniku.
 | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Diviaky sa prechádzali po námestí pred kultúrnym domom. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Humenné: Rekonštrukcia komunikácií je ukončená, v meste sú nové cyklochodníky

M.A.R.S. unikátne zariadenie na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle

tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ   

Do užívania ich odovzdali mi-
nulý týždeň, informuje o tom 
samospráva na svojej interneto-
vej stránke. Súčasťou projektu, 
v rámci ktorého cyklochodníky 
vznikli, bola aj rekonštrukcia 
cesty na Laboreckej ulici. Mesto 
investovalo do rekonštrukcie 
všetkých troch komunikácií 
787.126,46 eura vrátane DPH. 

Na Mierovej ulici sa počas rekon-
štrukcie rozšíril chodník, výš-
kovo sa upravili uličné vpuste, 
vznikli bezbariérové nábehy na 
chodníky, vyznačili sa piktogra-
my a inštalovali sa vodiace pásy 
pre nevidiacich a slabozrakých 
pri priechodoch pre chodcov, 
uviedla hovorkyňa mesta Mi-
chaela Dochánová. V okolí chod-
níkov by ešte mali pribudnúť 
okrasné kvety, trávnik a lavičky.

Tatiana Rusinková, Humenné   

Konštrukcia pozorovacieho za-
riadenia je z ocele a pozostáva 
z dvoch nad sebou umiestne-
ných častí. Spodná pohybli-
vá časť – rošt je kruhového 
pôdorysu s priemerom 10 m. 
Konštrukcia je pohyblivá na 
samonosných kolieskach a pri 
statickom užívaní je podopre-
tá sklopnými pätkami. Horná 
konštrukcia – vozík má tvar 
kruhového výseku, je pohybli-
vá na samonosných kolieskach 
a pohybuje sa po koľajnici, kto-
rá je umiestnená na spodnej 
konštrukcii. Priemer vozíka je 
10 m.

Pozorovacie zariadenie Koloni-
ca M.A.R.S. je dimenzovaná pre 
20 osôb. Na pozorovacom vozí-
ku je umiestnených 20 sklop-
ných kresiel, ktoré slúžia pre 
komfortné užívanie zariadenia. 
Stanica M.A.R.S bude slúžiť na 
skvalitnenie realizácie večer-
ných astronomických pozoro-
vaní pre návštevníkov observa-
tória, k zvýšeniu pohodlia počas 
pozorovania a kvality  výkladu 

lektora. Plošina je umiestnená 
priamo pod holým nebom pred 
planetáriom a ponúka naozaj 
unikátny zážitok z pozorovania 
nočnej oblohy. Návštevníci sú  
usadení do polohovateľných 
kresiel, odborný pracovník ich  
audiovizuálnymi pomôckami 
názorne oboznamuje s nočnou 
oblohou.  Vďaka otočnej vlast-
nosti plošiny návštevníci majú 
možnosť pozorovať hviezdne 
objekty na celej nočnej oblohe. 
Potrebu takého zariadenia, kto-
ré bolo zhotovené podľa návrhu  
riaditeľa Vihorlatskej hvezdár-
ne v Humennom, je odôvodne-
né tým, že „najkrajší pohľad na 
nočnú oblohu ponúka samotná 
príroda a tento autentický záži-
tok si treba vychutnať v pohode 
a pohodlí. A práve pre tento 
účel bol zhotovený  M.A.R.S.“ 
Na slávnostnom prestrihnutí 
pásky a uvedenia M.A.R.S.-u do 
prevádzky sa zúčastnila vedúca 
odboru kultúry Prešovského sa-
mosprávneho kraja Mgr. Emília 
Antolíková, ktorá spolu s riadi-
teľom Vihorlatskej hvezdárne 
v Humennom RNDr. Igorom 
Kudzejom, CSc., slávnostne 

prestrihli pásku. Zhotoviteľom 
tohto konštrukčne náročného 
zariadenia je firma REINTER, 
s. r. o., Humenné, ktorú zastu-
povali konatelia firmy Ing. Ja-
roslav Pčola st. a Ing. Jaroslav 
Pčola ml. Nemalú zásluhu na 
tom, že projekt bol úspešný, 
má aj vedúci partner projektu 
financovaného z Programu IN-
TERREG V-A, POĽSKO-SLO-
VENSKO 2014-2020 v rámci 
projektu „VESMÍR NA DLA-
NI“. A práve zástupcovia vedú-

ceho partnera projektu z miest 
Bolestrašice, Krosno, Sanok,  
Rzeszow, a Krakow  boli prí-
tomní pri uvedení prístroja do 
užívania. Ako všetko funguje, 
sa presvedčili na vlastnej koži, 
očividne sa im to páčilo a na-
koniec skonštatovali, že táto 
atrakcia určite priláka turistov 
zaujímajúcich sa o hviezdnu 
oblohu nielen zo Slovenska, ale 
aj Poľska a dúfajme, že aj z os-
tatných krajín. 
                                                                                          

V Humennom pribudli po rekonštrukcii komunikácií tri nové cyklochodníky. Jeden je súčasťou rekonštruovaného chodníka  
s dĺžkou 1 125 metrov na Mierovej ulici, dva lemujú cestu na Ulici SNP.

Deviaty jún 2019 sa zapíše do histórie Astronomického observatória na Kolonickom sedle ako deň uvedenia do prevádzky 
unikátneho zariadenia M.A.R.S. – Mobilná Astronomická Rotačná Stanica, ktorá bude slúžiť verejnosti na pozorovanie nočnej oblohy. 
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Humenčania po stopách svätej sestry Faustíny

Výtvarné spektrum 2019 – Prešovský kraj vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Agáta Sakaliková, Humenné

Pútnici sa v prvý deň dostali 
na miesto narodenia sv. sestry 
Faustíny a prezreli si jej rodný 
dom v obci Glogowiec a tiež sa zú-
častnili na sv. omši v Sanktuáriu 
narodenia a krstu sv. sr. Faustíny, 
vlastným menom Helena Kowal-
ska. V sanktuáriu, ktoré sa nachá-
dza v obci Šwinice Warckie, si ve-
riaci po sv. omši uctili relíkvie sv. 
sr. Faustíny. Na oboch miestach 
pútnikov sprevádzala sestra Ti-
motea, rodáčka zo Slovenska. Ná-
sledne sa všetci presunuli do obce 
Niepokalanów, kde sa zúčastnili 
adorácie a mali možnosť absol-
vovať krátky prierez históriou 
Poľska, ktorý bol prezentovaný 
pohyblivými postavami, ktoré sa 
podieľali na vzniku a formovaní 
Poľska na kresťanskú krajinu, až 
po udalosti dnešnej doby. Druhý 
deň púte sa všetci zúčastnili sv. 
omše a prehliadky múzea v kláš-
tore Kongregácie sestier Matky 
Božieho milosrdenstva vo Var-
šave, kde ich tiež privítali sestry 
zo Slovenska a oboznámili ich s 
pobytom sestry Faustíny v ich 
kláštore, kde dostala meno Mária 
Faustína. V tento deň sa pútnici 
dostali aj na miesto, kde slúžil 

sv. omše blaho-
slavený Jerzy 
Popieluszko, kto-
rý bol umučený 
príslušníkmi štát-
nej bezpečnosti 
v roku 1984, a 
absolvovali pre-
hliadku múzea 
vybudovaného na 
jeho pamiatku. Na 
záver dňa si všetci 
prezreli Katedrálu 
sv. Jána Krsti-
teľa a niektorí aj Chrám Matky 
Božej láskavej, ochrankyne a 
patrónky Warszawy. Tretí deň 
bol venovaný spovedníkovi sv. 
sr. Faustíny, blahoslavenému 
Michalovi Sopočkovi, ktorý sa 
najviac zaslúžil o rozšírenie a uc-
tievanie Božieho milosrdenstva 
vo svete. Pútnici tu absolvovali 
sv. omšu v Sanktuáriu Božieho 
Milosrdenstva, uctili si relikvie 
Michala Sopočku a po prehliad-
ke a prednáške sa presunuli do 
mesta Plock, do kláštora sestier 
Matky Božieho milosrdenstva, 
kde sa Pán Ježiš prvýkrát zjavil 
sestre Faustíne ako Milosrdný 
Otec. Posledný deň púte sa ve-
riaci dostali do Krakova, kde sa 
zúčastnili sv. omše v kaplnke sv. 

Jána Pavla II., jednej z množstva 
v Centre Jána Pavla II., a uctili 
si aj jeho relikvie. Na záver púte 
pán farár František Mariňák vy-
prosil u Pána Boha požehnanie 
všetkých pamätných predmetov, 

ktoré si pútnici zakúpili u sestier 
Božieho Milosrdenstva pre svo-
jich blízkych a známych, aby tak 
pomohli šíriť úctu k Božiemu mi-
losrdenstvu.

Jana Fedičová, Humenné

Výstavnú kolekciu tvorí 73 diel 
od 44 autorov z okresov Bar-
dejov, Humenné, Kežmarok, 
Medzilaborce, Poprad, Prešov, 
Spišská Nová Ves, Stropkov, 
Svidník a Vranov nad Topľou. 
Víťazom tohtoročnej krajskej 
súťaže Výtvarné spektrum 2019 

– Prešovský kraj s postupom do 
celoštátneho kola súťaže sa stal 
Andrej Mruz z Veľkého Šariša. 
Autor sa na výstave prezentuje 
piatimi dielami (medený plech, 
odtlačok, olej, leptanie). Postup 
do celoslovenského kola súťa-
že bez určenia poradia získali: 
držitelia ôsmich ocenení – Ale-
xandra Pradidová (Svidník), 

Michal Goroľ (Humenné), Mar-
cel Gallik (Slovenská Ves), Svet-
lana Steranková (Bardejov), 
Emil Farkašovský (Jamník), 
Ondrej Ruttkay (Spišské Bys-
tré), Ján Veteška (Štôla), Emília 
Muličaková (Humenné) a drži-
telia deviatich čestných uznaní 
– Olívia Bujdošová (Stropkov), 
Juraj Ledžinský (Humenné), 

Marta Augustinská (Barde-
jov), Jozef Horkavý (Svidník), 
Andrej Uram (Svidník), Milan 
Bocko (Poprad), Michal Babej 
(Bardejov), Gabriela Madejová 
(Svidník), Martin Iľov (Strop-
kov). Projekt z verejných zdro-
jov podporil Fond na podporu 
umenia.

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Humennom zorganizovala pri príležitosti 80 rokov úmrtia sv. sestry Faustíny 
púť s názvom „Po stopách svätej sestry Faustíny“. Púte sa zúčastnili veriaci prevažne z farnosti Všetkých svätých pod 

vedením dekana Františka Mariňáka a kaplána Štefana Kačmára, ktorý pre všetkých pripravil bohatý duchovný program.

Do 30. júna 2019 potrvá vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom súborná výstava súťažných prác 
účastníkov 56. ročníka krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže Výtvarné spektrum 2019.
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MsKS – DOM KULTÚRY

17. HUMENSKÉ ORANOVÉ DNI ŠTEFANA 
THOMÁNA

Medzinárodný organový festival v Rímskokatolíc-
kom kostole Všetkých svätých. PAVOL VALÁ-
ŠEK (Slovensko)... – v stredu 26. júna o 19.00 

hod. Vstupné je dobrovoľné.

MY SME VÝCHOD
Podujatie pre verejnosť s občerstvením a kul-

túrnym programom... Lomnické Čháve, Marián 
Čekovský and Band, Peter Bič Project... -  v sobo-

tu 29. júna od 16.00 hod. na námestí pred DK. 

KULTÚRNE LETO
Mestský dychový orchester a Mažoretky Amazon-
ky... – v nedeľu 30. júna o 17.30 hod. na námestí 

pri Fontáne lásky.

MOJE FAREBNÉ POLIA
Autorská výstava - Zsuzsanna Mezei... Potrvá do 

30. júna vo výstavnej miestnosti DK. 

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

VÝTVARNÉ SPEKTRUM
Výstava súťažných prác krajského kola neprofe-

sionálnej  výtvarnej tvorby autorov z Prešovského 
kraja je súčasťou 56. ročníka celoštátnej postupo-

vej súťaže. Medzi vystavujúcimi autormi sa svojou 
tvorbou vo VM aktuálne prezentuje aj sedem 

výtvarníkov z okresu Humenné a Medzilaborce. 
Vo výstavných priestoroch VM potrvá do 30. júna.

ARCHEOLÓGIA HORNÉHO ZEMPLÍNA
Výstava archeologických nálezov dokumentuje 
proces osídľovania regiónu a vývoj jednotlivých 
kultúr na našom území od čias doby kamennej po 
novovek. Najstaršie vystavené nálezy  v podobe 

pravekých kamenných nástrojov pochádzajú  z ob-
dobia 250 000 rokov pred Kristom a nájdené boli  

v blízkosti Humenného, Čertižného, Kochanoviec, 
Brestova a Hažína. Potrvá do 28. júla.

KINO FAJN

ŠPRTKY TO CHCÚ TIEŽ
(BOOKSMART)

komédia (USA), české titulky  
– 25. júna o 19.30 hod.

Najlepšie kamošky a zároveň najlepšie študentky 
v triede Amy a Molly sú veľmi múdre, šikovné... a 
dosť neobľúbené. Myslia si, že život je ukrytý len 
v učebniciach a na svojich spolužiakov s horšími 
známkami sa pozerajú s neskrývaným dešpektom. 

Lenže deň pred ukončením štúdia si obe zrazu 
uvedomia krutú pravdu - štyri roky šprtania boli v 
podstate stratou času a ony si mohli užívať presne 

ako všetci ostatní. 

VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY
(LE GRAND MÉCHANT RENARD ET 

AUTRES CONTES)
animovaný (FRA/BEL), slovenský dabing 

 – 26. júna o 19.30 hod.
ASFK... Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa 
zdá a zvieratká z tejto farmy sú nevyspytateľné: 

lišiak, ktorý je mamou pre trojicu kuriatok; zajac, 
ktorý sa hrá na bociana či kačka, ktorá chce byť 

Santa Clausom. Keď si myslíte, že život na vidieku 
je prechádzka ružovou záhradou, zamyslite sa zno-
va... Film sa premieta spolu s krátkym predfilmom 

„Šarkan“ Martina Smatanu.

AJ SLNKO JE HVIEZDA
(THE SUN IS ALSO A STAR)
romantický (USA), české titulky  

– 27. júna o 19.30 hod.; 30. 6. o 17.45 hod.
Natasha je dievča, ktorá neverí na osud ani na 
sny a spolieha sa iba na vedu a fakty. Až do 

magického okamihu, kedy osud zasiahne a ona 
uprostred horúceho dňa na rušnej newyorskej ulici 

narazí na Daniela, nevyliečiteľného romantika. 

Medzi dvoma úplne neznámymi mladými ľuďmi 
okamžite preskočí iskra, ale hviezdy im nie sú 

veľmi naklonené. Natashi a jej rodine totiž zostáva 
dvanásť hodín do núteného odchodu z USA...  

ANNABELLE 3: NÁVRAT
(ANNABELLE COMES HOME)

horor (USA), slovenské titulky  
– 28. a 29. júna o 19.30 hod. 

Príbeh o zlovestnej bábike.  Tentokrát sú démono-
lógovia Ed a Lorraine Warrenovci pevne odhodlaní 

zabrániť ďalšiemu nešťastiu a zlom posadnutú 
bábiku si prinášajú do svojho domu. V uzamknutej 
izbe, plnej artefaktov, ju s požehnaním kňaza bez-
pečne uložia za posvätené sklo vitríny. Čaká ich 

však nekonečná noc hrôzy, lebo Annabelle prebudí 
zákerných duchov v miestnosti, ktorí si vyhliadli 
novú obeť - desaťročnú Judi, dcéru Warrenovcov. 

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2
(THE SECRET LIFE OF PETS 2)

animovaná komédia, rodinný (USA), slovenský 
dabing – 29. júna o 15.30 hod.; 30. 6. o 16.00 hod. 
Teriér Max sa horko ťažko vyrovnal so skutočnos-
ťou, že nie je jediným obľúbencom svojej paničky 
Katie, a už sú na obzore ďalšie nečakané zmeny. 
Najskôr sa k nim nasťahoval ten chlap. Potom 

Katie začala priberať a na nejaký čas odišla. Keď 
sa vrátila, priviezla so sebou nejaké malé dieťa. 

Keďže bolo totálne bezbranné a neschopné, začal 
ho Max na každom kroku strážiť a chrániť. Z 

neustálych starostí si vytvoril nervový tik, na ktorý 
veterinár Maxovi naordinoval pobyt na dedine...

YESTERDAY
hudobná komédia (USA), slovenské titulky  
– 29. júna o 17.15 hod.; 30. 6. o 19.30 hod.
Nie veľmi úspešný pesničkár Jack (H. Patel) 
chce zavesiť gitaru na klinec. Jeho  pesničky 

nikto nepočúva okrem jeho najlepšej kamarátky 
Ellie (L. James). Všetko sa zmení, keď ho počas 
záhadného globálneho zatmenia zrazí autobus. 

Zatmenie okrem iného spôsobí hudobnú katastro-
fu. Na párty, ktorú pre neho pripravili priatelia na 
počesť uzdravenia si zabrnká legendárnu pieseň 
Yesterday od Beatles. Notoricky známu melódiu 

nikto nespozná... 

LETNÝ PRÁZDNINOVÝ FESTIVAL
ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO 

NÁPOJA
animovaná komédia, rodinný (FRA), slovenský 

dabing – 2. júla o 10.00 hod. 
Príbeh z prostredia svojráznej Galskej dediny sa 
točí okolo ich čarovného nápoja. Kto ho vypije, 
sa stane nadpozemsky silný. A vďaka tejto sile, 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

(RAK * 21. 6. – 21. 7.)
(LETNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY  * 1. 7. – 31. 8.)

24. 06. JÁN
25. 06. TADEÁŠ, OLÍVIA
26. 06. ADRIÁNA
 (Medzinárodný deň OSN 

na podporu obetí týrania 
/ Medzinárodný deň 
proti zneužívaniu drog 
a nezákonnému obchodovaniu)

27. 06. LADISLAV, LADISLAVA
 (Svetový deň rybárstva)
28. 06. BEÁTA
29. 06. PETER, PAVOL, PETRA, 

PAVLA
 (Medzinárodný deň rieky 

Dunaj)
30. 06. MELÁNIA
01. 07. DIANA, DAJANA
 (Medzinárodný deň vtipov)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
24. 06. BINGO / LASSIE
25. 06. ARIKA / RETA
26. 06. KLEOPATRA / ASTA
27. 06. PANDA / XAVER
28. 06. SINDIBÁD / FÉLIX
29. 06. KLAUDIA / RASTY
30. 06. ANGIE / BOHUŠ
01. 07. HILDA / BELINDA

Do Jána (24. 6.) sa deň predlžuje, 
po Jánovi sa už kráti.

Na sv. Jána jahôd bude  
do džbána.

Mrkva zasadená na Jána  
je zdravá.

Keď daždivo je na Jána, mokrú 
žatvu očakávaj.

Na svätého Jána Krstiteľa  
otvára sa k letu brána.

Ak deň sv. Petra a Pavla (29. 6., 
apoštoli) príroda búrkou častuje, 

zem ožíva hubami. 
Jasný deň na Petra a Pavla,  

rok úrodný bude istý. 
Keď v deň Navštívenia Panny 

Márie (2. 7.) prší, rovnaké 
počasie očakávajme ďalších 

štyridsať dní.

PRANOSTIKA

 (jac)

odoláva dedina neustálym útokom Rimanov. Starý 
a popletený druid Panoramix, ktorý ako jediný vie 
tento nápoj pripraviť, však jedného dňa spadne pri 
zbere imela zo stromu. Uvedomí, že ak sa s ním 
niečo stane, tak budúcnosť Galov je ohrozená. 

Preto sa rozhodne odovzdať tajomstvo niekomu 
mladšiemu... 

Východ / Západ  S L N K A 
pon (24.06.) 4:23 / 20:41 hod.
ut 4:24 / 20:41 hod.
str 4:24 / 20:41 hod.
štvr 4:25 / 20:41 hod.
pia  4:25 / 20:41 hod.
sob 4:26 / 20:41 hod.
ned 4:26 / 20:41 hod.
pon (01.07.) 4:27 / 20:40 hod.
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Názov a sídlo služobného úradu:  
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34  Humenné

Druh výberového konania:  
vonkajšie výberové konanie

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest:  
1 - dočasne uvoľnené štátnozamestnanecké miesto 

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba - zastupova-
nie počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky 
- § 36 ods. 4 písm. a) bod 1.  zákona o štátnej službe

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

Odbor štátnej služby:  2.06 Justícia

Stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného 
štátnozamestnaneckého miesta:

Najnáročnejšia činnosť: 
•	samostatná odborná činnosť na úseku výkonu súdnic-
tva v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Minister-
stva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom 
a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpi-
sov a podľa rozvrhu práce

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: 
•	vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súd-
nictva, tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu 
v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky MS SR č. 
543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku 
pre súdy a podľa rozvrhu práce

Na obsadzované miesto nie je potrebné oprávnenie na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

Predpoklady na vykonávanie štátnej služby 
 - podľa § 38 ods. 1 zákona o štátnej službe:

•	dosiahnutie veku 18 rokov 
•	spôsobilosť na právne úkony
•	bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov 
nie starším ako 3 mesiace)
•	splnenie kvalifikačných predpokladov
•	ovládanie štátneho jazyka
•	uchádzač bol úspešný a vybraný vo výberovom konaní

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby 
 - podľa § 38 ods. 2 zákona o štátnej službe:

•	zdravotná spôsobilosť

•	štátne občianstvo Slovenskej republiky

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

Kvalifikačné predpoklady: 
•	úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie ale-
bo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Zoznam predkladaných dokumentov:

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

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

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

Forma a obsah výberového konania:

Výberové konanie pozostáva z:
•	písomnej časti – v písomnej časti výberového konania 
sa overujú administratívno-technické schopnosti uchád-
zača a overenie ovládania štátneho jazyka
•	ústnej časti – pozostáva z prezentácie uchádzača o svo-

jej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon čin-
ností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste 
a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie

Lehota a miesto podania písomnej žiadosti o zaradenie 
do VK:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania 
spolu s požadovanými dokladmi  je potrebné  

zaslať poštou na adresu
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 
Humenné alebo doručiť osobne do podateľne 

okresného súdu,  
najneskôr do 10. júla 2019 (vrátane).

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovej 
pečiatke alebo dátum podania žiadosti v podateľni 
okresného súdu.  Na oneskorené podané žiadosti sa 
nebude prihliadať.  Obálku žiadame označiť „VK / 

asistent - neotvárať“.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu 
s ďalšími požadovanými dokladmi môže uchádzač podať  

aj v elektronickými prostriedkami na adresu  
podatelnaOSHN@justice.sk . 

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostried-
kami, je povinný ju doručiť s požadovanými dokladmi 

služobnému úradu aj v listinnej podobe, 
najneskôr v deň výberového konania pred jeho usku-

točnením.

Termín výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční 
25. júla 2019 (štvrtok) o 9.00 hod. 

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

Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na 
vykonávanie štátnej služby a ktorý podal žiadosť o za-
radenie do výberového konania spolu s požadovanými 
dokladmi v určenej lehote, služobný úrad pozve na výbe-
rové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho 
uskutočnením. Pozvánky budú uchádzačom doručova-
né výhradne len elektronickou poštou na e-mailový 
kontakt uvedený v žiadosti o zaradenie do výberového 
konania.

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

JUDr. Jana Kurucová,
predsedníčka okresného súdu  

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

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

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

na obsadenie 1 (jedného) voľného štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej službe na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke,

v o  f u n k c i i    R A D C A   –   A   S   I   S   T  E  N  T  

HE/0251



PONDELOK
24. JÚNA 2019HUMENSKÝ EXPRES12 | ŠPORT

-MJK-, (svf); Humenné

Zlatá európska liga ŽENY 2019 
A-skupina - 5. kolo  

HUMENNÉ (12. 6. 2019) 

SLOVENSKO – ČESKÁ 
REPUBLIKA 

1:3 (-21, 22, -17, -26)  

Rozhodovali: Ristovski (Sev. Mac.) a 
Juráček (SR) - 800 divákov - 121 minút. 
 
SVK: Romana Hudecová 6, Veroni-
ka Hrončeková 10, Karin Palgutová 
14, Nikola Radosová 9, Nina Here-
lová 4, Barbora Koseková 4 – libero 
Skarleta Jančová (Jaroslava Penco-
vá 4, Mária Kostelanská 9, Lenka 

Ovečková 1, Karin Šunderlíková 1). 
Tréner: Marco Fenoglio (Taliansko). 
CZE: Andrea Kossányiová 14, Barbo-
ra Purchartová 0, Gabriela Orvošová 
21, Michaela Mlejnková 21, Veronika 

Trnková 11, Pavla Šmídová 6 – libero 
Veronika Dostálová (Simona Kopecká 
0, Eva Rutarová 5). Tréner: Ioannis 
Athanasopoulos (Grécko).

ŽENY - POPRAD (15. 6. 2019)
SLOVENSKO - UKRAJINA 

3:1 (25, -21, 20, 14) 

Rozhodovali: Deneri (Turecko) a Nik-
lová (SR) - 1 200 divákov – 111 minút. 
 
SVK: Herelová 2, B. Koseková 4, 
Radosová 19, Hrončeková 7, Pal-
gutová 21, Hudecová 1 - liberá 
Jančová a Španková (Pencová 8, 
Szabóová 0, Kostelanská 11, Oveč-
ková 0). Tréner: Marco Fenoglio. 
UKR: Politanská 2, Denysovová 6, 
Karpecová 9, Bycenková 14, Stepa-
niuková 16, Dorsmanová 10 - libero 
Niemcevová (Dudnyková 1, Drozdová 
3). Tréner: Garij Jegiazarov.

Konečná tabuľka A-skupiny: 
Česko  6 4 2 14:8  13
(postup do Final Four) 
Ukrajina   6 4 2 14:6  12  
Slovensko   6 4 2 13:10  11 
Švédsko   6 0 6 1:18 0 
(zostup do Striebornej EL)

ŠPORT / INZERCIA

Naše národné reprezentácie sa na Final Four do Chorvátska ani Estónska 
H

E
-S/0252

Česká republika – ženská reprezentácia v Humennom zdolala tú slovenskú. | FOTO MJK

Slovenkám sa podarilo „preraziť“ vysokou sieťou cez 
český blok iba v druhom sete, keď zvíťazili rozdielom 
25:22.  | FOTO MJK
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neprebojovali. Ani Slovenky na humenskú vysokú sieť nevyzreli

H
E-S/0253

Nefalšovaná radosť slovenských volejbalistiek počas sledovania zápasu Slovensko 
– Česká republika. | FOTO MJK

Tréner slovenskej repre – Talian Marco Fenoglio s Veronikou Hrončekovou. | FOTO MJK

Humenčan a team manager slovenskej reprezentácie žien – Slavomír Huba pozorne sleduje slovensko-české 
volejbalové stretnutie. | FOTO MJK

Táto skupinka „brandži“ známych chalanov bola na nohách už niekoľko dní vopred, aby pripravili 
v MŠH v Humennom komplet technické a zvukové zabezpečenie. Prvýkrát sa v zápasoch objavilo 
„jastrabie oko“ (ako v tenise), možnosť spätne využiť videoprojekciu na upresnenie zisku / straty 
lopty. Za výborne zorganizovaný turnaj v Humennom patrí poďakovanie aj členom humenského 
volejbalového klubu (Laďa Hricaková a spol.) či Slovenského volejbalového zväzu. | FOTO MJK

Jedna z posledných výmen v zápase na humenskej palubovke – Gabriela Orvošová 
(Olomouc) razí cestu za víťazstvom v predposlednom zápase ZEL svojmu tímu. Na 
blokoch slovenské duo – Romana Hudecová (Strabag Bratislava) a Jaroslava Pencová 
(Bud. Lodž, Poľsko). | FOTO MJK

Najlepšie hráčky s prezidentom SVF, Martinom Kraščeničom. Michaela Mlejnková 
(ČR) a Veronika Hrončeková (SR). | FOTO MJK
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(dk), -MJK-; Niepolomice, Snina 

V poľských Niepolomiciach pri Kra-
kowe sa v termíne 15. a 16. júna usku-
točnil medzinárodný turnajov veteránov 
„Puchar Zubrow“  v šerme a zároveň 
medzinárodný turnaj žiakov „Puchar 
Zubrow – Masters“ v šerme. Turnaja 
veteránov sa zúčastnili šermiari z poľ-
ských klubov, Fínska, Ukrajiny a Slo-
vensko tu reprezentoval Klub šermu 
Snina. Žiackeho turnaja sa zúčastnili 
len ôsmi najlepší šermiari z jednotli-
vých kategórií predchádzajúcich troch 
podujatí. 

Kategória AK 1 (40 – 49-roční) * Tréner 
Martin Kazík získal v desiatich zápasoch 
základného kola šesť výhier a v eliminácii 
postúpil až do semifinále, kde však podľa-
hol súperovi o jediný zásah, a tak získal 
bronz. Víťazom sa stal Mandrela z Poľska.
Kategória AK 3 (60 – 69-roční) * Tréner 
Dalibor Kazík mal z desiatich zápasov 
základného kola štyri víťazstvá a tiež po-
stúpil do vyraďovacej fázy. Tu sa prebojo-
val do osemfinále, kde prehral so súperom 

o dva zásahy a 
nepostúpil ďalej, 
no potom v boji 
o umiestnenie 
získal dvoma 
víťazstvami ko-
nečné 10. miesto. 
Víťazom kategó-
rie sa stal Augus-
towski z Poľska.

Kategória žiakov 
U-12 (ročníky 
2007 a 2008) *  
Za Sninu nastú-
pili dvaja šer-
miari. Obaja sa 
prebojovali zo 
základného kola 
do vyraďovacej 
fázy. Najvyššie sa dostal Lukáš Sentivan, 
ktorý v základnom kole vyhral všetky svo-
je zápasy a v eliminácii bol nasadený ako 
jednotka. Tu postupne porazil všetkých 
svojich súperov a celý turnaj kategórie 
U-12 aj vyhral. Druhý sninský šermiar, 
Martin Koškovský, vo vyraďovacej fáze 

o postup do semifinále podľahol o jediný 
zásah a celkovo skončil na 5. mieste.
Kategória mini žiakov U-10 (ročníky 2009 
– 2010) * Jakub Kazík postúpil zo zák-
ladného kola do eliminácie, no hneď svoj 
prvý zápas prehral o jediný zásah a celko-
vo skončil na 8. mieste. Víťazom sa stal 
Schab z Poľska.

(mtgh),  -MJK-;  Lackovce 

Stretnutie plavcov, rodičov a priateľov 
plávania s trénermi, pred blížiacim sa 
ukončením letnej plaveckej sezóny zor-
ganizovali na sobotu 15. júna členovia 
Plaveckého klubu Chemes Humenné 
o. z. 

Na futbalový štadión do Lackoviec sme-
rovali automobily s rodičmi a deťmi z Hu-
menného a okolia. Od rána sa pripravoval 
guľáš, mäsové aj iné chuťovky, občerstve-
nie, aby nikto neodišiel z akcie hladný.

Program sa začal predpoludním odovzda-
ním pamätných dresov pre našich úspeš-

ných plavcov – medailistov z Majstrov-
stiev SR mladších žiakov. Dres si obliekol 
dvojnásobný majster SR  a multimedailista  
OLIVER VERBA, a  MATÚŠ ADAMEC, 
ktorý získal na majstrovstvách bronzovú 
medailu. Ostatným plavcom odovzdal  pa-
mätné magnetky predseda klubu Marián 
Tomahogh.

Podujatie pokračovalo súťažami pre deti – 
pre zmenu na suchu – preťahovanie lanom, 
nosenie vody, preteky vo vreci, skákanie 
cez prekážky, hral sa futbal a basketbal. Po 
súťaži dobre padlo osvieženie vďaka po-
lievaciemu zariadeniu futbalového ihriska 
či relax vo vode v neďalekej Ciroche, lebo 
slnko dalo o sebe poriadne vedieť.

Podával sa guľáš, párky, špekáčiky a na 
uhasenie smädu sa pre deti čapovala kofola 
a pre dospelých pivo. O štvrtej popoludní 
po družnej debate sme sa postupne rozišli 
domov. Športového  dňa sa zúčastnilo   se-
dem trénerov - organizátorov, 83 dospe-
lých, rodičov a 84 detí.

Myslíme si, že tento nultý ročník sa vydaril, 
za čo patrí srdečná vďaka sponzorom, 
hlavne spoločnostiam CHEMES 
a ALTHAN. Ďakujeme aj rodičom, 
ktorí  sa aktívne podieľali na príprave, 
ako aj samotnom priebehu športového 
dňa. Poďakovanie zároveň patrí vedeniu 
Obecného úradu v Lackovciach za 
poskytnutie veľmi pekných priestorov na 
športovanie a spoločenské posedenie.

Puchar Zubrow pre veteránov aj mladých šermiarov

Deň športu plavcov v Lackovciach. Na suchu aj vo vode

Šermiarska rodina – otec so synom, Dalibor a Martin Kazíkovi. | FOTO ARCHÍV DK

Koškovský a Sentivan na turnaji Puchar Zubrow. 
| FOTO ARCHÍV DK
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-MJK-, Jasenov 

Tradíciou pre Super-pohár Oblastné-
ho futbalového zväzu je stále neutrálna 
pôda. Futbalové ihrisko v obci Jasenov 
bolo v piatok 21. júna podvečer za účasti 
synov Mariána a Ľuboša, a jeho rodiny, 
zosnulého športového novinára Jozefa 
Škubu dejiskom pätnásteho ročníka jeho 
memoriálu. Prítomní boli nielen zástup-
covia ObFZ Humenné, starostka obce 
Jasenov a fanúšikovia oboch tímov.

Jozef ŠKUBA bol rodákom z Kamienky, 
podieľal sa na vzniku regionálneho týž-
denníka Pod Vihorlatom, v tomto kolek-
tíve však pracoval ako športový redaktor 

iba šesť rokov, keď nielen novinársku 
obec navždy opustil po ťažkej chorobe 
18. septembra 2002. Už od útleho detstva 
inklinoval k športu, sústredil sa na futbal, 
stolný tenis a cyklistiku. Pracovnú etapu 
života začal v Belej nad Cirochou ako 
učiteľ. Pod prvé novinárske strany sa pod-
písal v podniku Chemlon, naplno sa žur-
nalistike venoval v týždenníku Podvihor-
latské noviny. S manželkou Máriou mal 
synov Mariána a Ľuboša, dcéru Mariannu. 

SUPERPOHÁR OBFZ HE
21. 6. 2019 - Jasenov

LACKOVCE – OHRADZANY
3:3 - pk 4:5 (1:1)

Góly: 34., 64. a 70. Michal Sabo – 45. 
Viliam Burik, 75. Peter Olexa, 86. Kamil 
Suško.
Žlté karty: 36. M. Mihalovič – 23. K. 
Suško, 45. T. Tkáč.
Rozhodovali: Š. Molitoris – Pa. Bančan-
ský, M. Sopko - 150 divákov.

ŠK Slávia: Vladimír Falatko (46. Dá-
vid Binda) – Ruslan 
Ljubarskij, Peter Mu-
rinčák, Tomáš Gergeľ, 
Marek Mihalovič, Pe-
ter Havrilčák, Michal 
Sabo (82. Vladimír 
Jevič), Stanislav Kar-
naj, Marián Orendáč, 

Ján Delin.
0ŠK: Ján Revák – Peter Olexa, Kamil 
Suško, Tomáš Karas, Daniel Stašák (67. 
Dominik Čura), Tomáš Tkáč (81. Dávid 
Klič), Kristián Palašta, Viliam Burik, Vik-
tor Melník (71. Marek Melník), Tomáš 
Kohút (56. Michal Karch), Pavol Otavka 
(71. Radko Tokár). Tréner: Jozef Ondik.

Historické víťazstvo futbalistov Ohradzian. Regionálna futbalová rozlúčka Memoriálom J. Škubu

O vzájomné súboje na jasenovskom trávniku nebola núdza. Išlo predsa o pohár.  | FOTO MJK

Ľuboš a Marián, synovia Jozefa Škubu, pri odovzdaní pohára 
víťazovi Memoriálu JŠ - kapitánovi Ohradzian, Tomášovi Kara-
sovi. | FOTO MJK

Hoc mali Lackovčania vo svojom tíme viaceré futbalové legendy 
(Murinčák, Ljubarskij, Mihalič, Karnaj)... za stavu 3:1 nedokázali 
udržať vedenie a za nerozhodného stavu 3:3 v riadnom hracom čase 
nasledovali 11-m strely zo značky pokutového kopu.  | FOTO MJK

Prvýkrát v histórii zodvihli putovný pohár nad hlavy futbalisti OŠK Ohradzany. | FOTO MJK

Porazený finalista Superpohára Oblastného futbalového zväzu Humenné – ŠK Slávia Lackovce. | FOTO MJK

Po intenzívnej prietrži mračien na oblohe (nielen) nad humenským 
regiónom sa čerstvo pokropený trávnik stal dejiskom futbalového 
stretnutia XV. ročníka Memoriálu Jozefa Škubu. | FOTO MJK
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-MJK-; HUMENNÉ 

V živote každého rodiča nastane mo-
ment, kedy hrdo za rúčku vyprevádza 
svoje dieťa na cestu povinnej školskej 
dochádzky. V prípade predškolákov 
piateho a štvrtého ročníka z kolektívu 
- Veselá škôlka - Materská škola na 
ulici Dargovských hrdinov v Humen-
nom nastal v stredu 19. júna deň, kedy 
boli čarovnou ceruzou pani riaditeľky 
Márie Sninčákovej pasovaní na 
školákov, prváčikov. Boli tak vyradení 
zo škôlkarského stavu. 

U poniektorých ratolestí vznikla až v ten-
to deň obava, či to ešte „zajtra“ pôjdu do 
škôlky s kamarátmi alebo už budú musieť 
zasadnúť do školských lavíc a začať 
sa učiť písať, čítať, počítať... Veď ešte 
nestihli všetky detské škôlkarské zbo-

jstvá vtesnať 
do aktuálne-
ho školského 
roku. 

Trému smelo zahodili a povedali „dovidenia škôlka“

Pani učiteľky Valéria, Ľudmila a Monika si s riaditeľkou Máriou, zástupcami rodičovského zboru 
a deťmi pre rodičov, starkých  a priateľov škôlky pripravili krátky kultúrny program. | FOTO  MJK

A tu máme budúcich prváčikov základnej školy. Deti zvládli celé vystúpenie na 
výbornú. | FOTO MJK

Zavŕšením milého podujatia v spoločenských priestoroch Centra voľného času Dúha 
v Humennom bola aj takáto sladká odmena, potom nasledovala voľná zábava. | FOTO MJK

Malý umelec sa už chystá do školy... Je 
z neho prváčik. | FOTO  MJK

Pasovačka na školáčku čarovnou ceruzou 
od pani riaditeľky MŠ. | FOTO MJK

Zadosťučinením pre pedagogičky bola určite aj takáto malá 
kvetinová pozornosť a objatie. | FOTO MJK

Nie v jednom oku rodiča či starého rodiča sa objavila 
slzička z milej a úprimnej detskej prezentácie.| FOTO  MJK

SPRAVODAJSTVO


