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Humenné: Mesto pokuty takmer za 29 000 eur musí zaplatiť  

Lelija prezentovala svoje umenie 
v Bielorusku

 Prešovský kraj zaznamenal 
najvyšší počet vysťahovaných 
za posledných 20 rokov

  Viac na str. 3   Viac na str. 8

mpo, tasr, Humenné

„S rozhodnutím a názorom pr-
vostupňového správneho orgánu sa 
stotožnila aj osobitná komisia a jej 
členovia navrhli druhostupňovému 
orgánu rozklad účastníka zamiet-
nuť a prvostupňové rozhodnutie 
potvrdiť,“ uviedlo mesto. Mesto 
má na uhradenie pokút lehotu 15 
dní, čomu muselo predchádzať 
schválenie rozpočtového opatre-
nia mestským zastupiteľstvom. 
„Prvá pokuta vo výške 22.446,65 
eura bola udelená za naplnenie 
skutkovej podstaty správneho de-
liktu pri zákazke ‚Oprava havárie 

strechy — zimný štadión Humen-
né‘. Druhá pokuta v sume 6442,10 
eura bola za rovnaký právny delikt 
pri zadávaní podlimitnej zákazky 
pri prístavbe Materskej školy na 
ulici Osloboditeľov,“ uvádza sa 
v tlačovej správe s tým, že v oboch 
prípadoch víťazní uchádzači neboli 
v čase podpisu zmlúv zapísaní v re-
gistri konečných užívateľov výhod, 
čo bolo vtedy v rozpore so zákonom 
o verejnom obstarávaní, a zákazky 
im nemali byť pridelené. Obe po-
kuty predstavujú maximálnu výš-
ku, akú možno za takéto porušenie 
zákona udeliť, a to päť percent zo 
zmluvnej ceny za vykonané práce. 

Prvotné rozhodnutie Úradu pre 
verejné obstarávanie, v ktorom boli 
uložené dve pokuty v sume takmer 
29.000 eur, bolo Mestskému úradu 
v Humennom doručené koncom 
marca tohto roku. Opravu strechy 
realizovala michalovská spoločnosť 
približne za 450.000 eur, pričom 
bola uhradená z vlastných finanč-
ných prostriedkov mesta, druhú 
zas humenská firma v hodnote ne-
celých 130.000 eur. Primátor Miloš 
Meričko uviedol, že tvrdenia býva-
lej primátorky, že pokuta môže byť 
napokon výrazne nižšia ako 29-tisíc 
eur, sa nenaplnili. „Že to môže byť 
aj 500 eur, že straším ľudí. Nie je 

to pravda. My sme sa ešte pokúsi-
li o nejaké odvolanie, ten rozklad, 
ale, žiaľ, bolo nám to zamietnuté, 
my sme museli dnes predložiť roz-
počtové opatrenie, aby sme tie pe-
niaze mohli použiť z mestskej kasy 
na zaplatenie pokuty, a to do 15 dní 
musíme zaplatiť pokutu,“ povedal 
primátor. Podotkol, že v konečnom 
dôsledku túto pokutu, za ktorú 
môže predchádzajúce vedenie, za-
platia všetci Humenčania z mest-
ského rozpočtu. „Čo sa mohlo po-
užiť teda na mnoho iných ďalších 
potrebnejších  vecí, tak ich do slova 
vyhodíme do povetria,“ pozname-
nal primátor.

Mesto Humenné musí zaplatiť pokuty takmer za 29 000 eur, ktoré dostalo v súvislosti s opravou havárie na streche zimného 
štadióna a prístavbou materskej školy z roku 2016. Úrad pre verejné obstarávanie zamietol rozklad mesta proti uloženiu pokuty.
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Na SOŠ polytechnickej v Humennom sa stal novým riaditeľom Anton Bača

Prázdniny vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

V období letných prázdnin je zvýšené riziko vzniku požiarov

tasr, Humenné

Riaditelia 23 stredných škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Prešovského samosprávneho kraja 
(PSK) si vo štvrtok (27.6.) prevzali 
z rúk predsedu PSK Milana Majerské-
ho menovacie dekréty. TASR o tom in-
formovala Ivana Ondriová z oddelenia 
komunikácie a propagácie Úradu PSK. 
V nasledujúcom päťročnom funkčnom 
období pokračuje 17 riaditeľov, šiesti 
sa svojej funkcie ujímajú po prvýkrát. 
Na SOŠ polytechnickej v Humennom sa 

stal novým riaditeľom Anton Bača, na 
Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v 
Bardejove Helena Ferková. Riaditeľskej 
funkcie sa na SOŠ technickej v Prešove 
ujíma Janka Galdunová, na Gymnáziu 
Leonarda Stöckela v Bardejove Alena 
Gombošová. Gymnázium Stropkov naj-
bližších päť rokov z funkcie riaditeľa 
povedie Ivana Jecušková. Novú riaditeľ-
ku Máriu Rošovú bude mať od nového 
školského roka 2019/2020 aj Školský 
internát v Poprade. „Riaditeľ musí deň 
čo deň vydávať rozhodnutia a zároveň 
byť presvedčený o tom, že sú správne 

pre všetkých, ktorých sa týkajú. Rozho-
duje o osudoch mladých ľudí, ktorí sú na 
začiatku svojej životnej cesty a hľadajú 
svoj smer. Zo svojej pozície sa snaží aj 
o to, aby bola budúcnosť jeho zverencov 
šťastná a úspešná,“ vyjadril sa k novovy-
menovaným i staronovým riaditeľom vo 
svojom príhovore Majerský. Súčasťou 
stretnutia s riaditeľmi stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja bolo 
zároveň odovzdávanie ďakovných listov 
11 odchádzajúcim riaditeľom. Takýmto 
spôsobom sa im podľa Ondriovej vzdala 
úcta a poďakovalo sa im za ich dlhoroč-

né pôsobenie v oblasti školstva. „Nechali 
ste v školách svoje najlepšie roky, mla-
dosť a mnohí aj časť zdravia,“ prihovoril 
sa k odchádzajúcim riaditeľom Majer-
ský. „Svojou prácou ste ale urobili kus 
dobrej roboty pre školstvo ako také, pre 
celý náš kraj a hlavne pre ľudí vo svojich 
školách. Pracovali ste s jedinečnými by-
tosťami, z ktorých každý mal svoj osud 
i svoj príbeh. Vďaka za vašu energiu 
a profesionálny vklad pri zlepšovaní 
podmienok v našich školách a pri vzde-
lávaní mladej generácie v Prešovskom 
kraji,“ dodal Majerský.

Jana Fedičová, Humenné

Múzejný prázdninový program Vihor-
latského múzea v Humennom pre deti 
v denných školských táboroch, centrách 
voľného času, detských kluboch, zdru-
ženiach a detských letných táboroch je 
zameraný na hravé vzdelávanie a po-
zitívne prázdninové zážitky. Podujatie 
Prázdniny v múzeu prebieha počas 
pracovných dní od 1. júla do 9. augus-
ta 2019 v čase od  9.00 do 15. hodiny. 
Takmer hodinový scenár jednotlivých 

podujatí je koncipovaný ako dobrodruž-
né cestovanie časom medzi zbierkovými 
predmetmi, s ktorými sa spájajú zaují-
mavé príbehy z histórie. Sprostredkúva 
objavovanie starých a zabudnutých re-
mesiel, remeselných predmetov a vý-
robkov, stretnutie s umením, ľudovou 
slovesnosťou, tvorivými zážitkami, ako 
aj skúmanie bežných i nevšedných prí-
rodných dejov a vývoja prírody okolo 
nás. Podľa jednotlivých tém prebiehajú 
podujatia v špecializovanej múzejnej 
učebni a múzejných expozíciách (ume-

leckohistorickej, sakrálnej, prírodoved-
nej) v kaštieli a v areáli skanzenu.  
Program zahŕňa jedenásť tém z oblasti 
histórie, etnografie, prírodovedy, ume-
nia a záujmovej činnosti tvorivých diel-
ní. Jeho súčasťou sú hry a zaujímavé zá-
bavno-edukačné aktivity v jedinečnom 
prostredí múzea, pútavé prednášky 
a diskusie, interaktívne cvičenia, tvori-
vé dielne, súťaže a tematické  prehliad-
ky múzejných expozícií. Na jednotlivé 
podujatia je potrebné sa vopred prihlá-
siť. Informácie o podmienkach účasti, 

konkrétnych témach a kontaktoch náj-
du záujemcovia na múzejnej stránke 
www.muzeumhumenne.sk.
Prázdninový program pre deti prebieha 
ako súčasť múzejného projektu objek-
tového učenia v múzeu pod názvom Ku 
koreňom, tradíciám hodnotám... Prázd-
ninujúcim deťom ponúka zaujímavo 
strávený čas s možnosťou zábavného 
rozširovania vzdelanostných rozhľa-
dov a spestrenie voľnočasových aktivít 
umocnených nevšedným múzejným 
prostredím v detskom kolektíve. 

tasr, Slovensko

V júli a auguste 2018 hasiči zasahova-
li pri 1609 požiaroch, čo bolo o vyše 
100 požiarov viac v porovnaní s minu-
loročným priemerom. Počas letných 
prázdnin 2018 požiare na Slovensku 
zapríčinili smrť troch osôb a zranenie 
utrpelo 26 ľudí. Niekoľkonásobne vyšší 
počet obetí si požiare v rovnakom ob-
dobí vyžiadali v Českej republike, kde v 
júli a auguste pri nich zomrelo 14 ľudí a 
zranenie utrpelo 261. Ešte viac obetí po-

žiarov vykazujú štatistiky v rokoch 2017 
a 2016. Z celkového počtu požiarov na 
Slovensku počas letných prázdnin 2018 
sa až tri štvrtiny rozhoreli v prírodnom 
prostredí. Zo štatistík tiež vyplýva, že 
pre mesiac júl je charakteristické zvý-
šené množstvo požiarov poľnohospo-
dárskych strojov. V júli 2018 sa vyskytlo 
18 takýchto prípadov. Najčastejšou prí-
činou vzniku požiarov je podľa hasičov 
nedbalosť a neopatrnosť. „Jediná iskra 
z neopatrného zakladania ohniska, z 
cigarety, poľnohospodárskeho stroja či 

nevhodne zaparkovaného vozidla môže 
viesť k zbytočným stratám na životoch, 
zdraví, majetku alebo k ničeniu príro-
dy,“ konštatujú. Škody pri požiaroch 
dosiahli minulý rok 3,9 milióna eur. 
Zástupcovia HaZZ vyzývajú občanov 
aj právnické osoby, aby dodržiavali 
povinnosti a zákazy, ktoré im vyplýva-
jú zo zákona o ochrane pred požiarmi. 
Pre porušenie tohto zákona môže občan 
dostať pokutu do výšky 331 eur a práv-
nická osoba či podnikateľ až 16.596 eur. 
Zakázané je najmä fajčiť alebo používať 

otvorený plameň napríklad zo zápaliek, 
zapaľovačov a varičov na miestach so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru či vypaľovať porasty bylín, 
kríkov a stromov. Tiež zakladať oheň 
na miestach, kde môže dôjsť k vzniku 
požiaru alebo k jeho rozšíreniu a v čase 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku po-
žiaru spaľovať horľavé látky na voľnom 
priestranstve. Pri podozrení, že niekde 
vznikol požiar, treba ihneď zavolať hasi-
čov na tiesňových linkách 150 alebo 112.

Riaditelia stredných škôl v pôsobnosti PSK si prevzali menovacie dekréty.

Kaštieľ a skanzen – letné učenie pre poznanie, zábava pre radosť a oddych bez nudy.

Pre horúce a suché mesiace júl a august je charakteristické zvýšené riziko vzniku požiarov, upozorňujú hasiči. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) eviduje 
v období letných prázdnin nadpriemerné množstvo zásahov pri požiaroch. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia HaZZ Katarína Križanová.
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Prešovský kraj zaznamenal najvyšší počet vysťahovaných za posledných 20 rokov

Výstava fotografa Petra Polanského vo Vihorlatskej knižnici

tasr, Humenné, ILUSTRACNE FOTO: MIPO

Na území Prešovského kraja 
ku koncu minulého roka žilo 
825.022 obyvateľov, čo je medzi-
ročný nárast o 1196. Aj keď kraj 
dlhodobo v rámci Slovenska za-
znamenáva najvyšší prirodzený 
prírastok, nedokáže kompenzovať 
straty z migračného úbytku. TASR 
o tom informovala Zuzana Kozoňo-
vá z prešovského pracoviska Štatis-
tického úradu (ŠÚ) SR. „Migráciou 
obyvateľstva sa v roku 2018 znížil 
počet obyvateľov v kraji o 1459, keď 
sa spolu prisťahovalo 3003 a vysťa-
hovalo 4462 osôb,“ uviedla s tým, že 
ide o najvyšší počet vysťahovaných 
za posledných 20 rokov. Najväčšie 
migračné straty zaznamenali okresy 
Humenné (288) a Stará Ľubovňa 
(262). Vlani bol migračne ziskový 
len jeden okres, a to Prešov, v kto-
rom migráciou pribudlo 164 ľudí. 
Celkový prírastok obyvateľstva za-
znamenalo osem okresov. K úbyt-
ku obyvateľov došlo v piatich, a to 
v Humennom, Snine, Svidníku, 
Medzilaborciach a Stropkove. Ako 

Kozoňová povedala, vlani sa v Pre-
šovskom kraji narodilo 9792 živých 
detí, čo je oproti roku 2017 menej 
o 12. „V rámci okresov Prešovského 
kraja sa najviac živých detí v pre-
počte na 1000 obyvateľov narodi-
lo v okresoch Sabinov, Kežmarok 
a Stará Ľubovňa. Najnižšie hod-

noty pôrodnosti boli zaznamenané 
v okresoch Humenné, Snina, Me-
dzilaborce a Svidník. Ide o okresy, 
ktoré sa zároveň vyznačujú vysokou 
mierou emigrácie obyvateľstva,“ 
spresnila. Počas uplynulého roka 
v kraji zomrelo 7137 ľudí. Podľa 
prešovských štatistikov najviac 

osôb v prepočte na 1000 obyvateľov 
stredného stavu zomrelo v okre-
soch Medzilaborce a Snina. Najniž-
šie hodnoty úmrtnosti sú typické 
pre okresy s najmladšou vekovou 
štruktúrou a vysokou pôrodnosťou, 
konkrétne Stará Ľubovňa, Sabinov 
a Kežmarok.

Mária Mišková, Humenné

Peter Polanský prejavil záujem o 
fotografiu spontánne počas štúdia 
na základnej škole v Humennom 
a intenzívnejšie štúdiom odboru 
fotografického dizajnu na Škole 
úžitkového výtvarníctva v Koši-
ciach, ktorý úspešne v tomto roku 
absolvoval. Od septembra 2019 
bude pokračovať v štúdiu fotogra-
fie na Fakulte multimediálnych ko-
munikácií Univerzity Tomáša Baťu 
v Zlíne. Peter Polanský sa aktívne 
zapájal do súťaží neprofesionálnej 
fotografie AMFO v rokoch 2014 - 
2018 na regionálnej, krajskej i ce-

loslovenskej úrovni. V roku 2018 v 
krajskej súťaži a výstave v Galérii 
Provinčný dom v Starej Ľubovni 
získal v kategóriách farebnej i čier-
nobielej fotografie 1. miesto.
Aktuálne vystavená kolekcia prác 
je prvým verejným výstupom Petra 
Polanského, v ktorom spája vyvá-
žený cit pre farbu, technickú i ume-
leckú stránku zvoleného námetu. 
Bez ohľadu, či ide o voľnú, alebo 
úžitkovú tvorbu.  

Takto pracujem
„Fotografiu vnímam skôr ako re-
meslo než umenie. Zaoberám sa 
technickou stránkou fotografie. 

Snažím sa vnímať kompozíciu a 
perspektívu. Pozorujem svetlo a 
tieň. Fascinuje ma, ako svetlom 
dokážem vzbudiť pocit objemu, za-
chytiť materiál a farbu, či už mode-
la, alebo produktu. Rád trávim čas 
v ateliéri, kde sa vyhrávam s detail-
mi. Pravdaže robím chyby, no po-
zorovaním a fotením nadobúdam 
nové skúsenosti. Postproces je pre 
mňa skoro rovnako záživný a dô-
ležitý ako samotné fotenie. Úpra-
vou sa dajú odstrániť chyby, ktoré 
robím pri fotografovaní, a vyladiť 
nedokonalosti. Cieľom pri mojej 
tvorbe je docieliť vizuálny zážitok 
z výslednej fotografie. Jednoducho 

chcem, aby sa moja tvorba páčila 
ľuďom. No a myšlienka, idea, kon-
cept? V mojej tvorbe to nie je do-
minanta a ani nechcem, aby bola. 
Nehovorím, že koncept pri foto-
grafii nie je dôležitý, to určite je. 
Musím si zadať nejaké body a ich 
sa držať, no nechcem, aby to bolo 
iba o tom. Chcem zaujať na prvý 
dojem. Preto sa raz netúžim stať 
umelcom, ale fotografom,“ prezra-
dil fotograf o sebe. Výstava potrvá 
v priestoroch Vihorlatskej knižnice 
do 31. augusta.

Najväčšie migračné straty zaznamenali okresy Humenné a Stará Ľubovňa.

PointA, o. z., v spolupráci s Fotoklubom Reflex a Vihorlatskou knižnicou v Humennom pozývajú na výstavu Peter Polanský – PRVÁ.
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Šírava láka počas sezóny aj zlodejov

ts, Zemplínska šírava      

Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v Michalovciach v neposled-
nom rade upozorňuje rekreantov, 
aby na parkovanie vozidiel vyu-
žívali osvetlené a podľa možnosti 
platené parkoviská, nikdy nie tma-
vé a odľahlé miesta. Zemplínska 
šírava a Vinianske jazero patria 
počas letnej turistickej sezóny k 
vyhľadávaným a často navštevo-

vaným rekreačným oblastiam, 
o ktoré majú záujem ako slovenskí, 
tak i zahraniční rekreanti. Väčšina 
sem prichádza za oddychom a re-
kreáciou, ale niekto takéto miesta 
vyhľadáva za účelom páchania 
rôznej trestnej činnosti. Z uvede-
ného dôvodu Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru v Michalovciach 
vyzýva všetkých návštevníkov 
a rekreantov Zemplínskej šíravy 
a Vinianskeho jazera k maximál-

nej opatrnosti a ostražitosti pri 
ochrane svojho majetku, osobných 
dokladov, vecí a cenností, ktoré by 
nemali byť ponechávané bez do-
zoru v autách, stanoch či na pláži. 
Zároveň je dôležité pri odchode 
z  chatiek, hotelov či ubytovní 
skontrolovať uzatvorenie okien 
a uzamknutie dverí. Okresné riadi-
teľstvo Policajného zboru v Micha-
lovciach v neposlednom rade upo-
zorňuje rekreantov, aby na parko-

vanie vozidiel využívali osvetlené 
a podľa možnosti platené parko-
viská, nikdy nie tmavé a odľahlé 
miesta. „Dodržaním týchto zásad 
a upozornení je možné predísť 
rôznym situáciám, ktoré by mohli 
pobyt a rekreáciu na Zemplínskej 
šírave a Vinianskom jazere zneprí-
jemniť,“ informovala polícia.

Nezdieľajte svoje dovolenkové plány na sociálnych sieťach

Pozor na falošných daňových kontrolórov

ts, Slovensko    

Polícia odporúča vyvarovať sa 
zverejňovaniu plánovaného dlho-
dobého odchodu z miesta bydlis-
ka, ale aj prípadnému zdieľaniu 
GPS polohy na sociálnych sieťach 
v priebehu dovolenky alebo zve-
rejňovaniu fotografií z dovolenky 
pred návratom z nej. V opačnom 
prípade potencionálnych pácha-
teľov do svojho obydlia doslova 
pozývate.

Opatrnosti nie je 
nikdy dosť!

Nejeden z vás opustí v letnom 
období svoje bydlisko. „Neza-
budnite, že čím väčším počtom 
zabezpečovacích mechanizmov 
pri svojom odchode zabezpečíte 
svoje obydlie, tým lepšie,“ vy-
svetlila košická krajská policajná 
hovorkyňa Lenka Ivanová. Úplne 
najjednoduchším spôsobom je 
presmerovanie pošty alebo do-
hoda so susedmi, aby vám pra-
videlne vyprázdňovali poštovú 
schránku. Plná poštová schránka 
automaticky evokuje cudzím oso-
bám, že sa doma nenachádzate. 
Tiež treba dôsledne dbať na to, 

aby ste uzavreli a uzamkli všetky 
okná a dvere vedúce do bytu ale-
bo domu, vrátane vstupných brá-
ničiek na pozemok a garážových 
dverí. Ak dôverujete svojim suse-
dom, môžete sa s nimi dohodnúť, 
aby vám počas dovolenky chodili 
polievať kvety, príp. záhradu. 
Tým docielite, že vo vašom obydlí 
bude vnímaný pohyb osôb. Veľmi 
dobrým bezpečnostným opatre-
ním môže byť aj časový spínač na 
osvetlenie domu alebo bytu. Cez 
vopred načasovaný svetelný spí-
nač viete zapnúť osvetlenie v byte 
alebo v dome na určitú dobu vo 

večerných hodinách (napríklad 
2 – 3 hodiny). V modernej dobe 
LED svietidiel je odber elektrickej 
energie minimálny a rozsvietené 
svetlá vo večerných hodinách kaž-
dý deň vyvolávajú v mysli potenci-
onálnych páchateľov vašu prítom-
nosť v obydlí. Samozrejme, úplne 
najlepším opatrením je tichý 
alebo hlasný alarm naviazaný na 
pohybový alebo kontaktný senzor 
a s prepojením buď na pult cen-
tralizovanej ochrany Policajného 
zboru SR, alebo aspoň na svoj 
mobilný telefón.

ts, Slovensko     

V stredu 3. júla 2019 prišli do pre-
vádzky v Hriňovej dve ženy, ktoré 
sa vydávali za príslušníčky finančnej 
správy. Vyžadovali od majiteľky pre-
vádzky doklady k eKase, pričom sa 
nepreukázali preukazom príslušníka 
finančnej správy a ani nespísali zápis-

nicu o kontrole. Falošné kontrolórky 
žiadali od majiteľky prevádzky, aby 
predložila fotokópiu žiadosti o pri-
delenie kódu eKasa a písomné po-
tvrdenie o zakúpení certifikovaného 
riešenia. Finančná správa upozorňuje 
daňové subjekty, aby si dali pozor na 
takéto podvodné konanie. V zmysle 
schválenej novely zákona o elek-

tronickej registračnej pokladnici sa 
pokuty udelia tým podnikateľom, 
ktorí nepožiadali do účinnosti zákona 
o pridelenie kódu eKasa. Potvrdenie 
od výrobcu o objednávke certifikova-
ného riešenia eKasy zákon nevyža-
duje. Kontrolórov z finančnej správy 
je možné identifikovať nasledovne: 
vždy ide o kontrolnú dvojicu, ktorá 

sa musí preukázať preukazom prís-
lušníka finančnej správy. Z kontroly 
je následne vyhotovená zápisnica, 
ktorú podpisujú všetky zúčastnené 
osoby. Ak sa vykonáva tzv. miestne 
zisťovanie, daňoví kontrolóri spisujú 
zápisnicu o miestnom zisťovaní, kto-
rú podpisujú všetky osoby, ktoré sa 
na miestnom zisťovaní zúčastnili. 

Polícia upozorňuje rekreantov, aby nenechávali svoje osobné veci a cennosti ponechávané bez dozoru v autách,  
stanoch či na pláži. Pri odchode z chatiek, hotelov či ubytovní by ste mali skontrolovať uzatvorenie okien a uzamknutie dverí.

Niet horšieho spôsobu, ako upozorniť potenciálnych páchateľov na to, že vlastníci alebo užívatelia bytu alebo domu sa 
nebudú v určitom období nachádzať vo svojom obydlí, prostredníctvom zverejnenia a zdieľania plánov letnej dovolenky  

na sociálnych sieťach alebo ďalšími, verejne prístupnými spôsobmi. 

Finančná správa upozorňuje daňové subjekty, aby si dávali pozor na falošných kontrolórov. Najnovšie sa objavili v Hriňovej 
 v súvislosti s ostrým štartom systému eKasa.

KRIMI
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NIEČO SA PREDSA LEN NA HUMENSKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH DEJE...  

Povinnosti a práva nariadenia EÚ pocítila aj novinárska obec

-MKJ-, Humenné      

O vytlčené žľaby cestných či peších 
komunikácií zakopávame každý 
deň. Čo je toho príčinou? Zostáva 
otázkou pre kompetentných, minu-
lých i súčasných. Majitelia garáží 
na Laboreckej ulici sa v uplynulé 
dni dočkali opravy vstupu do prí-
bytkov svojich motorových tátošov. 
Predpokladajme, že aj iné oblasti 
humenskej končiny sa dočkajú re-
konštrukcií, ale takých tých jedno-
razových a niekoľkoročných, proste 
kvalitných.

Len ten chodník (nielen) Laboreckou 
ulicou počnúc obchodným supermar-
ketom až po SPP už dávno nahlodal 
zub času... Aj keď je pravdou, že v ča-
soch socializmu to boli najkvalitnejšie 
asfaltové povrchy pre pešie chodníky, 
žiadne zámkové dlažby či kocky, pri 

ktorých trpia nielen hlavne ženské 
topánky a chodidlá, ale občas aj drko-
tanie zubov, ich nena-
hradia... Pýtame sa, 
prečo v súčasnej dobe 
nemôžeme položiť 
rovnaký povrchový 
typ pre peších chod-
cov???

Žiaľ, len pred niekoľ-
kými rokmi položený 
nový asfalt chodní-
ka na druhej strane 
ul. Laboreckej, resp. 
chodník popri rieke 
Laborec je už v sú-
časnosti v dezolátnom 
stave... Zostáva len 
veriť, že podobných 
„zbytočných prác“ 
na komunikáciách 
(cestných či peších) 

už nebudú musieť obyvatelia nášho 
mestečka byť svedkami, keď sa, ako 

sa hovorí, „plátajú diery“, a to často 
v tom „naj(ne)vhodnejšom“ čase.

-MKJ-, Humenné      

Určite obyvateľov Sídliska III v Hu-
mennom „potešilo“, že sa aktuálne 
môžu dozvedieť o zosnulých  spolu-
občanoch nášho obvodu, okrem 
vývesky na námestí pri buste M.R.Š. 
Vývesná tabuľa na Laboreckej uli-
ci (pokiaľ moje spomienky siahajú 
dostatočne hlboko do histórie, táto 
plocha patrila zväzu rybárskemu, aj 
keď sa môžem mýliť, ale so zvieracou 
ríšou to má iste niečo spoločné) na-
dobudla platnosť tohto roku.

Viacerí z našich čitateľov si položili 
otázku (oslovili nás aj telefonicky), 
prečo asi od polovice minulého roku 
2018 nezverejňujeme v našom perio-
diku zosnulých občanov nášho mesta 
i okolia. Nie my v redakcii sme boli 
iniciátorom tohto verdiktu. Od 25. 
mája 2018 totiž nadobudol účinnosť 
predpis  Európskeho parlamentu... 
(GDPR – General Data Protection 
Regulation), nové povinnosti ochrany 
osobných údajov. Upravuje  nariade-
nie Európskej únie 2016/679 a týka 
sa všetkých, ktorí spracúvajú osobné 
údaje, využívajú ich na marketingové 

účely a pod. Vzťahuje sa na automa-
tizované aj neautomatizované spraco-

vanie osobných údajov obsiahnutých 
v evidencii.        

Všetko chce čas a trpezlivosť, ale zvlášť  kvalitný materiál.

„Vstupná brána“ ku garážam na Laboreckej ulici v Humennom. Aspoň na istý čas zaplátaná.... | FOTO MJK

Práca chvatná – málo platná. Chodník popri rieke La-
borec v Humennom. Dielo bývalého vedenia mesta 
Humenné. Ani bicyklom, ani kolieskovými korčuľami, 
ani kolobežkou... Jedine pešou chôdzou... | FOTO MJK
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Práce na hrade Čičva pokračujú aj v tomto roku

Športom k lepšiemu zdraviu

ts, Vranov nad Topľou, FOTO: OOCRHZ

„Budeme pokračovať v druhej 
etape aj pri obnove britovej ba-
šty, ktorá je jedným z najstarších 
objektov na hrade,“ informoval 
o tom výkonný riaditeľ občianske-
ho združenia Pro futuro hradu Čič-
va Ľubomír Hutka. Podľa jeho slov 
ide hlavne o detaily, s ktorými sa 
„budú musieť vyhrať“. „Pravdepo-
dobne nám tieto dva objekty zabe-
rú celú murovaciu sezónu, zhruba 
do konca septembra,“ spomenul. 
V spolupráci s obcou by chceli 
v tomto roku začať aj s obnovou 
rodinnej hrobky, resp. krypty gróf-
skeho rodu Barkóczy, 
ktorá sa nachádza pod 
hradom. „Časom by tam 
malo vyrásť nové kul-
túrno-informačné cen-
trum,“ ozrejmil s tým, že 
by tam mohlo vzniknúť 
aj malé múzeum, v kto-
rom by chceli prezento-
vať časť nálezov z hradu 
Čičva. Hutka priblížil 
aj ďalšiu aktivitu, ktorá 
uľahčí pohyb návštevní-
kov v okolí. Turisti, kto-
rí prichádzajú k hradu 
cestou popri cintoríne, 
v smere od Humenné-
ho, musia prejsť strmým 
lesným chodníkom, a ten 
je podľa jeho ďalších 
slov hlavne v daždivom 
počasí dosť nebezpečný. 

„Pustili sme sa do vybudovania 
schodov z drevených dubových 
hranolov, ktoré by tam mali za-
bezpečiť na dlhé obdobie trvácnu 
komunikáciu,“ ozrejmil.
Od jari do jesene realizujú v are-
áli aj udržiavacie práce, ako sú 
odstraňovanie náletových drevín 
či úprava hradného areálu. V po-
lovici augusta (18.8.) plánujú už 
štvrtý ročník Čičvianskych hrad-
ných slávností. Počty návštevní-
kov majú podľa Hutku každoroč-
ne stúpajúcu tendenciu. „Počas 
minulého roku ich odhadom na 
hrad Čičva prišlo 2000 zo Sloven-
ska i zahraničia,“ vyčíslil. V rámci 

doterajšieho archeologického vý-
skumu sa na hrade našlo viacero 
predmetov. Patrí medzi ne hlavne 
úžitková keramika, ale aj zlomené 
kamenné delové gule, zopár ko-
vových guliek do hákovníc či časť 
krúžkového brnenia. Občianske 
združenie Pro futuro hradu Čič-
va realizuje záchranné práce na 
tomto historickom objekte, o kto-
rom prvá písomná zmienka pochá-
dza z roku 1316, už od jesene 2014. 
Hrad isté obdobie patril aj rodine 
Bátoriovcov. „Alžbeta ho dostala 
ako veno pri svadbe s Františkom 
Nádašdym, ktorá sa konala 8. mája 
1575 v neďalekom mestečku Vra-

nov nad Topľou,“ vysvetlil Hutka. 
Práce na hrade realizujú formou 
dobrovoľníckej činnosti počas ce-
lého kalendárneho roka. „Staveb-
né murárske konzervačné práce s 
pomocou nezamestnaných prebie-
hajú od 1. mája do 30. novembra 
2019,“ spomenul výkonný riaditeľ 
s tým, že ide o národný projekt 
„Zapojenie nezamestnaných do 
obnovy kultúrneho dedičstva – 2“. 
Projekt obnovy hradu Čičva je spo-
lufinancovaný z dotácie Minister-
stva kultúry Slovenskej republiky, 
ktorá v tomto roku predstavuje 
sumu 7500 eur.

Jozef Levko, predseda OC SZTP Humenné

Dňa 20.6.2019 sme sa zúčastnili na 
športovom dni. Športový deň sa ko-
nal v rámci projektu, na ktorý nám 
prispelo mesto Humenné a spon-
zori: Richard Karabin – lekáreň , 
Jozef Mackal – firma Prestav dom, 

Mecom group, s. r. o., Humenné 
a starosta Zemplínskych Hámrov 
Ing. Ján Kepič, PhD. Zúčastnilo sa 
120 členov OC SZTP. Počasie bolo 
ako na objednávku -  perfektné. Pri 
varení guľášu, ktorý nám pripravi-
li členky zo Základnej organizácie 
Zemplínske Hámre, a pri dobrej ká-

vičke sme sa porozprávali o ďalších 
našich akciách, popritom nám hra-
la muzika zo Základnej organizácie 
Snina, skupina DUMA. Potom sme 
si zašportovali. Súťažilo sa v šty-
roch  disciplínach - hod granátom, 
hod loptičkou do koša, šípky, kop 
lopty do brány. Po športovaní sme 

si dali guľáš. Keď sme si oddýchli, 
nasledovala tombola a vyhodno-
tenie našich športových zdatností. 
Niekomu sa darilo v tombole, nie-
komu v športe. Ale všetci sme boli 
v dobrej nálade a radi, že sme sa 
mohli trochu zabaviť a stretnúť sa.

Na hrade Čičva pri Vranove nad Topľou pokračujú v tomto roku v obnove východnej delovej bašty, a to druhou etapou,  
ktorá by mala ukončiť práce na konzervácii tejto časti historického objektu. K dispozícii majú 12 zamestnancov.
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ts, Medzilaborce    

Festival kultúry a športu, ktorý 
sa uskutočnil 29. a 30. júna, má 
v Medzilaborciach dlhoročnú tra-
díciu. Pri tejto príležitosti prichá-
dzajú do mesta tisícky návštev-
níkov. V tomto roku naň zavítali 
prázdninovými vlakmi aj Poliaci. 
„Mesto Medzilaborce už tradične 
organizuje tento festival aj z toho 
dôvodu, že kultúrne zázemie, 
ktoré je v našom regióne, je dosť 
silné,“ uviedol primátor mesta 
Vladislav Višňovský s tým, že to 
bola najprv iniciatíva jednotliv-
cov. „Boli to nadšenci, ktorí začali, 
ako sa hovorí, na zelenej lúke. Po-
stupne sa vybudoval areál s amfi-
teátrom, ktorý má kapacitu 6000 
sediacich divákov,“ doplnil. Jeho 
súčasťou je aj šport - medzinárod-
ný futbalový turnaj slovensko-poľ-
ských mužstiev a turnaj v kolkoch. 
V posledných rokoch evidujú pod-
ľa Višňovského na festivale počas 
dvoch dní približne 10.000 ľudí. 
V sobotu prišli na festival aj priate-
lia z Poľska, a to sezónnym vlakom 
Vojak Švejk, ktorý v tomto roku 
začal premávať cez Lupkovský tu-
nel práve počas víkendu, keď sa 
toto veľké podujatie v meste rea-
lizovalo. Toto medzinárodné spo-
jenie obnovili v roku 2017. Podľa 
primátora sa o to snažili z dôvodu, 
aby vytvorili priestor pre rozvoj 
turizmu v regióne. Oblastná orga-

nizácia cestovného ruchu Horný 
Zemplín a Horný Šariš pripravila 
v tejto súvislosti informačný leták, 
ktorý je realizovaný s finančnou 
podporou Ministerstva dopra-
vy a výstavby SR. Distribuovaný 
bude aj za hranice regiónu, ktorý 
organizácia zastrešuje. Cieľom 
tejto aktivity je, aby informáciu 
o možnosti prechádzať jedineč-
ným historickým Lupkovským 
tunelom a spoznávať tak krajinu 
našich susedov získalo čo najviac 
potenciálnych záujemcov.  
Ako informoval hovorca Železnič-
nej spoločnosti Slovensko Tomáš 
Kováč, v tomto roku budú sezónne 
vlaky premávať do 1. septembra, 
a to dva páry denne v sobotu a 
jeden pár v nedeľu. „V roku 2017 
sa týmito vlakmi prepravilo 2498 
cestujúcich, v roku 2018 to bolo 
1910. Rozvoj a príležitosť na ná-
rast v počte prepravených osôb 
vidíme v zavedení autobusovej 
linky, ktorá by k vlakom a od nich 
vytvorila prípoj. Lepším prístu-
pom k vzácnym pamiatkam alebo 
k Dukle by sme mohli dosiahnuť 
zvýšenie počtu cestujúcich a sú-
časne rozvoj  regiónu, v ktorom je 
nedostatok pracovných príležitos-
tí,“ ozrejmil. Už v budúcom roku 
by mal v Medzilaborciach v rámci 
cezhraničného projektu pribudnúť 
vyhliadkový turistický vláčik, kto-
rý bude záujemcov voziť po meste 
a blízkom okolí.

„Cieľom turistov, ktorí prídu 
v sobotu, je hlavne múzeum An-
dyho Warhola. Tí, ktorí chodia 
v nedeľu, väčšinou cestujú do 
Humenného, takže to má vplyv 
nielen na Medzilaborce, ale aj na 
celý región,“ ozrejmil primátor. 
Mesto by však podľa jeho ďalších 
slov privítalo, ak by vlak premával 
v piatok a sobotu, a to aj vzhľadom 
na lepšie fungujúcu infraštruktúru 
počas pracovných dní. Románový 

hrdina dobrý vojak Švejk podľa 
knižnej predlohy spisovateľa Jaro-
slava Haška je spätý s týmto regió-
nom, pretože počas prvej svetovej 
vojny ním prechádzal na front do 
Haliče. Vlani na železničnej sta-
nici v Medzilaborciach odhalili aj 
drevenú sochu s jeho podobizňou. 
Tie možno pozorovať aj v Humen-
nom a v poľskom meste Sanok. „Je 
takým spojovateľom našich regió-
nov,“ uzavrel Višňovský.

Je nádherné, keď sa srdce, duša, oči a ústa radujú, 
ľúbostnú pieseň o láske si stále spievajú. 

Nechajme, nech nás jej milé slová teplom pohladia, 
a skutočnú pravdu o každom z nás povedia. 

Ruža nech nám stále na srdci kvitne, 
nech všetko vôkol nás je vďačné a jedinečné. 

Chcime v živote lásku úprimnú a vodu v pohári vždy čistú,
z hĺbky našej rodnej zeme vždy pramenistú. 

Pokladom nech nám vždy zostane matička zem, 
pohladiť, pokloniť, pobozkať ju stále chcem. 
Večným stropom nad nami nech sú nebesia, 

zopnime ruky, pomodlíme sa a vyslovme želania. 

Nech zlatou baňou pre všetkých zostane radosť, milosť a pokora, 
ktorá pre každého úprimného človeka do neba dvere otvára.    
Láska, tá nech je pre všetkých ľudí stále kvitnúcou záhradou, 
pre všetkých ľudí na našej planéte tou nádhernou okrasou. 

Festival kultúry a športu v Medzilaborciach napísal svoj 57. ročník
Vlakom Vojak Švejk naň prišli aj Poliaci.

Autor básne : Štefan Letko 
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Lelija prezentovala svoje umenie v Bielorusku

Cyklisti pomohli kostolíku pod úrovňou Domaše

ts, Humenné, FOTO:LELIJA   

Okrem vystúpení mali členovia 
skupiny možnosť predstaviť svo-
je folklórne umenie aj primáto-
rovi mesta Brest Alexandrovi Ro-
gačukovi, ktorý prijal slovenskú 
delegáciu. Samozrejme, že Lelija 
navštívila aj unikátnu Brestskú 
pevnosť, nádhernú pravoslávnu 
Katedrálu svätého vzkriesenia, 
historicko-memoriálny Kaštieľ 
Nemcevičových, brestský kom-
binát na pestovanie zeleniny, 
ale aj veľmi zaujímavé športové 
objekty mesta Brest. Lelija si za-
spievala aj v brestskej fanzóne, 
ktorá bola vytvorená pri príle-
žitosti konania II. Európskych 
hier v Bielorusku a svoje ume-

nie priblížila aj divákom Prvého 
bieloruského televízneho kanála. 
Počas svojho kultúrneho výjazdu 
v meste Brest sa Lelija stretla aj 
so slovenským honorárnym kon-
zulom v Breste Ivanom Kozičom 
a tiež s predsedom Rady poslan-
cov Brestského okresu Vladimí-
rom Chvatikom. Členovia spe-
váckej skupiny Lelija veria, že aj 
v budúcnosti navštívia Bielorus-
ko a budú môcť svoje folklórne 
umenie prezentovať aj v iných 
mestách a obciach tejto zaují-
mavej krajiny. Zároveň Lelija 
vyjadrila poďakovanie všetkým 
slovenským, ale aj bieloruským 
organizátorom, ktorí prispeli 
k ich úspešnému umeleckému 
výjazdu. 

ts, Domaša   

„Toto podujatie vyšlo z iniciatívy 
kamarátov, ktorí si každoročne 
prešli trať okolo Domaše ako par-
tia, a napadlo im ho otvoriť aj pre 
širokú verejnosť. Ľudí Domaša 
baví,“ uviedol Martin Palenčík 
z občianskeho združenia Bike 
Team Vranov nad Topľou, ktoré 
akciu organizuje už 12-krát. Kým 
v prvom ročníku ich bola necelá 
stovka, v roku 2014 sa s počtom 
účastníkov 1593 dostali do Knihy 
slovenských rekordov. Trať, ktorá 
kopíruje brehy Domaše, je zmesou 
lesnej cesty a asfaltu. „Ako celok je 
nenáročná, aj keď má náročnejšie 
úseky, čo je pre rekreačných cyk-
listov istá výzva,“ priblížil. Prevý-
šenie podľa jeho ďalších slov nie 
je veľké. „Sú tam, samozrejme, 

nejaké kopčeky, ale na tých 37 ki-
lometrov je to úplne zvládnuteľná 
porcia pre každého, kto sa odhod-
lá. Tí najrýchlejší to zvládnu za 
hodinu a pol, tí najpomalší, ktorí 
si to vychutnávajú, za štyri až päť 
hodín,“ ozrejmil. Palenčík si mys-
lí, že aj prechod cez hrádzu je pre 
cyklistov zážitkom. „Cieľom podu-
jatia je tiež ľudí dostať do prírody a 
možno aj objaviť niektoré zákutia, 
ktoré sú doslova na skok od domu, 
a možno o nich ani človek neve-
del,“ spomenul s tým, že ním chcú 
upriamiť tiež pozornosť na aktív-
nejší spôsob života. Už niekoľko 
rokov má podujatie originálny mo-
tív, ktorý sa snaží dať krúteniu do 
pedálov okolo Domaše myšlienku. 
Aktuálne sa organizátori rozhodli 
pomôcť národnej kultúrnej pa-
miatke v Novej Kelči, a to Kostolu 

sv. Štefana kráľa, ktorý je podľa 
Palenčíka veľmi zaujímavým ob-
jektom. „Ale je v katastrofálnom 
stave. Aj tým, že poznáme Lukáša 
Bičeja, ktorý sa dlhodobo snaží za-
chrániť tento kostol, tak mi v hlave 
skrsla myšlienka, že poďme niečo 
pre ten kostol spraviť,“ vysvetlil 
dôvody, prečo sa rozhodli tento 
rok venovať tomuto unikátu, ktorý 
stojí pod úrovňou Domaše. Počas 
soboty bol kostolík otvorený, a tak 
si nielen cyklisti mohli pozrieť aj 
jeho interiér. V závere podujatia 
pripravili bonusovú charitatívnu 
tombolu, ktorej výťažok pôjde na 
jeho záchranu, aby sa na objekte 
zrealizovali nevyhnutné opatre-
nia. „Je to jedna z dvoch pamiatok, 
ktoré zo zatopených obcí zostali. 
Určite to k Domaši patrí,“ zdô-
raznil. Lukáš Bičej z občianskeho 

združenia Stephanus, ktoré sa na 
záchrane kostolíka podieľa už nie-
koľko rokov, uviedol, že financie 
budú použité na doplnenie skle-
nených výplní vitráží a začiatok 
reštaurátorských prác na hlavnom 
oltári. „Ponuke od cyklistov sme sa 
veľmi potešili a veľmi pekne ďa-
kujeme, že aj takouto formou sú 
ochotní pomôcť zachrániť jeden 
zo symbolov Domaše,“ vysvetlil. 
Barokovo-rokokový Kostol sv. 
Štefana kráľa je pozostatkom za-
topenej obce Kelča. Postaviť ho dal 
barón Wolfgang Véčei, dokončený 
a vysvätený bol v roku 1780. Až do 
roku 1993 sa v ňom konali boho-
služby. V aktuálnej letnej sezóne 
bude kostol pre verejnosť otvorený 
denne od 16.00 do 17.30 h. „Kaž-
dú sobotu o 18.00 h v ňom bude aj 
svätá omša,“ uzavrel Bičej.

V rámci projektu Prešovského samosprávneho kraja v oblasti kultúry reprezentovala spevácka skupina Lelija slovenskú a rusínsku kultúru 
v meste Brest v Bielorusku, kde mala možnosť stráviť koncom júna 2019 štyri príjemné dni. Počas týchto dní sa predstavila svojimi 

piesňami a priblížila Bielorusom kúsok z našej nezameniteľnej kultúry, na ktorú sú naši občania patrične hrdí.

Najväčšie cyklistické nesúťažné podujatie na Slovensku – Okolo Domaše opäť privítalo v rekreačnej oblasti Dobrá v sobotu 6. júla  
vyše tisíc cyklistov. V tomto roku pomáhali kostolíku pod úrovňou Domaše. 
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Platy vodičov v prímestskej doprave opäť  vzrastú, PSK na to vyčlenil pol milióna

Na krídlach do Karpát 

tasr, Prešovský kraj

Ich mzdy sa v tomto roku zvý-
šia už po druhý raz. K doteraj-
šiemu platu im PSK pridá ešte 
89 eur. TASR o tom informo-
vala Lea Heilová z oddelenia 
komunikácie a propagácie 
Úradu PSK. Prvé zvyšovanie 
miezd vodičov prímestskej 
autobusovej dopravy v tomto 
roku oznámil PSK ešte pred 
pol rokom. Vodičom zvýšil 
mzdy s účinnosťou od 1. ja-
nuára 2019 v priemere o 105 
eur v hrubom. Vyčlenil na 

to viac ako 1,1 milióna eur. 
Ďalšie opatrenie, ktoré sa 
týka zvyšovania platov vo-
dičov, prijíma kraj od 1. júla 
2019. Vodiči by tak mali mať 
od leta vyššie mzdy o 89 eur 
v hrubom, čo predstavuje 
zvýšenie o 8,5 percenta. Zvy-
šovanie sa týka opäť štyroch 
dopravcov v Prešovskom kra-
ji, čiže vodičov SAD Prešov, 
SAD Humenné, SAD Poprad 
a Bus Karpaty. „Po vzájom-
nej dohode samosprávy s do-
pravcami došlo k zvýšeniu 
ekonomicky oprávnených 

nákladov (EON) o 0,036 eura 
na kilometer v položke mzdy. 
Zvýšenie EON pre SAD Pre-
šov predstavuje na rozpočet 
kraja finančný dopad 175.000 
eur, pre SAD Humenné vyše 
172.000 eur, pre SAD Poprad 
131.000 eur a Bus Karpaty 
viac ako 28.000 eur. Kraj-
ská samospráva tak vyčlenila 
na platy vodičov v prímest-
skej autobusovej dopra-
ve zo svojho rozpočtu vyše 
508.000 eur,“ uviedla Heilo-
vá. Po novom tak bude prie-
merná hrubá mesačná mzda 

vodičov v Prešovskom kraji 
predstavovať sumu 1156 eur. 
Konkrétne vodiči SAD Prešov 
zarobia mesačne v hrubom 
1240 eur, vodiči SAD Hu-
menné 1100 eur, vodiči SAD 
Poprad 1119 eur a vodiči Bus 
Karpaty 1166 eur. Kraj zvyšo-
val mzdy vodičom prímest-
skej autobusovej dopravy aj 
vlani. A to o osem percent. 
Zo svojho rozpočtu vyčlenil 
vtedy na tento účel 635.000 
eur. Tento rok dvoma opat-
reniami zvýšil platy vodičov 
o 20 percent.

Tatiana Rusinková, Humenné, FOTO:VM 

Zaujímavé podujatie, ktoré spes-
trilo tohtoročné horúce letné 
dni, sa uskutočnilo pod názvom 
„Na krídlach do Karpát“ v rám-
ci projektu „Vesmír na dlani 
2017“ spolufinancovaného Eu-
rópskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja a štátneho rozpočtu 
v rámci programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovensko 
2014 – 2020. Podujatie organi-
zovali Vihorlatská hvezdáreň v 
Humennom s občianskym zdru-
žením „Na krídlach do Polonín“ 
a Paraglaidingovým klubom 
Vihorlat na letisku Kolonica pri 
Astronomickom observatóriu 
na Kolonickom sedle v dňoch od 
štvrtka 27.6.2019 až do nedele 
30.6.2019. 
Bohatý program pozostával z 
prednášok na témy o histórii Ob-
servatória a letiska na Kolonic-
kom sedle, téma M.R. Štefánik, 
astronóm a letec, v podaní lekto-
rov RNDr. I. Kudzeja, CSc., a M. 
Sluka spojená s výstavou o jeho 

živote a činnosti zaujala hlav-
ne nadšencov tejto významnej 
osobnosti slovenskej histórie. 
Nemenej zaujímavé boli aj pred-
nášky – „Projekt APOLLO – 50 
rokov od vstupu človeka na Me-
siac“ a história astrofotografie 
v podaní Mgr. R. Adama, ktoré 
si našli priestor najmä v radoch 
priaznivcov fotografovania a po-

zorovania vesmírnych objektov. 
Počasie bolo priam stvorené na 
prehliadku letovej techniky a 
praktickú inštruktáž k letom s 
lektorom M. Boberom spojenú 
s tréningovými letmi na moto-
rových rogalách. Teleskopické 
pozorovania a fotografovania 
zaujímavých objektov hviezdnej 
oblohy zase do ranných hodín 

prilákali návštevníkov, ktorých 
zaujíma hviezdna obloha. Nepo-
chybne široké spektrum atrakcií, 
ale aj program plný poučných 
prednášok a prehliadky areálu 
a lietadiel, a zároveň možnosť 
vidieť svet z vtáčej perspektívy 
prilákali množstvo návštevníkov 
tohto vydareného podujatia. 

Vodiči prímestskej autobusovej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) si od 1. júla opäť prilepšia. 

Široké spektrum atrakcií, ale aj program plný poučných prednášok a prehliadky areálu a lietadiel, a zároveň možnosť vidieť 
svet z vtáčej perspektívy prilákali množstvo návštevníkov.
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MsKS – DOM KULTÚRY

17. HUMENSKÉ ORANOVÉ DNI ŠTEFANA 
THOMÁNA

BOGDAN NARLOCH (Poľsko) - Medzinárodný 
organový festival v Rímskokatolíckom kostole Všetkých 

svätých. B. Narloch je riaditeľom Medzinárodného 
organového festivalu v Koszaline a Festivalu organovej 

a komornej hudby v Słupsku. Jeho aktívna koncertná 
činnosť zahŕňa sólové recitály, komornú hudbu a 

koncerty s orchestrami... – v stredu 10. júla o 19.00 hod. 
Dobrovoľné vstupné.

KREATÍVNE LETO
Tešíme sa na šikovné deti v meste. Prineste si nápady 

a dobrú náladu, materiál je zabezpečený... – vo 
štvrtok 11. júla od 10.00 do 12.00 hod. na humenskom 

amfiteátri.

KULTÚRNE LETO
Folklórna skupina „Košicki špivaci“... – v nedeľu 14. 

júla o 17.30 hod. na námestí pri Fontáne lásky.

FAREBNÝ VÝLET
Autorská výstava – Viktória, Kristína a Igor Slyvkovi... – 

vo výstavnej miestnosti DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

PRÁZDNINY V MÚZEU
História – Etnografia – Prírodoveda – Umenie a tvorivé 
dielne... – od 1. júla do 9. augusta vo VM. Informácie: 

tel. 057 775 2240.

ARCHEOLÓGIA HORNÉHO ZEMPLÍNA
Výstava archeologických nálezov dokumentuje proces 

osídľovania regiónu a vývoj jednotlivých kultúr na 
našom území od čias doby kamennej po novovek. Potrvá 

do 28. júla.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála výstava. Súbor veľkoformátových dobových 

fotografií prináša zábery od najstarších dochovaných 
vyobrazení štvorkrídlového objektu renesančného 

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

KINO FAJN

PAVAROTTI
Životopisný dokument (GBR/USA), české titulky –  

9. júla o 19.30 hod. 
Životný príbeh chudobného talianskeho chlapca, neskôr 

opernej legendy, ktorý emóciami, zvratmi a veľkole-
posťou sám o sebe pripomína operu, rozpráva režisér 

Ron Howard. Hudobná ikona, ktorá svojím významom, 
umením a popularitou ďaleko prekročila hranice oper-
ného žánru. Väčšina z unikátnych záberov a osobných 

hovorov s Pavarottim doteraz nevidelo svetlo sveta.

STUDENÁ VOJNA
(ZIMNA WOJNA)

dráma (POL/FRA/GBR), české titulky –  
10. júla o 19.30 hod.

ASFK... V období budovania stalinovského Poľska, 
ale tiež modernej Európy, sa odohráva príbeh veľkej 

osudovej lásky - speváčky Zuly a skladateľa Wiktora. 
Nedokážu spolu byť, ale zároveň sa neuveriteľne 

priťahujú a nevedia byť ani od seba. V kulisách Varšavy, 
Berlína a Paríža znie jazzová a folklórna hudba a Zula s 
Wiktorom rozohrávajú nádhernú, ale trpkú baladu, svoju 

vlastnú studenú vojnu.

KORISŤ
(CRAWL)

horror, thriller (USA), slovenské titulky – 11. a 12. júla 
o 19.30 hod.

Aligátor pláva oveľa rýchlejšie a vidí oveľa lepšie ako 
človek. Má najsilnejší stisk čeľustí zo všetkých živých 
tvorov. Nádejná plavkyňa Haley (K. Scodelario) nie 
je žiaden samovrah. Do uzatvorenej zóny na Floride, 

ktorá sa pripravuje na jeden z najväčších hurikánov za 
posledných pár desiatok rokov, sa vypravila len kvôli 

svojmu otcovi.  Haley ho nájde v už čiastočne zaplavenej 
pivnici, v bezvedomí a ťažko zraneného. Než ho stačí 

odtiahnuť do relatívneho bezpečia, pripomenú sa 
nepozvaní hostia...

WILLY A KÚZELNÁ PLANÉTA
animovaný, rodinný (FRA), slovenský dabing – 12. júla 

o 17.30 hod.; 13. a 14. júla o 15.30 hod.
Malý Willy cestuje s rodičmi vesmírom. Po nehode 

vesmírnej lode sa sám v záchrannom module dostáva 
na neznámu, divokú planétu. Našťastie, má so sebou 

dôležitého parťáka - robota Bucka. V cudzom svete na 
neho číha veľa nástrah a objavov…

HUMENSKÝ AMFITEÁTER
12. JÚL (piatok) - 21.30 hod. 

(vstup voľný; v prípade nepriaznivého 
počasia sa premietanie ruší)

SRDEČNE VÁS VÍTAME
(À BRAS OUVERTS)

komédia (FRA/BELGICKO), české titulky
V hlavnej úlohe sa predstaví Jean-Etienne Fougerole, 

ktorý je rešpektovanou osobnosťou francúzskej literárnej 
scény. Žije vo svojom svete po boku bohatej manželky a 
je totálne odtrhnutý od reality. Čo sa mu stane osudným, 

keď v televíznej debate propaguje svoj nový román... 
Verejne vyzve akúkoľvek rómsku rodinu k spoločnému 
spolužitiu u nich doma. Stačí, keď zazvonia pri bráne 

jeho sídla a budú vítanými hosťami. V ten istý deň večer 
zazvoní u neho zvonček a za bránami stojí usmievavý 

Babik so svojou početnou rodinou...

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

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

08. 07. IVAN, IVO
 (Svetový deň alergií / Deň  
 videohier)
09. 07. LUJZA, LUKRÉCIUS,   
 LUKRÉCIA
 (Medzinárodný deň za zničenie  
 malých a ľahkých zbraní)
10. 07. AMÁLIA
11. 07. MILOTA
 (Svetový deň populácie-UNFPA)
12. 07. NINA
13. 07. MARGITA
 (Medzinárodný deň   
 hlavolamov)
14. 07. KAMIL
15. 07. HENRICH, EGON, ŠARLOTA

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
08. 07.  SOŇA / HELA
09. 07.  HOMÉR / IRIS
10. 07.  HUBERT / ARANKA
11. 07.  ELEKTRA / REK
12. 07.  BRIGITA / HETTY
13. 07.  DORIS / PADDY
14. 07.  ESTER / CEDRIK
15. 07.  KASANDRA / KIM

STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE
(LONG SHOT)

romantická komédia (USA), české titulky – 13. júla 
o 17.15 hod.; 14. a 16. júla o 19.30 hod.

Charlotte Field (Ch. Theron) je jednou z najvplyvnejších 
žien na svete. Je šikovná, krásna, vzdelaná, pracuje v 

diplomacii a má talent na všetko. Fred Flarsky (S. Rogen) 
je nadaný novinár na voľnej nohe, ktorý priťahuje prob-
lémy. Nemajú nič spoločné, až na to, že Charlotte bola 
kedysi jeho opatrovateľkou a on bol do nej zaľúbený... 

SPOLUJAZDA
(STUBER)

akčná komédia (USA), slovenské titulky – 13. júla o 19.30 
hod.; 14. júla o 17.30 hod.

Stu (K. Nanjiani) je trochu neurotický vodič Uberu, ktorý 
chce za každú cenu čo najlepšie slúžiť svojim zákazní-

kom. Vic (D. Bautista) je  drsný policajt, ktorý má v pláne 
chytiť nebezpečného zločinca. Keď sa ich cesty pretnú, 
začína šialená jazda, pri ktorej im bude neustále hroziť 

strata nielen zdravého rozumu, ale aj života.
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (08.07.) 4:32 / 20:38 hod.
ut 4:33 / 20:37 hod.
str 4:34 / 20:36 hod.
štvr 4:35 / 20:36 hod.
pia  4:36 / 20:35 hod.
sob 4:37 / 20:34 hod.
ned 4:38 / 20:33 hod.
pon (15.07.) 4:39 / 20:33 hod.

H
E

-P
R

/0248

KÚPALISKO V HUMENNOM
(8. – 14. 7. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 20.00 hod.
str, štvr 09.00 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 20.00 hod.
sob, 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.

08. 07.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
09. 07 .  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 2045/21
10. 07.   DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
11. 07.  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
12. 07.   LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22
13. 07.   SLNEČNICA, 
 Ul. 1. mája 21
14. 07.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
15. 07.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Veľa hríbov v júli sýpky nenaplní.
Koľko pšenice do sv. Ivana  
(8. 7., pustovník) narástlo,  

toľko jej už zostane.
Keď na Ivana prší, žito bude chudobné.

Ak zaplače Margita (13. 7.),  
bude dažďov dosýta.

Dážď na Margitu neosoží senu.
Svätá Margita volá žencov do žita.

Margita trhá prvé hrušky - margitky.
Margita muchám vrece rozväzuje.

Ak na Margitu prší, hrozna nebude.
Prvý dážď na Margitu  

štrnásť dní potrvá. 
V júli do košele obleč sa,  
v decembri po uši odej sa.

PRANOSTIKA

 (jac)

H
E

/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)

7. 3. 2016Inzercia8
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V predajniach 
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týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
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VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV
-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV
-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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P R Á C A 

 � Prijmeme pracovníka 
na pozíciu MONTÁŽNIK 
do výrobnej spoločnos-
ti v Humennom. Základ 
mzdy od 3,1901 €/hod. + 
variabilná zložka mzdy 
(dochádzkový bonus od 
50 do 75 € + príplatky + 
odmeny).  Tel. 0948 901 
201.

HE-R/0166

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / OPE-
RÁTORKY do výroby 
v Humennom. Základ 
mzdy od 3,1901 €/hod. + 
variabilná zložka mzdy 
(dochádzkový bonus od 
50 do 75 € + príplatky + 
odmeny).  Tel. 0948 901 
201.

HE-R/0165

P R E D A J

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

HE-R/0149

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

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

H
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Myšlienka týždňa...
"PRAVDA, ČASTO 

ZOSTÁVA TAJOMSTVOM 
A LEN MÁLOKOMU JE 

DOPODROBNA ZNÁMYM; 
ALE NIKDY SA NEMÝLI 
A NEMÔŽE SA MÝLIŤ, 
I KEBY SA V OČIACH 
NEMÚDRYCH ZDAL 
BYŤ NESPRÁVNYM."

(TOMÁŠ KEMPENSKÝ – 1380-
1471;  NEMECKÝ KŇAZ, REHOĽNÍK 

U AUGUSTINIÁNOV, MYSTIK) 

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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Lukáš Jeňo, -MJK-; Humenné; FOTO ARCHÍV VAHE

Pedagógovia a žiaci Súkromnej Zá-
kladnej umeleckej školy VIA ARTO 
získali v mesiacoch máj a jún vý-
znamné ocenenia na celoslovenských 
súťažiach v klasickej a populárnej 
hudbe. Úspešní boli aj tanečníci. 

BUBENÍCI

Bubeníci Via Arto z Humenného opäť 
bodovali na najvyšších priečkach - 
tentokrát na celoslovenskej súťažnej 
prehliadke v hre na bicie nástroje v 
Nových Zámkoch  8. mája. Súťažnej 
prehliadky sa zúčastnili prvýkrát a 
hneď s fantastickým výsledkami.

V najatraktívnejšej kategórii - UKÁŽ 
ČO VIEŠ - Hra na biciu súpravu, mal 
každý súťažiaci priestor len dve mi-
núty, aby svojou hrou zaujal porotu a 
divákov. V tejto kategórii súťažilo 37 
bubeníkov z celého Slovenska.
Tomáš Chalachan – 1. miesto Zlaté 
pásmo 

Šimon Kuľus – 3. miesto Zlaté 
pásmo 
Timotej Štempák -  Zlaté pásmo 

Kategória Hra na malý bubon:
do 13 rokov * Tomáš Chalachan -  2. 
miesto Zlaté pásmo
od 13 rokov * Šimon Kuľus – Zlaté 
pásmo, Timotej Štempák – Bronzové 
pásmo 

Kategória Hra na xylofón:  
Timotej Štempák, Šimon Kuľus – 
Strieborné pásmo
Tomáš Chalachan – Bronzové pásmo 

Všetko zastrešovala odborná porota 
v zložení: 

Mgr.art. Peter Solárik (pedagóg kon-
zervatórium Banská Bystrica), Mgr.
art. Štefan Bugala (profesionálny bu-
beník / momentálne člen kapely The 
Voice Československo 2019), Emil 
Frátrik (profesionálny bubeník). 
Pedagogické vedenie: Mgr.art. Matúš 
Jeňo. 
Korepetície: Mgr. Jozef Jeňo.

KLASICKÁ GITARA

Klasická gitara je už desať rokov 
silným piliérom SZUŠ Via Arto. 
V zlatom pásme sa 3. miestom prez-
entoval 9. mája žiak Daniel Andre-
jčák na gitarovej súťaži v Smižanoch. 
Odobornú porotu zastrešovali význ-
amné osobnosti klasickej gitary na 
Slovensku: Mgr.art. Jozef Haluza, 
Mgr.art. Miloš Slobodník, Mgr.art. 
Karol Samuelčík.

Pedagogické vedenie: PaedDr. Lukáš 
Jeňo DiS.art.

VIA ARTO BAND

Na celoslovenskej súťaži „Novácky 
talent“ 2. mája získala kapela Via Arto 
Band 1. miesto a ocenenie Laureát ka-
tegórie v súťaži kapiel do 20 rokov.
Pedagogické vedenie: Mgr.Art. Matúš 
Jeňo a PaedDr. Lukáš Jeňo.

Kapela sa stala Absolútnym víťazom 
svojej kategórie aj v Košiciach, 5. júna 
na celoslovenskej súťaži kapiel, ktorú 
zorganizovala ZUŠ Jantárová.
Naši žiaci s pedagógmi opäť potvrdili, 
že patria medzi najlepších vo svojej 
kategórii. 
VIA ARTO MINI BAND - 1. miesto 
VIA ARTO BAND - 1. miesto a Ab-
solútny víťaz 
VIA ARTO JAZZ BAND - 2. miesto
Špeciálne ocenenia poroty za inštru-
mentálny a vokálny výkon: Tomáš 
Chalachan (bicie nástroje), Laura 
Durňáková (spev).

Pedagogické vedenie kapiel a starších 
spevákov: Mgr.art. Matúš Jeňo, Paed-
Dr. Lukáš Jeňo; 
mladšie speváčky: Martina Slebodní-
ková DiS.art.

FLAUTOVÝ SÚBOR  
FLAUTORELLO

V meste Gelnica sa 31. mája uskutoč-
nil už 15. ročník festivalu komornej 
hudby s medzinárodnou účasťou.
Flautový súbor Via arto FLAUTO-
RELO v silnej a početnej konkurencii 
opäť obhájil titul Laureát súťaže a zís-

Úspechy SZUŠ Via Arto z Humenného.  

Bubeníci Via Arto | FOTO ARCHÍV VAHE

Flautový súbor SZUŠ Via Arto z Humenného. | FOTO ARCHÍV VAHEDaniel Andrejčák si v súťaži v hre na klasickú gitaru vyslúžil tretie miesto v Smižanoch. | 
FOTO ARCHÍV VAHE
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kal tak s najvyšším počtom bodov vo 
svojej kategórii významné ocenenie – 
GELNICKÝ KĽÚČ.
 
V kategórii komorné duá boli tiež veľmi 
úspešné FAIRY FLUTE (S. Mindová 
a V. Murmaková) a DUO LATINO (S. 
Mindová a D. Andrejčák), keď získali 
Zlaté pásmo a Duo Latino zároveň špe-
ciálnu cenu poroty za objavný repertoár. 

Pedagogické vedenie: M. Slebodníko-
vá DiS.art, Mgr. M. Rišková DiS.art a 
PaedDr. Lukáš Jeňo DiS.art.
Korepetítor: Mgr. Jozef Jeňo.

TANEČNÍCI 

Tanečníci Via Arto si 29. mája na taneč-
ných doskách v Bardejove 4. ročníka 
nezávislej tanečnej súťaže „PEACE 

LOVE“ vytancovali 
pod vedením Zuzany 
Bačovej tieto význam-
né umiestnenia:
Štyri Choreografie = 
3-krát Zlaté pásmo 
a 1-krát Strieborné 
pásmo 

KULTÚRA / SPRAVODAJSTVO

Za všetkým hľadaj pot a umeleckú drinu

Via Arto Band. | FOTO ARCHÍV VAHE

Tanečníci Via Arto.| FOTO ARCHÍV VAHE
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(dk), -MJK-; Cosford, Snina; FOTO ARCHÍV TK

V britskom Cosforde organizovali 
30. júna medzinárodný turnaj senio-
rov v šerme kordom - „RAF Fencing 
open“. Za účasti 52 pretekárov zo šty-
roch krajín tu nastúpil aj najlepší zo 
sninskej seniorskej kategórie - Tomáš 
Kazík.

Kazíkovi sa v prvom základnom kole  
podarilo vybojovať výhry zo všetkých 
piatich zápasov, v druhom kole zvíťa-
zil v troch zo štyroch zápasov a v cel-
kovom súčte ho to  zaradilo do vyra-
ďovacej fázy s druhou priečokou. Tu 

v prvom zápase mal voľný žreb, potom 
porazil Walmselyho Olivera (GBR) 
rozdielom 15:7, no v boji o postup do 
štvrťfinále podľahol neskôr striebor-
nému Scottovi (GBR) 13:15 na body 
a celkovo skončil na 10. mieste. Víťa-
zom kategórie sa stal Walmsey Joseph 
z Veľkej Británie.

Bol to posledný turnaj našich šermiarov 
v tejto sezóne, na ktorom T. Kazík  za-
znamenal ďalší skvelý výsledok, aj keď 
nebol ešte zdravotne v poriadku. Týmto 
umiestnením si potvrdil pozíciu v prvej 
stovke seniorského britského kordové-
ho rebríčka. Opäť je to skvelá  reprezen-
tácia nášho klubu a mesta Sniny.

T. Kazík bodoval na britských šermiarskych planšoch
ŠPORT / INZERCIA

Spoločnosť ALTHAN 
s.r.o., prehlasuje,

ŽE HOVÄDZIE MÄSO 
NA NAŠICH PULTOCH 

JE VÝLUČNE ZO 
SLOVENSKÝCH FARIEM 

A SO SLOVENSKÝM 
PÔVODOM

H
E

/0250

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

HE-R/0118

H
E-S/0253
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(pet), -MJK-; Trnava 

TC Empire Trnava usporiadal v 
dňoch 29. júna - 3. júla tenisový tur-
naj kategórie starších žiakov triedy 
„A“ s názvom EMPIRE TROPHY 
CUP 2019. Zúčastnilo sa ho 48 dievčat 
a 47 chlapcov. Humenské farby hájila 
dvojica Karin Ferjaková a Sebastián 
Minich (v súčasnosti hrajúci za TK 
Slovan Bratislava). 

DVOJHRA – DIEVČATÁ  
(64-ka pavúk)

Ferjaková uspela v prvých dvoch kolách, 
keď porazila 2:1 Moniku Vatlavicovú 
(4:6, 6:0, 6:1) a Barboru Gargulákovú 
2:1 (4:6, 6:4, 6:3), v treťom ju však 
vyradila Diana Kaňovská 0:2 po setoch 

2:6 a 5:7. Víťazkou 
súťaže jednotlivcov 
sa stala nasadená 
jednotka turnaja, 
Viktória Lacková, 
ktorá vo finále zdo-
lala 2:0 Karolínu 
Krajmerovú po 
setoch 6:1 a 6:3.

ŠTVORHRA – 
DIEVČATÁ  

(32-ka pavúk, 22 
párov)

So svojou turna-
jovou partnerkou 
Gabrielou Košecou 
vypadla Ferjaková 
hneď v prvom kole, 
prehrali s dvojicou 
D. Pirohová / S. 
Félixová (0:2 - 0:6, 
4:6).

DVOJHRA – CHLAPCI  
(64-ka pavúk)

Minich si v súťaži jednotlivcov zah-
ral tiež len dva zápasy. Z prvého kola 
postúpil s voľným žrebom ako nasa-
dená päťka turnaja. Potom porazil Da-
vida Suchana 2:0 po setoch 6:4 a 6:2, 
v treťom kole Martina Laca 2:0 po 

setoch 6:4 a 6:1. Dostal sa tak do št-
vrťfinále, v ktorom ho však vyradil Sam-
uel Guzoň rozdielom 0:2 po setoch 1:6 
a 3:6. Víťazom dvojhry sa stal nasadený 
prvý hráč turnaja, Simon Norrman, vo 
finále porazil S. Guzoňa 2:0 (6:2 a 6:1).

ŠTVORHRA – CHLAPCI  
(32-ka pavúk, 17 párov).

Minich sa vo štvorhre stal celkovým 
víťazom, spolu so Simonom Norr-
manom, vo finále zdolali ľahko rozdie-
lom 2:0 po setoch 6:1 a 6:0 dvojicu 
Martin Paulík / Martin Srnánek. Prvé 
kolo mali voľný žreb a následne zvíťa-
zili v troch stretnutiach s postupom do 
finálového zápasu.

Ferjaková a Minich  
na turnaji v Trnave

Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.
Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom 
náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca 
podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré 
musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred 
požiarmi a civilnej ochrany. 

Spoločnosť KEEPER, s.r.o. v Humennom vám už 12 rokov ponúka služby autoškoly a školiaceho strediska. V roku 
2018 sme rozšírili našu činnosť, aby sme sa ponukou prispôsobili neustále sa vyvíjajúcim legislatívnym požiadavkám 
a uľahčili vám nielen orientáciu v povinnostiach, ale aj ich plnenie.

Ušetrite si čas pri hľadaní služieb autorizovaného 
bezpečnostného technika, technika požiarnej 

ochrany a technika civilnej ochrany.

„V dobe, keď je čas drahocenný, je potrebné mať partnera, 
ktorému záleží na vašich potrebách. 
Nehľadajte, prinášame riešenia k vám.“ 

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

Školenia, prehliadky, kontroly, revízie, rekvalifikácia - Keeper ponúka komplexnú ponuku služieb na jednom 
mieste. Individuálny prístup prispôsobený vašim potrebám zaručí vašu spokojnosť a vy tak budete spĺňať všetky 
povinnosti a mať pri tom čas na to, na čom vám naozaj záleží.

Ďalšie informácie získate na www.keeper.sk alebo prostredníctvom kontaktov 
 – e-mail: info@keeper.sk * tel.: 0910 979 417.

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana

H
E-PR/0103

H
E

-S/0252

Víťazi súťaže štvorhry - Sebastián Minich 
(vpravo) a Simon Norrman. | FOTO ARCHÍV TCHE

Karin Ferjaková dostala stopku v treťom kole.
 | FOTO ARCHÍV TCHE
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(jpnc), -MJK-; Humenné 

Na humenskej plavárni sa v sobotu 
29. júna stretli mladí plavci z východu 
Slovenska. Plavecký klub CHEMES 
Humenné bol poverený usporiadaním 
pretekov 3. kola Slovenského pohára 
pre najmladších plavcov registrova-
ných v Slovenskej plaveckej federácii, 
presnejšie vo veku od 7 do 11 rokov. 

V krytom krátkom 25-metrovom bazéne 
sa na štartové bloky postavilo 49 chlap-
cov a 47 dievčat z deviatich klubov. 
Tréneri z usporiadateľského klubu – Ján 
Pencák a Eva Rabajdová na tieto preteky 
nominovali trinásť chlapcov a rovnaký 
počet dievčat.
Deväťročná Noemi Daňová nemala 
konkurenciu v piatich disciplínach – 50 
m znak, prsia a motýlik, 100 m voľný 
spôsob a  polohové preteky; tretia skon-

čila v kraule na 50-tich metroch. Samuel 
Lichman vystúpil dvakrát na zlatý stu-
peň – 50 m znak a 100 metrov polohové 
preteky; dvakrát doplával na druhej po-
zícii, v disciplínach  50 metrov motýlik 
a kraul. Oliver Sabadoš mal v dvoch 
štartoch najrýchlejší čas – 25 m znak 
a prsia;  na druhom mieste skončil na 
trati 25 m prsia a raz dohmatol na tre-
tej pozícii pri 50 metroch motýlik. Na 
bronzových medailových pozíciách do-
plávali: Tomáš Biľo (50 m znak) a Nina 
Regulová (50 m motýlik). 
Tesne za stupňom víťazov skončili: 
Vanessa Vagaská, Beatrice Crea, Hana 
Mydlová, Olívia Sotáková, Petra Gre-
šová  a aj osemročný Samuel Chalupka.
Desaťročný Kristián Gabrík si pozlá-
til tri plavecké disciplíny - 50 m kraul 
a znak; 100 a 200 metrov polohové 
preteky. S druhým najrýchlejším časom 
a striebornou medailou doplával znak 
na 50 metrov. Laura Ovšanyová bola 
najrýchlejšia v znakárskej disciplíne 
na 100 metroch a v polohovke na 200 
metrov; strieborná v polohovke na 100 
m aj v kraule na 100 metrov; na treťom 
mieste doplávala 100-metrový motýlik. 
Šimon Račko zvíťazil v motýliku na 
50 metrov, trikrát skončil druhý - 50 
m prsia, 100 m a 200 metrov poloho-
vé preteky; dvakrát tretí - 50 m kraul a 

znak. Filip Luksaj si pozlátil prsia na 
50 metrov, znak na 50 metrov doplával 
na druhej priečke a trikrát si vyzdvihol 
bronzovú medailu za tretie miesto - 50 m 
motýlik, 100 m prsia a 200 m polohové 
preteky. Na zlatej pozícii plávali aj Eva 
Onderišinová (50 m prsia) a Sophia 
Sotáková (50 m kraul). Medailové po-
zície patrili aj Dominike Vasiľkovej - 
striebro 100 m prsia a bronz 200 m polo-
hové preteky. Sandra Ferjaková plávala 
na striebornej pozícii v polohovke na 
200 metroch. 
Za stupňom víťazov v tejto vekovej 

kategórii doplávali: Filip Boršč, Nadja 
Katkovčin, Jakub Čajbik, Slavomír Bo-
baľa a Slavomír Baziľak.
Jedenásťročný Martin Leňo si postrieb-
ril polohovku na 200-metrovej trati. Ma-
roš Andrejkovič doplával 50 m voľným 
spôsobom v rovnakej vekovej kategórii 
na piatom mieste.
Týmito pretekmi najmladší plavci ukon-
čili úspešnú letnú plaveckú sezónu. 
Všetkým členom a priateľom  klubu 
Chemes Humenné prajeme aktívne pre-
žitie letných prázdnin a úspešný návrat 
do zimnej plaveckej sezóny.

Humenský bazén zavŕšil sezónu najmladších plavcov SPF východu krajiny

Krátky krytý 25-metrový bazén v Humennom bol dejiskom záverečných pretekov letnej 
plaveckej sezóny. | FOTO ARCHÍV PKCH

Naši najmladší plavci vo veku 7 – 11 rokov klubu Chemes Humenné absolvovali tretie kolo Slovenského pohára SPF v domácom bazéne. | FOTO ARCHÍV PKCH


