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Nexis predal dcérsku fabriku v Lotyšsku. Získala ju 
firma, v ktorej figuruje jej predseda predstavenstva

Rok Oresta Dubaya  
vo Vihorlatskom múzeu  
v Humennom 

Nová skladba Humenčanky 
Ley vychádza vo Švédsku

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

Predmetom predaja bola dcér-
ska fabrika Nexisu, ktorá sa 
nachádza v Lotyšsku. Na ce-
lom obchode a finančnej tran-
sakcii je zaujímavé, že novým 
vlastníkom fabriky v Lotyšsku 
sa mal stať podnikateľ Ivo Bez-
loja, ktorý je zároveň takzva-
ným 100-percentným akcioná-

rom Firmy Nexis Fibers, a. s..  
Závod v Lotyšsku tak de facto 
predal sám sebe. A čudujme 
sa, firmu Nexis, ktorej bola sú-
časťou aj lotyšská fabrika, kú-
pil Ivo Bezloja v roku 2017 za 
300-tisíc švajčiarskych fran-
kov. Po vyše roku a pol predal 
Nexis Bezlojovi výrobný závod 

v Lotyšsku za približne 2,5 mi-
lióna eur. V novinách Humen-
ský expres sme spochybňovali 
vlastníctvo Nexisu Ivom Bezlo-
jom a opísali sme, že sa zdá, že 
on je len fiktívnym vlastníkom, 
že v pozadí sú iní vlastníci (nie-
ktorí zamestnanci Nexisu si 
šuškajú o vysokopostavených 

ľuďoch, ktorí nechcú byť zve-
rejnení ako vlastníci). Žeby to-
uto transakciou bol Ivo Bezloja 
vyplatený a odmenený? Žeby 
skončila jeho úloha v tejto hre?

Nexis sa odvoláva 
na projekt, ktorý 
vyvoláva otázniky

Kľúčových veriteľov firmy Nexis Fibers, a. s., ktorí netrpezlivo čakajú na splatenie svojich pohľadávok, prekvapil nedávny 
obchod, ku ktorému došlo v rámci spoločnosti Nexis. Časť majetku firmy Nexis v hodnote niekoľko miliónov eur mala získať 

firma, v ktorej figuruje predseda predstavenstva Ivo Bezloja. 
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Nexis predal dcérsku fabriku v Lotyšsku. Získala ju firma, v ktorej figuruje jej predseda predstavenstva

Predaj fabriky v Lotyšsku nie 
je jedinou udalosťou, pri kto-
rej spozornela časť veriteľov, 
ktorí očakávajú od Nexisu 
v reštrukturalizácii splatenie 
miliónových záväzkov. Spoloč-
nosti Chemes, a. s., Humenné 
a Priemyselný park, s. r. o., 
ktoré patria medzi kľúčových 
veriteľov firmy Nexis Fibers, 
znepokojuje snaha Nexisu pod 
zámienkou realizácie projek-
tu Ecopol 2 inštalovať v areáli 
priemyselného parku energe-
tické zariadenie. Čo sa potvr-
dilo aj vo februári tohto roku, 
keď strážna služba na vstup-
nej bráne do priemyselného 
parku kontrolovala kamión. 
Pracovníci zistili, že v kamió-
ne sa nachádza energetické 
zariadenie, ktoré si Chemes 
neobjednal a o ktorom nikto 
spoločnosť Chemes neinfor-
moval. Kamión preto, samo-
zrejme, nebol vpustený do 
areálu priemyselného parku. 
Je zaujímavé, že ku kamiónu 
so zariadením sa najprv nikto 
nehlásil. Až v popoludňajších 
hodinách jeden z predstavite-
ľov Nexisu sa snažil situáciu 
vysvetliť a sľúbil doložiť doku-
mentáciu. V dohodnutom čase 
ju ale nedoložil.

Podstatou projektu Ecopol 2 
je vybudovanie novej polyme-
rizačnej linky. A čudujme sa 
svetu, v projektovej dokumen-
tácii sa nenachádza žiaden 
energetický zdroj. Napriek 
niekoľkonásobným výzvam 
a snahám zo strany Chemesu 
neboli prevádzkovateľovi par-
ku predložené žiadne zámery 
ani projekty, k čomu firmu 
Nexis zaväzuje zmluva z roku 
2000. Firma Nexis tvrdí, že 
strategickou investíciou, ktorá 

by mala zabezpečiť dostatok 
zdrojov na splnenie reštruktu-
ralizačného plánu, je práve vy-
budovanie novej polymerizač-
nej linky Ecopol 2. (Čudujme 
sa, tento projekt nie je vôbec 
oficiálnou súčasťou reštruktu-
ralizačného plánu). Chemes, a. 
s., v tom vidí len zastierací ma-
néver Nexisu, ktorý má odvrá-
tiť pozornosť od neschopnosti 
splatiť svoje záväzky veriteľom 
a pod rúškom projektu Ecopol 
2 postupné osamostatňova-
nie sa v rámci výroby energií. 
Spoločnosť Nexis Fibers, a. s., 
je predovšetkým producentom 
technických vlákien na výro-
bu airbagov, pneumatík, lán 
a sietí a popri tom produkuje 
aj špeciálne polyméry, kto-
ré predáva vo forme granúl. 
Práve projekt Ecopol 2 má 
slúžiť na výrobu špeciálnych 
polymérov – granúl. Tieto vý-
robky ale tvoria len okra-
jovú časť produkcie Nexi-
su (približne 5 percent). 
Preto spoločnosť Chemes, a. 
s., považuje tvrdenia, že ide 
o kľúčový projekt, od ktoré-

ho bude závisieť naplnenie 
reštrukturalizačného plánu, 
za absurdné. Navyše Priemy-
selný park Chemes funguje na 
princípe, ktorého neoddeliteľ-
nou súčasťou je firma Chemes, 
ktorá vyrába energie ako teplo, 
tlakový vzduch, chlad, elek-
triku, dusík, technické vody a 
zabezpečuje všetky inžinierske 
siete potrebné na podnikanie. 
Každá firma, ktorá sa nachá-
dza v priemyslom parku, sa pri 
vstupe zaviazala, že si nikdy 
nebude vyrábať žiadne energie 
ani jej činnosť nebude smero-
vať k výrobe energií, lebo tým 
pádom je ohrozená funkcio-
nalita priemyselného parku. 
Z toho dôvodu boli firme 
Nexis v roku 2011 aj pre-
dané budovy za symbolic-
kú cenu. Firmy vstupujú do 
priemyselného parku s tým, 
že sa budú venovať len svojmu 
podnikaniu a nie výrobe ener-
gií. Firma Nexis osvedčila svoj 
záväzok nevyrábať si energie 
aj  vecným bremenom na Ka-
tastrálnom úrade v Humen-
nom.

Nexis nepredložil 
prevádzkovateľovi 
priemyselného parku 
žiadne projekty
Navyše, ak chce spoločnosť 
Nexis Fibers, a. s., realizo-
vať projekt Ecopol 2, mala by 
o ňom minimálne konkrét-
nejšie informovať prevádzko-
vateľa priemyselného parku, 
v ktorom Nexis podniká. Ako 
už bolo spomenuté, spoloč-
nosti Chemes, a. s., doteraz ale 
neboli predložené žiadne pro-
jekty a konkrétne zámery, kto-
ré sa týkajú projektu Ecopol 2, 
na čo má firma Nexis zmluvnú 
povinnosť. Zatiaľ je otázne, či 
sa riešenie problémov okolo 
reštrukturalizačného plánu 
Nexisu podarí posunúť dopre-
du poradcom – mediátorom. 
Firmu Chemes zastupuje zná-
ma spoločnosť KPMG Sloven-
sko, s. r. o., a Nexis Fibers zasa 
Deloitte Audit, s. r. o. 

Vedenie spoločnosti  
Chemes, a. s., Humenné
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Nová skladba Humenčanky Ley vychádza vo Švédsku 

ts, Humenné

Uprostred leta Slovenka Lea Danis 
ponúka letný hit, ktorý ťa dostane 
do varu. Volá sa Follow a je pravde-
podobne jej najvydarenejšou sklad-
bou v kariére. Svedčí o tom aj fakt, 
že o pesničku prejavili záujem Švédi, 
Američania aj Švajčiari, Lea nako-
niec exkluzívnu zmluvu podpísala so 
štokholmským vydavateľstvom Mu-
sic Ocean Group. Tanečná skladba je 
ako stvorená na ďalšiu letnú párty. 
Skladbu už Lea úspešne odpremié-
rovala aj v slovenskom éteri.

Text aj melódiu si Lea, ako zvyčajne, 
robila sama. O hudbu sa postaral 
švédsky producent Simon Jacob-
sson, ktorého skladby sa dostali do 
americkej Billboards Chart. „Vyces-
tovala som do Švédska a musím pri-
znať, že sme si profesionálne aj ľud-
sky maximálne sadli, som šťastná,” 
prezradila Lea, ktorá v Štokholme 
strávila 4 dni. Mastering Lea zveri-
la do newyorského štúdia Randymu 
Merrillovi, ktorý pracoval na hitoch 
Shallow od Lady Gaga či Thank You, 
Next od Ariany Grande, vo svojom 
portfóliu má svetové hviezdy Justina 
Biebera aj Little Mix. Prekvapením 
je, že všetky vokály si Lea nahráva 
vo svojom domácom štúdiu v Bra-
tislave a inak to nebolo ani v tomto 
prípade. 

Videoklip sa nakrúcal na „chorvát-
skej Ibize“, na pláži a v najpopulár-
nejšom klube na Zrče, v Noa Beach 
Club. Nechýbala pena, lietajúce 
nafukovacie žirafy, morský bungee 
jumping ani luxusná párty jachta. 
Ako prezrádza Lea, nakrúcanie bolo 
naozaj divoké. „Bolo to celé úplne 
šialené, od organizácie, cez cestu 
až po samotné nakrúcanie,“ hovorí 
Lea, ktorá spojila sily s organizáto-
rom takýchto exkluzívnych párty 
po Európe Michalom Hodžom a ta-
nečnicou Katkou Peterkovou z par-
tybus.sk. „Keďže som na Zrče nikdy 
nebola, bola to pre mňa jedna veľká 
neznáma a vďaka partybus.sk sme 
sa na mieste veľmi rýchlo zoriento-
vali a našli tie najlepšie lokácie. Pô-
vodne sme mali točiť na Cypre, ale 
tento plán padol a už som myslela, 
že dáme len lyrics video a bude to. 
Ale tento song si zaslúži viac. O Zrče 
mi povedal Dušan Husár ako DJ 
Spirit, ktorý tam pravidelne hráva a 
objaví sa aj v klipe. Za posledné dni 
som stretla veľa výnimočných ľudí, 
ktorí mi pomohli k tomuto klipu,“ 
uzavrela Lea, ktorá vo videu zažije aj 
letnú lásku.
O kameru sa postaral Marco Pro-
cházka s tímom z EyeMedia Produ-
ction and Rental, z ktorého dielne 
vyšli naposledy aj obľúbené Nádej 
od Karmen Pál Baláž či Láva od Pe-

ter Bič Project. 
A teraz Follow. 
Skladbu Follow 
fanúšikovia náj-
du aj na debu-
tovom albume 
Slovenky s ná-
zvom In Betwe-
en the Worlds, 
ktoré uzrelo 
svetlo sveta rov-
nako v júli. V tlačenej podobe vyšlo 
vďaka fanúšikom, ktorí ho podporili 
v pre-release kampani na Starlabe. 
Už čoskoro bude k dispozícii aj onli-
ne a v kamenných obchodoch.

Lea Danis 
Je slovenská speváčka a textárka. 
Lea zaujala už debutovým singlom s 
názvom Sunshine (2016), ktorý vy-
dala koncom roka 2016 v spolupráci 
s belgickým producentom Arkerom 
a holandským štúdiom Wisseloord 
Studios, v ktorom nahrávali Cold-
play, Muse či Franz Ferdinand. Po 
prvotnom úspechu singlu, ktorý si 
všimli slovenské aj zahraničné mé-
diá, sa Lea rozhodla spojiť sily so 
slovenskou mladou krvou a druhý 
singel Dance (2017) vyšiel v spolu-
práci so Slovákom Jánom Zborov-
janom (Audiowizzards), ktorý úzko 
spolupracuje napríklad s Martinom 
Harichom. Singel zaradila okrem 
iných aj Európa 2, Rádio Slovensko, 

Radio ONE, krátko po vydaní sa dr-
žal v top tri v hitparáde Rádia SiTy. 
Aktuálne v celoslovenskom éteri 
rotuje jej prvá slovenská skladba o 
láske a vzdialenosti s názvom Ná-
dej (2018). Lea v júni uskutočnila 
crowdfunding na podporu vydania 
jej albumu In Between the Worlds. 
Úspešne. V septembri k nemu chys-
tá krst a promo tour. Nachádzajú sa 
na ňom popové pesničky v spoluprá-
ci s hudobnými producentmi po ce-
lom svete, od Slovenska, Česka, cez 
Ukrajinu a Švédsko až po Ameriku 
a Brazíliu. Hudba je zmesou dark-
popu, dancepopu a dreampopou s 
prímesou soulu. 

Zaujímavosť na záver. Lea kedysi 
pôsobila ako televízna reportérka, 
neskôr sa venovala aj modelingu, v 
rámci ktorého pracovala vyše roka 
na Srí Lanke ako fitmodelka pre pre-
stížnu značku Victoria’s Secret.

Slovenská speváčka a skladateľka Lea Danis uviedla letný singel, ktorý ide do sveta. Pod krídla si ho zobralo švédske vydavateľstvo, 
podieľal sa na ňom aj New York. Je čas updatovať si svoj letný playlist, toto je tropický pop zo Slovenska!

Každý augustový pondelok čaká v humenskej knižnici na deti popoludnie plné zábavy.
Humenné: Pondelky sú v knižnici vyhradené pre detskú zábavu  
tasr, Humenné 

Projekt štyroch tematických 
podujatí je reakciou na úspech 
Prečítaného leta, ktoré knižnica 
organizuje každý druhý prázdni-
nový štvrtok. Pre TASR to uviedla 
Zuzana Švecová z Vihorlatskej 
knižnice. „Zistili sme, že o podu-
jatia pre deti je počas leta veľký 

záujem. Rozhodli sme sa preto 
obohatiť našu ponuku. Pripravili 
sme podujatia, v rámci ktorých 
budú počas štyroch augustových 
pondelkov v knižnici rôzne ak-
tivity pre deti, vždy na nejakú 
konkrétnu tému. Vybrali sme ich 
podľa svetových alebo medziná-
rodných dní, ktoré si v auguste 
pripomíname,“ uviedla. Prvou 

témou, ktorej sa budú môcť náv-
števníci vo veku päť až 15 rokov 
venovať, sú hlavolamy. „Medzi-
národný deň síce bol v júli, ale 
rozhodli sme sa, že to budeme 
situovať na august. Naše prvé au-
gustové popoludnie sa volá Krá-
ľovstvo hlavolamov,“ vysvetlila 
Švecová s tým, že pre deti majú na 
rôznych stanovištiach pripravené 

hádanky, logické hry, hlavola-
my, spoločenské hry a tiež jednu 
relaxačnú aktivitu. Nasledujúce 
pondelky budú patriť programom 
Vľavo vpravo, Zamňaukajme 
si a Klaunský nos. Zúčastniť sa 
Zábavných augustových pondel-
kov konaných od 14.00 do 16.00 
h môžu aj deti bez knižničných 
členských preukazov.
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Sninčanka má nepríjemného nápadníka
mpo, Snina      

42-ročný muž z Osadného bol ob-
vinený z prečinu nebezpečného 
prenasledovania. Prípadom sa za-
oberá poverený príslušník Obvod-
ného oddelenia Policajného zboru 
v Snine.
Obvinený už viac ako rok pre-
nasleduje a obťažuje 39-ročnú 

Sninčanku, a to tým spôsobom, že 
denne vyhľadáva jej osobnú blíz-
kosť (robí tak u nej v zamestnaní 
i v čase osobného voľna). Chodí 
za ňou, pozoruje ju, snaží sa s ňou 
skontaktovať, telefonuje jej a za-
siela množstvo SMS správ (v nich 
jej buď vyznáva lásku, alebo jej 
nadáva, dožaduje sa stretnutia). Za 
noc je schopný jej poslať až 50 SMS 

správ a za obdobie od 18.05.2019 
do 19.07.2019 jej celkovo poslal 
236 SMS správ. „Zaľúbenec svojím 
konaním podstatným spôsobom 
zhoršuje kvalitu života tejto Snin-
čanky a narušuje jej duševnú integ-
ritu. Obvinený muž je momentálne 
stíhaný na slobode, no za takéto 
„dvorenie“ mu hrozí trest odňatia 
slobody až na jeden rok,“ uviedla 

prešovská krajská policajná hovor-
kyňa Jana Ligdayová.
Len na doplnenie, láska či prejav 
náklonnosti sa dá určite prejaviť 
mnohými prijateľnými spôsob-
mi ako takto, uhnať svoju „lásku“ 
k zúfalstvu. A najdôležitejšie na ce-
lom tomto prípade je začať koneč-
ne akceptovať slovíčko Nie!

Prerušenie premávky na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod

Poškodil hraničný znak

Polícia: Na dva festivaly dohliadalo spolu 159 policajtov

ts, Vyšné Nemecké   

Colný úrad Michalovce upozorňuje 
cestujúcich, prepravcov a podnika-
teľskú verejnosť, že dňa 14.8.2019 
dôjde na colnom hraničnom prie-
chode Vyšné Nemecké - Užhorod 
k prerušeniu premávky z dôvodu 
úplnej odstávky elektrickej energie 
pre práce na zariadení vysokého 

napätia, výmene a prepojení trans-
formátorov. Z tohto dôvodu ne-
bude na colnom hraničnom prie-
chode k dispozícii ani náhradný 
generátor, v dôsledku čoho budú 
dočasne nefunkčné všetky elektro-
nické systémy slúžiace ku colným 
a hraničným kontrolám na vstupe 
aj výstupe. Podľa informácií dodá-
vateľa sa práce budú realizovať v 

čase od 08:00 hod. do predpokla-
daného ukončenia prác do 12:00 
hod. stredoeurópskeho letného 
času. Cestujúci môžu v uvedenom 
čase použiť cestné hraničné prie-
chody Ubľa – Malyj Bereznyj s ne-
pretržitou prevádzkou alebo Veľké 
Slemence – Mali Selmenci určený 
pre peších cestujúcich a cyklis-
tov, ako aj železničný hraničný 

priechod Čierna nad Tisou – Čop 
podľa platného železničného gra-
fikonu. „Ďakujeme za trpezlivosť 
a toleranciu v priebehu nevyhnut-
ných prác, ktoré realizuje tretia 
strana a ktoré spôsobia dočasné 
prerušenie premávky cez hraničný 
priechod,“ uviedla hovorkyňa Col-
ného úradu v Michalovciach Klára 
Baloghová.

mpo, Snina     

Vo veci prečinu porušovanie ochra-
ny rastlín a živočíchov vedie trestné 
stíhanie poverený príslušník Obvod-
ného oddelenia Policajného zboru 
v Snine. Z uvedeného skutku na zá-
klade dôkaznej situácie vzniesol ob-

vinenie 52-ročnému mužovi i 70-roč-
nému mužovi z obce Nová Sedlica. 
Obaja muži po spoločnej dohode 
v utorok 30. júla v čase obeda jazdili v 
motorovom vozidle zn. Suzuki Grand 
Vitara po turistickom chodníku pri 
štátnej hranici medzi Slovenskou 
republikou a Poľskou republikou, v 

oblasti kopca zvanom „Čelo“ v sme-
re od „Riabej skaly“ na obec Nová 
Sedlica (ide o katastrálne územie 
obce Zboj, časť chráneného územia 
národného parku „Poloniny“). Počas 
jazdy došlo k poškodeniu hraničného 
znaku, ktorý označuje štátnu hranicu. 
„Obvinení muži sú stíhaní na slobo-

de, ak sa im vina preukáže, hrozí im 
trest odňatia slobody až na jeden rok. 
V tomto prípade pripomíname, že ne-
znalosť zákona neospravedlňuje, a to 
ani takého správanie,“ vysvetlila pre-
šovská krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

tasr, Snina     

Na festivale Rock pod Kameňom, 
ktorý sa v rekreačnej oblasti Sninské 
rybníky v Snine konal od štvrtka (1. 
8.) do nedele (4. 8.), bolo do bez-
pečnostných opatrení zameraných 
na zabezpečenie verejného poriadku 

a bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky podľa jej slov zapojených 
spolu 67 policajtov. „Počas tejto ak-
cie bolo zistených 40 priestupkov na 
úseku bezpečnosti a plynulosti cest-
nej premávky, ktoré boli riešené na 
mieste v blokovom konaní,“ uviedla 
s tým, že samotný priebeh podujatia 

narušený nebol. V rekreačnej oblas-
ti Dobrá na Domaši v katastri obce 
Kvakovce (okres Vranov nad Topľou) 
bolo do bezpečnostných opatrení po-
čas festivalu Hip hop žije (2. - 4. 8.) 
zapojených 92 policajtov. Podľa Lig-
dayovej slov tam príslušníci polície 
zaznamenali tri priestupky. Konkrét-

ne išlo o priestupok proti majetku, 
proti občianskemu spolunažívaniu 
a proti bezpečnosti a plynulosti cest-
nej premávky. Došlo tam tiež k dvom 
prečinom ohrozenia pod vplyvom ná-
vykovej látky. Na Hip hop žije sa pod-
ľa jej informácií zúčastnilo približne 
6000 návštevníkov.

Zaľúbenec, o ktorého nestála, ju prenasledoval takmer na každom kroku.

Na slovensko-ukrajinskom colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod dôjde v stredu 14.8.2019 k dočasnému prerušeniu premávky 
z dôvodu úplnej odstávky elektrickej energie. Dočasne pozastavená premávka bude v smere na Ukrajinu aj na Slovensko, v osobnej aj nákladnej doprave.

Dvaja muži sa vozili v aute po turistickom chodníku pri štátnej hranici.

Bezpečnosť návštevníkov dvoch hudobných festivalov na východe Slovenska zabezpečovalo od 1. do 4. augusta 159 príslušníkov polície. 
Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

KRIMI
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Pohyb nám mení život k lepšiemu

Adriana Ščepaniková, -MJK-; Vyšný Kazimír      

Celodenné podujatie pre 45 účastníkov 
sme mohli pripraviť aj vďaka finančnej 
podpore Prešovského samosprávneho 
kraja a firmy Abbott.
Pre všetkých sme zabezpečili dopravu 
na miesto konania akcie autobusom, 
vstup do rekreačného areálu, športové 
ihrisko, kúpalisko, tobogan, pitný re-
žim, obed  i malé propagačné darčeky 
(šatky, odznaky a tričká). Oddýchnuť 
sme si mohli v príjemnom tieni altán-
kov alebo sa vyhrievať na slniečku pri 
biokúpalisku. Ale neprišli sme len od-
dychovať. Užili sme si rôzne športové 
disciplíny: hod granátom a loptičkou 
na cieľ,  kop loptou do brány, zdoláva-
nie prekážkovej dráhy, petang, volej-
bal, bedminton i plávanie. 
Pred začatím športových aktivít, ale 

aj počas celého dňa, bolo zabezpečené 
meranie glykémie a  krvného tlaku, aby 
sme následne vedeli vyhodnotiť pozi-
tívny vplyv pohybu na hodnotu glyké-
mie. Naši diabetici zistili, že odozva 
pohybu bola pozitívna v tom pravom 
zmysle slova a podľa slov niektorých, 
takéto krásne čísla na glukomeri už 
dávno nevideli.  
Veľký úspech mal chodecký minima-
ratón s využitím nordic walking palíc 
a krokomerov. Počas našej prvej takto 
realizovanej akcie sme spolu  urobili 
spolu 38 886 krokov. Veríme, že budú-
ci rok tento výsledok spolu prekonáme. 
Viacerí účastníci vyjadrili presvedče-
nie, že  sa nordic walkingu  budú veno-
vať častejšie. Tým bol splnený aj jeden 
z cieľov nášho projektu: viesť diabeti-
kov k pravidelnej pohybovej aktivite 
ako neodmysliteľnej súčasti života.
Po chutnom obede sme sa v rám-
ci edukácie  venovali prevencii pred 
vznikom diabetickej nohy. V závere 
podujatia sme odovzdali vecné ceny 
najúspešnejším účastníkom, osobitne 

dospelým a deťom. Počas celého dňa 
bol zabezpečený zdravotnícky dozor, 
príjemná hudba, fantastické počasie 
i dobrá nálada. 
 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za 
ich pozitívny prístup a poslancovi 
PSK PhDr. Michalovi Babinovi za 
pomoc a podporu pri realizácii tejto 
úspešnej akcie.

Pod týmto heslom sme sa my, členovia Základnej organizácie 
Zväzu diabetikov Slovenska – DIAHENN, spolu s našimi rodinnými 
príslušníkmi, stretli 22. júla na športovo-relaxačno-edukačnom dni 

v priestoroch rekreačného areálu Lysá hora pri Vyšnom Kazimíre 
(vranovský okres). Cieľom akcie bolo umožniť športové aktivity  
v príjemnom prostredí, stretnutie priateľov i potrebná edukácia. 

SPRAVODAJSTVO / INZERCIA

H
E-S/0253

Spoločná fotografia pre spomienku z takýchto podujatí je samozrejmosťou. Z areálu Lysá hora pri Vyšnom Kazimíre pozdravujú členovia Diahenn Hu-
menné. |  FOTO ARCHÍV DIAHENN

Nordic walking (severská dynamická chôdza so špe-
ciálnymi športovými palicami) si uplatnenie našla 
aj u členov ZO Diahenn. |  FOTO ARCHÍV DIAHENN

Najmä u staršej populácie je vo svete obľúbe-
ná spoločenská hra petang (franc. pétanque).  
|  FOTO ARCHÍV DIAHENN
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Slovensko je jediná krajina EÚ bez systémového odstraňovania bariér  

Rekonštrukcia Zemplínskeho múzea v Michalovciach je po rokoch ukončená

tasr, Slovensko 

„Na Slovensku sú možnosti to rie-
šiť, ale veľmi často sa nám stáva, že 
jeden orgán chce, ale ďalšie orgány 
majú túto prioritu v úzadí. To zna-
mená, jedine koordináciou je mož-
né zabezpečiť ten systém taký, ako 
požadujeme, čiže nielen systém vy-
tvorenia zákona z hľadiska technic-
kých predpisov, ale aj systémových 
predpisov, kontrolných mechaniz-
mov a, samozrejme, financovania, 
pretože inak to nemôže fungovať,“ 
uviedol v utorok predseda OZ Bez 
bariéry Petr Kučera. „Slovensko je 
zatiaľ jediná krajina, ktorá má vý-
nimky vo vzťahu k nariadeniam EÚ 
voči bezbariérovosti,“ skonštatoval 
pre novinárov. Dlhodobo nevyho-
vujúci stav sa podľa neho prejavuje 
aj pri výstavbe nových budov, keď-

že na Slovensku absentuje systém 
kontroly a nikto nie je pokutovaný, 
že nestavia bezbariérovo. Podobne 
je to aj v ďalších oblastiach. „Čo 
sa týka bezbariérovosti, je na Slo-
vensku hrozný stav, pričom zdravý 
človek si často neuvedomuje, že ten 
pohľad na svet z invalidného vozí-
ka alebo s barlami je úplne iný,“ 
dodal. Občianske združenie dekla-
ruje, že vytvorilo a navrhlo systém 
zmien, aby sa odstraňovanie bariér 
pre zdravotne postihnutých, ale aj 
seniorov a mamičky s kočíkmi na 
Slovensku vykonávalo komplexne 
a systémovo. Za jednu z bariér po-
važuje aj platnú legislatívu a naria-
denia, ako aj prístup niektorých ve-
rejných samospráv a úradov. Sved-
čia o tom stále bariérové stavby, 
chodníky s obrubníkmi, sociálne za-
riadenia či nástupištia MHD, ktoré 

neberú ohľad na požiadavky obme-
dzenej mobility. Združenie vyzýva 
výkonné orgány štátu, ako sú minis-
terstvá dopravy a výstavby, financií 
či práce a sociálnych vecí k okam-
žitému konaniu, aby došlo k syner-
gickému medzirezortnému efektu 
v problematike, ktorá je často v úza-
dí a stáva sa politickým štítom pred 
voľbami. Podľa Kučeru nedošlo na 
Slovensku ani k náležitému čerpa-
niu eurofondov na účely odstraňo-
vania bariér, výzva preto smeruje aj 
k náprave v tejto veci ešte v rámci 
aktuálneho programového obdobia. 
Košičan Ján Bartko, ktorý je odká-
zaný na invalidný vozík, poukázal 
aj na svojvoľné používanie symbo-
lu bezbariérovosti. „Legislatíva je 
na Slovensku maximálne deravá, 
nepredpisuje žiadny systém, kto 
vlastne má tento symbol prideľovať, 

a tak si ho prideľuje každý tak, ako 
uzná za vhodné. Potom to vyzerá 
tak, že vidíte bezbariérovú značku, 
ale vy sa tam nedostanete, lebo je 
tam schodík, alebo to nemá vôbec 
príslušné technické parametre,“ 
povedal. Potreba bezbariérovosti 
sa podľa neho týka až jednej tretiny 
obyvateľov mesta vrátane seniorov 
a mamičiek s kočíkmi. Bartko je 
autorom príručky o medzinárodne 
univerzálnych štandardoch pre oso-
by so zdravotným postihnutím. Vo 
svete je podľa neho bežné, že mesto 
zamestnáva spravidla zdravotne 
postihnutú osobu, najlepšie na vo-
zíku, ktorá posudzuje požiadavky 
bezbariérovosti z hľadiska rôznych 
druhov zdravotného postihnutia 
vrátane takých vecí, ako je prechod 
cez obrubníky chodníkov.

ts, Michalovce, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Začiatkom augusta ukončil zhoto-
viteľ, spoločnosť PŠP, s. r. o., druhú 
etapu jeho rekonštrukcie. V stredu 
7. augusta bola stavba oficiálne pre-
vzatá a Košický samosprávny kraj 
podal návrh na vydanie kolaudač-
ného rozhodnutia. „Mnohí Micha-
lovčania možno už ani neverili, že 
sa dočkajú otvorenia kaštieľa Zem-
plínskeho múzea. Po tom, čo v roku 
2016 pre chyby v projektovej doku-
mentácii musel kraj vracať eurofon-
dy, práce na jeho obnove na dlhý 
čas zastali. Tento zdedený problém 
bývalého vedenia sme sa snažili 
čo najskôr vyriešiť a sme radi, že 
dnes preberáme zrekonštruovaný 
kaštieľ a po kolaudačnom kona-

ní bude múzeum opäť otvorené 
pre verejnosť,“ uviedol predseda 
Košického samosprávneho kraja 
Rastislav Trnka. Druhá etapa re-
konštrukcie sa začala koncom aprí-
la a stála 303-tisíc eur. V priebehu 
štyroch mesiacov opravil zhotoviteľ 
strechu a krov na hlavnom kaštieli, 
obnovená bola fasáda, interiérové 
schodiská, bleskozvod a pribudlo aj 
nové osvetlenie historickej budovy. 
Niektoré z prác bolo potrebné vyko-
nať pre nevhodné stavebné úpravy, 
ktoré boli zrealizované v minulosti 
a ktoré nerešpektovali historicky 
hodnotné časti budovy. Slávnost-
né otvorenie zrekonštruovaných 
priestorov Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach sa bude konať 21. 
septembra. Dovtedy chce múze-
um pre návštevníkov pripraviť dve 

nové interaktívne expozície. Košic-
ký samosprávny kraj na ne vyčlenil 
zo svojho rozpočtu 228 000 eur. 
„Uvedomujeme si, že na to, aby vý-
stava zaujala návštevníka, nestačí 
iba vystaviť exponáty vo vitrínach. 
Chceme pre návštevníkov pripraviť 
také expozície, ktoré budú spĺňať 
nároky na modernú výstavu. V sep-
tembri sa preto môžu tešiť na dve 
takéto interaktívne 
expozície, jednu za-
meranú na umelec-
kú históriu a druhú 
výlučne historic-
kú,“ povedal riadi-
teľ múzea Martin 
Molnár. Košický 
samosprávny kraj 
chce v modernizácii 
Zemplínskeho mú-

zea v Michalovciach pokračovať. 
„Ešte v tomto roku budeme obsta-
rávať celkovú rekonštrukciu zimnej 
záhrady. Opraviť chceme aj budovu 
starého kaštieľa a bývalú koniareň, 
v rámci ktorej prejde renováciou 
strecha, fasáda aj interiér. Po ukon-
čení týchto prác budeme realizovať 
parkové úpravy v areáli kaštieľa,“ 
dodal Trnka.

Slovenská republika je jedinou krajinou Európskej únie (EÚ), ktorá nemá nastavené systémy pre odstraňovanie bariér 
pre občanov so zdravotným postihnutím a obmedzenou mobilitou. Tvrdí to občianske združenie Bez bariéry – Národná 

platforma proti bariéram, ktoré vyzýva kompetentné orgány na okamžité riešenie situácie.

Zemplínske múzeum v Michalovciach, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja (KSK), po štyroch 
rokoch otvorí svoje brány pre verejnosť.
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Agáta Sakaliková, Humenné    

Zahájil ho kaplán z farnosti Všet-
kých Svätých v Humennom vdp. 
kaplán Michal Lacko slávnost-
nou sv. omšou za prítomnosti detí, 
rodičov, animátorov a vedúcich. 
Po omši sa účastníci presunuli do 
miesta konania tábora. Tam bol 
pre deti pripravený pestrý program, 
ktorý sa niesol v duchu spomienky 
na bl. Anku Kolesárovú. Na úvod si 
deti pozreli divadelnú scénku z ob-
dobia prvého sv. prijímania Anky 
Kolesárovej a následne aj doku-
mentárny film o Anke K. Po filme 
na deti čakalo najväčšie prekvape-
nie – „skutočná“ Anka K., ktorú de-
ťom pripodobnila jedna z vedúcich. 
Každý deň na deti čakal aj perfektne 
pripravený program plný hier, súťa-
ží a zábavy, a tiež aj bazén. Jednot-
livé dni, zahajované sv. omšou, boli 
zamerané na poslušnosť, svedomi-
tosť, čistotu a vernosť, ktoré cha-
rakterizujú Anku Kolesárovú. Pre-
kvapením pre všetkých bol príchod 

tvorcu myšlienky tábora, ktorým je 
vdp. Štefan Kačmár, kaplán z 
farnosti Všetkých Sv. v Humennom, 
teraz už farnosť Košice - Furča. Ten 
deti obdaril množstvom darčekov, 
ovocia a sladkostí a zúčastnil sa 
niektorých aktivít. Ďalší deň deti 
prekvapil svojou návštevou vdp. 
Pavol Hudák, rektor Pastoračné-
ho centra Anny Kolesárovej, ktorý 
prišiel v sprievode vdp. Františka 
Mariňáka, dekana a správcu far-
nosti Všetkých Sv. v Humennom. 
Otec Pavol Hudák si pre deti pri-
pravil pútavú prednášku o živote a 
procese blahorečenia Anky Kolesá-
rovej, a aj upomienkové predmety. 
Spestrením  tábora bola aj návšteva 
blízkej obce Ľutina, kde bola pre 
deti a vedúcich pripravená prednáš-
ka o histórii tohto pútnického mies-
ta. Tvorca myšlienky tábora, vdp. 
Štefan Kačmár, môže byť na seba 
hrdý. Jeho myšlienka bola realizo-
vaná tak, ako si asi predstavoval. O 
úspechu svedčia pocity detí, ktoré sa 
tábora zúčastnili. Z táborovej pošty, 

pre Anku K., vy-
berám: „Milá 
Anka, máme 
Ťa všetci radi. 
Dúfam, že aj 
ostatní na tom-
to tábore. Prišli 
sme tu hlavne 
kvôli Ježišovi a 
Tebe. Raz, keď 
budeme veľké, 
chceme byť ako 
Ty. Dúfame, že 
nás máš rada aj 
Ty.“ Poďakova-
nie za úspešné 
naplnenie cie-
ľov tábora patrí  
rea l izačnému 
tímu zložené-
mu z vedúcich 
a animátorov, 
ktorí nezištne, pod vedením pána 
kaplána Lacka, splnili náročné úlo-
hy táborového plánu. Rodičia, kto-
rým sa deti vrátili v poriadku, môžu 
byť spokojní, ich deti prežili nád-

herné chvíle v peknom prostredí a 
ich dušičky boli obohatené o zák-
ladné duchovné hodnoty prispieva-
júce k formovaniu múdrych, čistých 
a milujúcich sŕdc.

tasr, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Verejnosť sa prostredníctvom nich 
môže dozvedieť viac o menej zná-
mej tvorbe kráľa pop-artu. TASR 
o tom informovala muzeoedukolo-
gička inštitúcie Carmen Cilipová. 
„Workshopy poskytujú priestor 
na zoznámenie sa s ilustrácia-
mi Andyho Warhola z obdobia 
50. rokov 20. storočia, obryso-
vou kresbou portrétov, návrhmi 
topánok, obrázkami s motívmi 
flóry a fauny, tapetami a pečiatka-
mi, ktoré využíval na dekorovanie 
svojich obrázkov. Ich účastníci sa 
môžu dozvedieť o umelcovej pred-
pop-artovej ére, o technikách, kto-

ré používal, a témach, ktorým sa 
venoval. Snažíme sa ich podnietiť 
k vnímaniu lineárnej, farebnej 
či priestorovej kompozície diel,“ 
uviedla Cilipová. Podľa jej slov si 
návštevníci tvorivých dielní môžu 
vyskúšať maľovanie, kreslenie či 
odtláčanie pečiatkami vyrobenými 
podľa motívov, ktoré umelec použí-
val vo svojej tvorbe. Workshopy sú 
určené pre všetky vekové kategórie. 
„Pripravené sú maľovanky s motív-
mi typickými pre Warhola, ktoré 
dokáže vymaľovať každý. Ale náv-
števník má možnosť vyskúšať aj iné 
výtvarné techniky,“ doplnila s tým, 
že vlastnoručne vyrobené obrázky 
si návštevníci môžu vziať domov. 

MMUAW tiež počas augusta po-
kračuje v sérii prednášok o živote 
a diele kráľa pop-artu. Konajú sa vo 

štvrtky, okrem posledného augus-
tového týždňa, keď je prednáška na 
programe v utorok (27. 8.).

Farský detský tábor 2019

Utorky v múzeu Andyho Warhola patria ateliérom  

Rímskokatolícka farnosť  Všetkých svätých Humenné pripravila pre deti v dňoch 15. až 19. júla letný tábor,  
ktorý sa konal v Drienici, hotel Javorná. Tábor bol tematicky zameraný na blahoslavenú Anku Kolesárovú.

Zábavno-vzdelávacie ateliéry pripravilo na každý augustový utorok pre svojich návštevníkov Múzeum moderného umenia 
Andyho Warhola v Medzilaborciach (MMUAW).
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Veriacim pomôže v otázkach o Bohu, viere a kresťanstve aplikácia Tweetuj s Bohom  

Kraj zakúpil defibrilátory pre zariadenia sociálnych služieb

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Veriacim v otázkach o Bohu, vie-
re a kresťanstve pomôže nová 
aplikácia Tweetuj s Bohom. 
TASR o tom informovala Konfe-
rencia biskupov Slovenska. Ve-
riaci majú k dispozícii viac ako 
200 tweetov s rôznymi otázkami 
a odpoveďami, modlitby a odpo-
vede pri svätej omši v mnohých 
jazykoch roztriedené do sied-
mich kategórií podľa častí svätej 
omše znázornených ikonami. 
Aplikáciu Tweeting with God 
je možné stiahnuť do telefónu 
v slovenskej verzii, uviedli Sale-
ziáni don Bosca na Slovensku. 
Aplikácia je súčasťou interak-
tívneho projektu, ktorého zák-
ladom je kniha s rovnomenným 
názvom. Projekt má pôvod v ho-

landskom meste Leiden, v kto-
rom sa kňaz Michel Remery pus-
til do dialógu s mladými ľuďmi 
na témy týkajúce sa katolíckej 
viery. Mladí mu kládli otázky 

osobne, ale aj prostredníctvom 
sociálnych sietí. Ako ďalej dopl-
nili Saleziáni don Bosca na Slo-
vensku, výsledkom bola kniha, 
ktorá obsahuje 200 otázok a od-

povedí vrátane ďalších vysvetle-
ní. Mladí ľudia následne navrh-
li spustenie interaktívnej formy 
projektu, a tak vznikla aplikácia 
Tweetuj s Bohom.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Prešovský samosprávny kraj 
(PSK) odovzdal tento týždeň 14 
zariadeniam sociálnych služieb 
vo svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti automatické externé defib-
rilátory. Aj takýmto spôsobom 
chce podľa predsedu PSK Milana 
Majerského krajská samospráva 
pomáhať regiónom. „Ľudský ži-
vot je to najcennejšie, čo máme. 
Preto sme tieto prístroje odo-
vzdali zástupcom 14 zariadení 
sociálnych služieb v Prešovskom 
kraji. Najlepšie by bolo, ak by 
sme tieto zariadenia vôbec nepo-
trebovali. Budem však rád, ak sa 
pomocou nich podarí zachrániť 
aspoň jeden ľudský život,“ upo-
zornil M. Majerský. Automatické 
externé defibrilátory tak budú 
odteraz v prípade potreby môcť 
využiť vo Svidníku, v Batizov-
ciach, Medzilaborciach, Giral-

tovciach, Spišskom Podhradí, 
ale aj v Humennom, Kežmarku, 
Stropkove, Prešove, Sabinove, 
Továrnom, Bardejove, Starej Ľu-
bovni a v Snine. Cieľom PSK je, 
aby prístroj na poskytnutie prvej 
pomoci bol v každom okresnom 
meste a v každom zariadení soci-
álnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti kraja. Iniciátorom 
distribúcie takýchto zariadení na 
verejných miestach je Občianske 
združenie Záchrana. Jeho pred-
seda František Majerský TASR 
potvrdil, že od septembra 2016 
ich dohromady odovzdali už 
takmer 40 na rôznych miestach, 
väčšinou v Prešovskom kra-
ji. „Nachádzajú sa napríklad v 
centre Spišskej Novej Vsi aj na 
námestí v Poprade, v Bachledo-
vej doline, na Lomnickom štíte, 
Štrbskom Plese či v obci Lendak 
a v ďalších lokalitách. Doposiaľ 
prístroj raz použila jedna pani 

v meste Podolínec, ktorá ho aj 
sama zakúpila. Trikrát pomohol 
zachrániť život aj v obci Liptov-
ská Teplička,“ doplnil F. Majer-
ský. Automatický defibrilátor má 
jednoduché používanie, človeka 
naviguje, čo robiť krok po kroku, 
sám analyzuje pacientov stav a 
v prípade potreby použije elek-
trický výboj. Podľa F. Majerské-

ho je jeho výhodou, že je určený 
prioritne pre laickú verejnosť. 
Zároveň sú všetky tieto prístroje 
v systéme záchrannej zdravot-
nej služby, takže z operačného 
strediska vedia ľudí, ktorí volali 
o pomoc, usmerniť, že v ich blíz-
kosti sa takýto externý defibrilá-
tor nachádza, a môžu ho použiť.

Automatické externé defibrilátory budú odteraz v prípade potreby môcť  využiť  v Humennom, Medzilaborciach aj v Snine.  
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Rok Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Prešovský samosprávny kraj plánuje pilotné projekty 
na využívanie nových inteligentných technológií

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Slávnostná vernisáž výstavy Orest 
Dubay spojená s prezentáciou 
knižného titulu pod rovnomenným 
názvom sa koná dňa 15. augusta 
2019 so začiatkom o 16. hodine 
v koncertnej sieni Vihorlatského 
múzea v Humennom (realizované 
s finančnou podporou Fondu na 
podporu kultúry národnostných 
menšín).

Orest Dubay (15. 8. 1919 Veľká 
Poľana – 2. 10. 2005 Bratislava) 
– grafik, maliar, sochár, ilustrá-
tor a pedagóg patril k význam-
ným osobnostiam zakladateľskej 
generácie slovenských grafikov. 
Absolvoval odbor kreslenia na  
Slovenskej vysokej škole technic-
kej v Bratislave. Pedagogicky pô-
sobil na Katedre výtvarnej výchovy 
Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, neskôr 
ako rektor Vysokej školy výtvar-
ných umení v Bratislave. Na domá-
cej a zahraničnej výtvarnej scéne 

autor aktívne pôsobil od roku 1941. 
Bol členom niekoľkých zoskupení 
výtvarníkov a nositeľom význam-
ných domácich i zahraničných 
ocenení. V rokoch 1988 − 1989 ve-
noval Orest Dubay rozsiahly súbor 
takmer 800 výtvarných diel Vihor-
latskému múzeu (vtedy Vlastived-
nému múzeu) v Humennom ako  
inšpiratívny dar múzeu v rodnom 
kraji. Od roku 1994 nesie múzej-
ná galéria čestný názov Galerijná 
sieň Oresta Dubaya. Vihorlatské 
múzeum si v tomto roku zároveň 
pripomína 25 rokov existencie 
Galerijnej siene Oresta Dubaya na 
svojej pôde.
Aktuálne vystavovaná výtvarná 
kolekcia pochádza zo zbierok Vi-
horlatského múzea v Humennom 
a predstavuje časť z darovaného 
súboru autorských prác. Výstava 
ponúka diela z rozsiahlej grafickej 
tvorby a maľby, bohato zastúpená 
je úžitková grafika (exlibris, poš-
tové známky), ukážky ilustrácií, 
ideové návrhy diel a trojrozmerné 
výtvarné diela − plastiky z kame-

ňa, dreva, porcelánu a sadry. Prie-
rezovú autorskú výstavu dopĺňajú 
zapožičané rodinné fotografie, 
osobné predmety autora a výtvar-
né diela súčasných autorov rodiny 
Dubayovcov.  
Posledná súborná výstava diel 
Oresta Dubaya vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom sa konala 
v roku 2009 pri príležitosti  nedo-
žitého autorovho jubilea deväťde-
siatich rokov. V roku 2016 a 2017 
prezentovalo múzeum dve komor-
né výstavy grafických diel autora 

pod názvom O večnej túžbe člove-
ka... Grafika I. a Grafika II. Autorov 
umelecký a ľudský odkaz v rámci 
osláv 700. výročia prvej písomnej 
zmienky o meste Humenné ocenilo 
mesto v roku 2016 udelením Ceny 
mesta Humenné. Výstava Orest 
Dubay potrvá vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom do 31. ok-
tóbra 2019. Sprievodné podujatia 
k výstave pre verejnosť a školskú 
mládež pripravuje Vihorlatské mú-
zeum v Humennom do konca tohto 
roka. 

ts, Prešovský kraj 

Memorandum o porozumení a vzá-
jomnej spolupráci je verejným 
prísľubom oboch strán zintenzívniť 
komunikáciu a investičné aktivity 
na území PSK. Časť distribučného 
územia VSD sa tak stane pripra-
veným a lukratívnym regiónom 
pre existujúcich aj budúcich inves-
tičných partnerov. Zároveň má vy-
tvárať všetky predpoklady pre efek-
tívny manažment s energiami. Ke-
ďže VSD je dnes okrem distribútora 

energie aj užitočným partnerom 
v oblasti elektroenergetických rieše-
ní, memorandum deklaruje aj spo-
luprácu pri rozvoji elektromobility 
a využívaní alternatívnych druhov 
dopravy na území PSK. V prospech 
fungovania VÚC by mali prispieť 
aj energeticky efektívne riešenia, 
dátové analýzy spotreby a šetre-
nia s energiami, a pilotné projekty 
na využívanie nových inteligent-
ných technológií. V konečnom dô-
sledku to predstavuje vyšší komfort 
pre obyvateľov a podnikateľské sub-

jekty v kraji. Za účelom skvalitnenia 
spolupráce sa obe strany dohodli aj 
na vytvorení spoločnej pracovnej 
skupiny, ktorá bude prinášať rozum-
né, časovo a finančne efektívne rie-
šenia pre investičné zámery a pro-
jekty realizované v regióne. Pred-
seda PSK Milan Majerský na spo-
lupráci s VSD oceňuje, že pri in-
vestíciách v kraji chce svoje zámery 
v predstihu komunikovať a aktívne 
zohľadňovať aj historické, kultúrne 
a prírodné hodnoty VÚC. „PSK pre-
vádzkuje 496 budov a 216 areálov, 

kde potrebujeme efektívne mene-
žovať energetickú spotrebu. Podpo-
rujeme využívanie elektromobility 
cez budovanie systému intergovanej 
dopravy, realizujeme a pripravuje-
me množstvo investičných akcií, ako 
sú rekonštrukcie existujúcich budov 
a výstavba nových objektov. V tomto 
procese potrebujeme vytvárať efek-
tívne a časovo nenáročné riešenia. 
Vzájomná spolupráca s Východoslo-
venskou distribučnou spoločnosťou 
bude pre kraj prínosom,“ uviedol 
Majerský.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia významného výtvarníka a pedagóga, národného umelca Oresta Dubaya, rodáka z obce  
Veľká Poľana (okres Snina), pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom výstavu výberu z bohatej tvorby autora. 

Na mieru šité riešenia pre rozvoj elektroenergetickej infraštruktúry Prešovského samosprávneho kraja, to je časť dohody, ktorú 
slávnostne podpísali zástupcovia Východoslovenskej distribučnej, a. s., (VSD) a Prešovského samosprávneho kraja (PSK). 
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MsKS – DOM KULTÚRY

KULTÚRNE LETO
Mládežnícky zbor Spoločenstva Gorazd pri Rímskoka-
tolíckej farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom. 

– v nedeľu 18. augusta o 17.30 hod. na námestí pri 
Fontáne lásky.

KREATÍVNE LETO
Tešíme sa na šikovné deti v meste. Prineste si nápady 
a dobrú náladu, materiál je zabezpečený... – vo štvrtok 

15. augusta od 10.00 do 12.00 hod. na humenskom 
amfiteátri.

MOJE POCITY V OBRAZOCH
Autorská výstava olejomalieb – Alojz Mathia... – vo 
výstavnej miestnosti DK potrvá do konca augusta.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

OREST DUBAY
Vernisáž autorskej výstavy a prezentácia knihy. Pri 
príležitosti stého výročia narodenia významného  

výtvarníka a pedagóga,  národného umelca, rodáka z 
obce Veľká Poľana (okres Snina). Grafik, maliar, sochár, 

ilustrátor a pedagóg patril k významným osobnostiam 
zakladateľskej generácie slovenských grafikov. – vo 

štvrtok 15. augusta o 16.00 hod. v koncertnej sieni VM. 
Výstava potrvá do 31. októbra. 

Z DREVA – ZO SRDCA
Výstava insitnej drevorezby zo zbierok Vihorlatského 

múzea. Potrvá do konca augusta v skanzene VM.

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

LOLI PARADIČKA
romantická komédia (SVK), originálna verzia  

– 12. a 13. augusta o 19.30 hod.
O láske dvoch „nešťastníkov“ z východného Slovenska. 
Smiešno-smutný príbeh o nádeji a trpkosti života. Keď 
sa Milan, jarmočný predavač cukroviniek, dozvie, že 
Veronka mu ukradla dva turecké medy, pretože bola 

hladná, zľutuje sa nad ňou a kúpi jej obed. Veronka sa 
chce Milanovi odvďačiť a ponúkne sa mu za predavačku 

do stánku. Veronke neprekáža, že Milan nemá nohu. 
Milanovi zasa neprekáža, že Veronka je Rómka.

PRINC KRASOŇ
(CHARMING)

LETNÝ PRÁZDNINOVÝ FESTIVAL
animovaný, rodinný (CAN), slovenský dabing  

– 13. augusta o 10.00 hod.
Čo majú spoločné Snehulienka, Šípková Ruženka či 
Popoluška? Všetky sú zaľúbené do Princa Krasoňa. 

Ešte keď bol malý chlapček,  zlomyseľne ho zakliala zlá 
kráľovná. Odvtedy sa do neho každé dievča v kráľovstve 
beznádejne zaľúbi. Aby prelomil kliatbu a našiel pravú 

lásku, vydá sa na dobrodružnú cestu... 

LEVÍ KRÁĽ
(THE LION KING)

animovaný, dobrodružný, rodinný, dráma (USA), 
slovenský dabing – 14. augusta o 17.00 hod., 16. 8. 

o 16.30 hod. 
V africkej savane sa narodí malý Simba, syn levieho 

kráľa Mufasu. Malý princ zbožňuje svojho otca a 
postupne sa učí, ako sa stať dobrým panovníkom. Nie 
každý v kráľovstve je však jeho príchodom nadšený. 

Mufasov brat Scar, ktorý mal byť pôvodne následníkom, 
má vlastný temný plán, ako sa dostať na trón...

DRUHÁ STRANA NÁDEJE
(TOIVON TUOLLA PUOLEN)

dráma, komédia (GER/FIN), české titulky 
– 14. augusta o 19.30 hod.

ASFK – EURÓPSKE KINO... Stále aktuálna téma 
utečencov. Wikström, bývalý obchodník, ktorý nedávno 
investoval do nie veľmi úspešnej reštaurácie a utečenec 
Khaled, ktorý práve prišiel do Fínska, aby tu požiadal 

o azyl. Nevšedná dvojica sa stretáva práve na pôde 
reštaurácie a Wikström sa rozhodne Khaledovi pomôcť. 
Zamestná ho načierno. Snímke s vážnou témou nechýba 
absurdný humor, typickým pre fínskeho filmára, Akiho 

Kaurismäkiho.

VTEDY V HOLLYWOODE
(ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD)

dráma, komédia, krimi (USA), slovenské titulky – 15., 16. 
a 18. augusta o 19.00 hod., 17. 8. o 19.30 hod.

V deviatom filme kultového režiséra Quentina Tarantina 
sa televízny herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlhoročný 

kaskadér (Brad Pitt) rozhodnú presadiť pri filme na 
konci zlatej éry Hollywoodu v roku 1969 v Los Angeles. 

Hviezdne obsadenie...

TOY STORY 4: PRÍBEH HRAČIEK
animovaná komédia, rodinný, dobrodružný (USA), 

slovenský dabing – 17. augusta o 17.30 hod., 18. 8. o 
14.30 hod. .

Hračkársky kovboj Woody si bol vždy istý zmyslom 
svojho života. Vedel, že na prvom mieste je dávať pozor 

na dieťa, či už to bol chlapček Andy alebo dievčatko 
Bonnie. Problém však nastane, keď si Bonnie v 

škôlke vlastnoručne vyrobí Vidlíka - figúrku z plastovej 
vidličky.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

LEV * 22. 7. – 22. 8.)
(LETNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY 

* 1. 7. – 31. 8.)

12. 08.  DARINA, DÁRIUS
 (Medzinárodný deň mládeže)
13. 08. ĽUBOMÍR
 (Medzinárodný deň ľavákov)
14. 08. MOJMÍR
15. 08. MARCELA
16. 08. LEONARD
17. 08. MILICA
18. 08. ELENA, HELENA
19. 08. LÝDIA
 (Svetový humanitárny deň)

DIEGO MARADONA
(LE SENS DE LA FĚTE)

životopisný dokument (GBR), české titulky – 18. augusta 
o 16.30 hod., 20. 8. o 19.30 hod.

Strhujúci portrét jednej z najslávnejších kontroverzných 
osobností vôbec, poskladal držiteľ Oscara Asif Kapadia 
(Senna, Amy) z viac než 500 záberov v Maradonovho 
súkromného archívu. Diego je usmievavý chlapec z 

predmestia, ktorý miluje futbal a svoju veľkú rodinu. 
Vďaka obrovskému talentu plní sny sebe, svojim blízkym 
i stovkám miliónom fanúšikom po celom svete. Fanatický 
obdiv a slávu je ťažké ustáť a Diego skrýva svoju ľudskú 

tvár čím ďalej viac pod maskou Maradonu. Tomu nie 
sú cudzie divoké večierky, nevery, podvody, kokain ani 

pletky s mafiou. A zničujúca špirála sa roztáča... 

PSIA DUŠA 2
(DOG´S JURNEY)

LETNÝ PRÁZDNINOVÝ FESTIVAL
rodinný (USA), český dabing – 20. augusta o 10.00 hod.
Baily je oddaný a milý psík a do životov Ethana a jeho 

vnučky CJ prináša iba radosť a smiech. Má však zvláštne 
poslanie. Jeho duša sa na konci jeho síl prevtelí do iného 
psíka a Baily si tak vždy musí nájsť cestu späť ku svojej 

spriaznenej duši.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
12. 08.  LUCIFER / SHELIA
13. 08.  TIMO / KAMILA
14. 08.  AMANDA / DIXI
15. 08.  OXANA / CHERRY
16. 08.  JOY / GIPSY
17. 08.  BELINDA / ROXANA
18. 08.  MIRANDA / FAUN
19. 08.  SILVER / LUCCY
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (12.08.) 5:15 / 19:55 hod.
ut 5:16 / 19:53 hod.
str 5:17 / 19:51 hod.
štvr 5:19 / 19:50 hod.
pia  5:20 / 19:48 hod.
sob 5:22 / 19:46 hod.
ned 5:23 / 19:44 hod.
pon (19.08.) 5:24 / 19:42 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.
12. 08.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
13. 08.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
14. 08.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
15. 08.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 
 Pod stračou nožkou)
16. 08.  DON BOSCO, 
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
17. 08.  LABORECKÁ,
 Laborecká 58
18. 08.  LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22
19. 08.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28/26

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Dážď, ktorý v auguste 
predpoludním prší, skôr ako 

obed pominie, usuší sa.

Aké počasie je spočiatku 
augusta, také by malo 

vydržať až dokonca mesiaca. 

Dážď na Nanebovzatia 
Panny Márie (15. 8.) zemiaky 
pokazí, no jasný deň sľubuje 

peknú jeseň.

Prvé oriešky môžeš vidieť 
v deň Nanebovzatia Panny 

Márie, no aj lastovičiek 
rozlúčenie.

Ľan siaty na Helenu (18. 8.) 
máva dlhé vlasy. 

Pekná chvíľa Anabely 
(20. 8.) sľubuje radostné 

oberačky.

Ak v auguste niet rosy, búrky 
nie sú výnimočné.

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)

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.

H
E

-P
R

/0248

H
E

 /0101

H
E

-S/0252
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-MJK-,(pet);  Humenné

Štvorica humenských tenistov – Se-
bastián Minich (teraz TK Slovan 
Bratislava), Dávid Keller, Karin 
Ferjaková a Diana Podolská, má za 
sebou niekoľko letných tenisových 
turnajov v rôznych častiach našej 
vlasti. Všetci štartujú vo vekovej ka-
tegórii starších žiakov triedy A. Naj-
viac sa na spomínaných antukových 
dvorcoch v Prešove, Žiline a Brati-
slave darilo S. Minichovi. Po niekoľ-
kých úspešných turnajoch tentokrát 
K. Ferjaková našla vo svojich súper-
kách iba premožiteľky, nedarilo sa 
ani našim ďalším dvom tenistom 1. 
TC Humenné.

PREŠOV (15. – 19. 7.) – Renojava Open

DVOJHRA
Na súťaž jednotlivcov kategórie diev-
čat sa registrovalo 42 hráčok, vyžre-
bované boli v 64-člennej vyraďova-
cej fáze. Karin Ferjaková zvládla iba 
jednu súperku, porazila v prvom kole 
Vanessu Kolesárovú rozdielom 2:0 po 
setoch 6:2 a 7:6 (5). Následne prehrala 
s Emou Vatrtovou 0:2 (5:7, 3:6). 
Diana Podolská si v prvom kole po-
radila s Jesiccou Kolesárovou 2:1 po 

setoch 5:7, 6:4 a 7:5. V druhom kole 
však ľahko podľahla Bernadette Mi-
chalčíkovej 0:2 (0:6, 0:6). Víťazkou 
dvojhry dievčat sa stala nasadená jed-
notka turnaja, Simona Šurinová, kto-
rá vo finále zdolala nasadenú dvojku 
Adelu Gemzickú rozdielom 2:1 (6:3, 
3:6, 6:0).
Tridsaťjeden chlapcov sa vtesnalo do 
32-členného pavúka. Sebastián Minich 
(nasadená päťka turnaja) postúpil do 
druhého kola cez André Nathan Hala-
hiju, nad ktorým vyhral 2:1 po setoch 
6:1, 5:7 a 6:4. Následne si takmer bez 
boja poradil s Jakubom Medveďom 
2:0 (6:0, 6:1). Vo štvrťfinále však 
podľahol neskoršiemu finalistovi, na-
sadenej štvorke, Oliverovi Pivníkovi, 
rozdielom 1:2 (7:5, 1:6, 4:6). 
Dávid Keller si zahral iba jeden zápas, 
vyradil ho v prvom kole Matúš Kido, 
0:2 (1:6, 4:6). Víťazom súťaže jednot-
livcov chlapcov sa stal Patrik Lábaj, 
ktorý si poradil vo finále s O. Pivní-
kom 2:0 (6:2, 6:3).

ŠTVORHRA
Najúspešnejším na turnaji v srdci 
Šariša bol spomedzi našej štvori-
ce Sebastián Minich. Štrnásť párov 
v 16-miestnej vyraďovacej fáze sa 
spolu s Patrikom Lábajom prebojovali 
postupne cez tri páry až do finále, kde 

porazili nasadený prvý pár v súťaži, 
Rastislav Kubovič / Markus Lazarčík, 
pomerom 2:0 po setoch 6:2 a 6:4, a sta-
li sa víťazmi súťaže párov.
Dávid Keller s Jakubom Kristiánom 
Novákom vypadli hneď v prvom kole, 
podľahli 0:2 (3:6, 5:7) dvojici X. Jaku-
bovič / M. Ivan.
Štvorhra dievčat mala osemnásť dvo-
jíc, vyžrebovaných do 32-členného pa-
vúka. Diana Podolská sa Vanessou Ko-
lesárovou prebojovali do štvrťfinále, 
prvé kolo mali voľný žreb, ale podľahli 
0:2 (3:6, 0:6) dvojici Nela Konopková 
/ Jessica Kolesárová. Karin Ferjaková 
v súťaži štvorhry neštartovala.

ŽILINA (20. – 23. 7.) – TK Žilina

DVOJHRA 
Do súťaže jednotlivcov chlapcov sa 
prihlásilo 39 hráčov, vyžrebovaných 
do 64-člennej vyraďovačky. Jediný 
náš zástupca, Sebastián Minich, ako 
nasadená dvojka turnaja, mal prvé 
kolo voľné, v druhom porazil 2:0 (6:0, 
6:3) Jána Matulu. Následne v osemfi-
nále si poradil s Ottom Jamesom Jan-
derom 2:0 po setoch 6:1 a 7:6 (1), vo 
štvrťfinále vyradil Andreja Kompiša 
rozdielom 2:0 (6:3, 6:4). V semifinále 
sa stretol s nasadenou trojkou, Ben-
ce Tóthom, ktorého porazil 2:0 (7:5, 

6:1). Vo finálovom zápase na Minicha 
čakal Jonáš Sebastián Safko, ktorého 
humenský odchovanec porazil v troch 
setoch 2:1 (4:6, 6:4 a 7:6 (4)). 
Dievčatá sa registrovali na dvojhru 
v počte 42, rovnako boli vyžrebované 
do 64-členného pavúka. Žreb Ferjako-
vej neprial, keď ju vyradila z ďalších 
bojov nenasadená Renáta Jamrichová, 
neskoršia absolútna víťazka dvojhry aj 
štvorhry. Humenská tenistka s ňou pre-
hrala 0:2 (1:6 a 1:6). Vo finále Jamri-
chová porazila Karolínu Krajmerovú 
2:0 po setoch 7:6 (5) a 6:3.

ŠTVORHRA 
Konečný výsledok štvorhry chlapcov 
určite potešil humenský  tenisový 
klub. Sebastián Minich a Bence Tóth, 
ako nasadené jednotky turnaja, si 
v 16-člennej vyraďovacej fáze počína-
li výborne. Postupne vyradili dvojice – 
M. Karasz / J. Karovič 2:0 (6:0, 6:0), 
J. Medveď / M. Paulík 2:0 (6:4, 6:1), 
v semifinále A. Kompiš / J. Chovanec 
2:1 (6:3, 4:6, 10:5). Vo finále na druhej 
strane siete ich čakali súperi Jonáš Se-
bastián Safko a Matúš Kido, ktorých 
porazili ľahko 2:0 po setoch 6:1 a 6:1.
Pätnásť párov dievčat si konkurovalo 
vo štvorhre. Karin Ferjaková a Gabrie-
la Košecká vypadli už v prvom kole, 
keď podľahli 1:2 (2:6, 6:1, 10:12) dvo-

Humenský odchovanec Sebastián Minich vyzbieral cenné medailové 

Finalisti štvorhry chlapcov v Prešove. Sebastián Minich (druhý zľava) s Patrikom Lábajom súťaž vyhrali. | FOTO ARCHÍV TCHE
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jici Hana Šimová / Alexandra Zapleta-
lová. Víťazkami štvorhry dievčat v Ži-
line sa stala dvojica Lucia Hradecká 
a Renáta Jamrichová, vo finále zdolali 
dvojicu T. Šramková / E. Mravcová 
2:0 (6:1, 7:5).

BRATISLAVA (2. – 6. 8.) 

DVOJHRA
Štyridsaťtri chlapcov si rozdelilo 
pozíc   ie žrebovaním v 64-člennej 
vyraďovacej fáze. Naša nasadená 
päťka, Sebastián Minich mal svoj 
herný deň, keď nestačil až na finá-
lového súpera, jednotku turnaja, Si-
mona Norrmana, ktorý mu dovolil 
uhrať iba jednu hru... 0:2 (0:6, 1:6). 
Minich mal voľný žreb v prvom 
kole, potom porazil 2:0 (6:1, 6:3) 
Timoteja Titka aj Patrika Lábaja 2:0 
(7:5, 6:3). Vo štvrťfinále na jeho ra-
kete skončil Marek Naňo 2:0 (6:4, 
6:2) a v semifinále za stavu 1:1 (4:6, 
6:3 a 4:0) Samuel Guzoň zápas skre-
čoval. 
Ani na bratislavskej antuke sa Karin 
Ferjakovej nedarilo. Vypadla hneď 
v prvom kole dvojhry s Dominikou 
Pirohovou 0:2 po setoch 2:6 a 1:6. 
Diana Podolská si poradila v prvom 
kole s Kristínou Ceperkovou 2:0 
(6:4, 6:4), následne zostala na ra-
kete Liliany Feeteovej 1:2 (6:4, 3:6, 
2:6). Víťazkou dvojhry dievčat sa 
stala Katarína Pavlechová, vo finále 
zdolala Karolínu Krajmerovú 2:1 po 
setoch 3:6, 6:2 a 6:1.

ŠTVORHRA
Aj bratislavské tenisové dvorce boli 
k Sebastiánovi Minichovi vľúdne. 
Spolu so Simonom Norrmanom sa 
stal víťazom súťaže párov chlap-
cov (15 dvojíc). Opäť ako nasadené 
jednotky v súťaži, mali voľný žreb 
prvého kola. Porazili dvojice - S. 
Melaga / S. Krnáč 2:0 (6:4, 6:4) a P. 

Lábaj / R. Kubovič 2:0 (6:0, 6:2). Vo 
finále si poradili s párom Bence Tóth 
a Jonáš Sebastián Safko rozdielom 
2:0 po setoch 7:6 (5) a 6:4. 
Dievčatá vytvorili 20 párov. Karin 
Ferjaková s Gabrielou Košeckou 
porazili súperky prvého kola, Z. P. 
Herdický / L. Hlavinková 2:1 (3:6, 
6:3, 10:7). Na ďalšiu dvojicu D. Pi-

rohová / E. Gonosová nestačili, pre-
hrali 1:2 po setoch 6:1, 4:6 a 6:10. 
Víťazkami sa stala dvojica Tamara 
Šramková a Ema Mravcová.
Naša druhá tenistka, Diana Podol-
ská, hrala štvorhru s Vivienne Potič-
nou, prehrali hneď v prvom kole 0:2 
(5:7, 1:6) s dvojicou K. Kovarčíková 
/ M. Vallová.

ŠPORT / INZERCIA

priečky z troch antukových turnajov. Dievčatám sa nedarilo

S. Minich (druhý zľava) so Simonom Norrmanom vyhral súťaž dvojíc chlapcov na turnaji v Bratislave. 
Na snímke finalisti štvorhry.  | FOTO ARCHÍV TCHE

Traja najlepší na turnaji v Žiline v súťaži jednotlivcov. Víťazom sa stal humenský odchovanec,  
Sebastián Minich (uprostred).  | FOTO ARCHÍV TCHE
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P R E D A J

 � Predám SUCHÉ 
PALIVOVÉ DREVO. Tel. 
0915 900 006.  

HE-R/0167

 � Predám BUKOVÉ 
ODREZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

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

VÝLUČNE ZO SLOVENSKÝCH FARIEM 
A SO SLOVENSKÝM PÔVODOM

H
E/0264

KÚPALISKO V HUMENNOM
(12. – 18. 8. 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 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

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

Myšlienka týždňa...
"NEMOŽNO VERIŤ 

KAŽDÉMU 
SLOVU ANI RIADIŤ 

SA KAŽDÝM PUDOM, 
ALE KAŽDÚ VEC TREBA 
UVÁŽIŤ OBOZRETNE A 

POKOJNE. 
ŽIAĽ, ČASTO UVERÍME 
A POVIEME O BLÍŽNOM 
SKÔR NIEČO ZLÉ AKO 

DOBRÉ; 
TAKÍ SME SLABÍ. 

ALE DOKONALÍ ĽUDIA 
NEUVERIA TAK ĽAHKO 

KAŽDÉMU, KTO IM NIEČO 
ROZPRÁVA, LEBO VEDIA, 

AKÁ NÁCHYLNÁ JE ĽUDSKÁ 
SLABOSŤ K ZLÉMU A AKÉ 
NESPOĽAHLIVÉ SÚ JEJ 

SLOVÁ."
(TOMÁŠ KEMPENSKÝ – 1380-1471;  NEMECKÝ 

KŇAZ, REHOĽNÍK U AUGUSTINIÁNOV, MYSTIK) 
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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

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA
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VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD
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ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.
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OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu 
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada. 
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno 
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov 
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, 
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho 
úradne osvedčenú kópiu.
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky alebo ktorý napriek výzve neodstránil nedo-
statky, predseda výberovej komisie písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti. 
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý po-
dal písomnú žiadosť o zaradenie do výberu, okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výber 
najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto a čas uskutočnenia 
výberu.                                        JUDr. Jana Kurucová predsedníčka okresného súdu 
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FORTUNA LIGA – 4. kolo
•	 ZEMPLÍN MICHALOVCE – SE-
NICA 3:0, Ružomberok – Žilina 2:3, 
Slovan Bratislava – Zlaté Moravce / 
Vráble 4:0, Trenčín – Dunajská Streda 
2:1, Nitra – Sereď 3:2.
Slovan Bratislava 4 4 0 0 13:1 12
Žilina 4 4 0 0 12:5 12
Dunajská Streda 4 2 0 2 9:7 6
Trnava 3 2 0 1 6:4 6
Sereď 4 2 0 2 7:7 6
Zlaté Moravce 4 2 0 2 3:6 6
Ružomberok 4 1 1 2 4:5 4
Trenčín 4 1 1 2 5:7 4
Nitra 4 1 0 3 3:6 3
Michalovce 4 1 0 3 3:7 3
Senica 4 1 0 3 4:9 3
Žiar n/Hronom 3 1 0 2 3:8 3

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 4. kolo
•	 MFK VRANOV NAD TOPĽOU 
- FK HUMENNÉ 1:0 (0:0), gól: 78. 
Pavol Bellás.
•	 Krompachy – Snina 2:3 * Prešov 
– Veľké Revištia 10:1, Lipany – Strop-
kov 2:0, Poprad B – Spišská Nová Ves 
1:0, Bardejovská Nová Ves – Giraltov-
ce 5:2, Svidník – Plavnica 1:1, Kalša – 
Šarišské Michaľany 2:0.
Prešov 4 3 0 1 15:4 9
Vranov 4 3 0 1 9:3 9
Humenné 4 3 0 1 8:2 9
Snina 4 3 0 1 7:4 9
Lipany 4 3 0 1 7:4 9
Stropkov 3 2 0 1 3:2 6
Poprad B 4 2 0 2 7:8 6

Kalša 4 2 0 2 4:6 6
V. Revištia 4 2 0 2 4:12 6
Svidník 3 1 2 0 3:2 5
Plavnica 4 1 2 1 4:4 5
Bard. N. Ves 4 1 1 2 7:8 4
Š. Michaľany 4 1 0 3 1:9 3
Spiš. N. Ves 4 0 2 2 2:4 2
Krompachy 4 0 1 3 3:6 1
Giraltovce 4 0 0 4 4:10 0

IV. LIGA SEVER – 4. kolo
•	 Spišská Belá – Gerlachov 2:1, Žup-
čany – Kračúnovce 0:0, Stará Ľubovňa 
– Záhradné 1:2, Raslavice – Svit 1:1, 
Nižný Hrušov – Sabinov 0:0, Demjata 
– Ľubotice 2:0, Spišské Podhradie – Soľ 
1:0, Fintice – Medzilaborce (21.8.2019).
Sabinov 4 3 1 0 9:1 10
Spiš. Podhradie 4 3 1 0 8:4 10
Ľubotice 4 3 0 1 8:3 9
Demjata 4 2 1 1 6:4 7
Gerlachov 4 2 0 2 11:8 6
Medzilaborce 3 2 0 1 6:6 6
Spišská Belá 4 2 0 2 5:5 6
Svit 4 1 2 1 8:7 5
Župčany 4 1 2 1 7:7 5
Kračúnovce 4 1 2 1 4:5 5
Raslavice 4 1 1 2 8:7 4
Nižný Hrušov 4 1 1 2 6:5 4
Soľ 4 1 1 2 4:4 4
Záhradné 3 0 1 2 4:9 1
St. Ľubovňa 3 0 1 2 1:8 1
Fintice 3 0 0 3 1:13 0
V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 2 . kolo
•	 Kamenica nad Cirochou – Jasenov 
1:1, Čierne nad Topľou – Belá nad Ci-

rochou 2:1, Lackovce – Hencovce 8:1, 
Ptičie – Bystré 2:4, Zámutov – Sečov-
ská Polianka 4:1, Borov – Stakčín 2:3, 
Brekov – Sačurov (odložený).
Stakčín  2 2 0 0 7:2 6
Jasenov 2 1 1 0 6:1 4
Kamenica n/C. 2 1 1 0 4:2 4
Belá n/C. 2 1 0 1 6:2 3
Lackovce 2 1 0 1 8:6 3
Borov 2 1 0 1 6:4 3
Zámutov 2 1 0 1 5:4 3
Sačurov 1 1 0 0 1:0 3
Bystré 2 1 0 1 5:6 3
Hencovce 2 1 0 1 4:8 3
Čierne n/T. 2 1 0 1 2:6 3
Ptičie 2 0 0 2 2:5 0
Brekov 1 0 0 1 0:3 0
Seč. Polianka 2 0 0 2 1:8 0

I.TRIEDA OBFZ HE 
DOUBLESTAR BET – 2. kolo

•	 Ulič – Kochanovce 3:3, Pakostov 
– Ubľa 3:0, Papín – Nižná Sitnica 1:3, 
Lieskovec – Nižné Ladičkovce 1:1, 

Zemplínske Hámre – Krásny Brod 2:2, 
Radvaň nad Laborcom – Koškovce 4:1, 
Vyšná Sitnica – Dlhé nad Cirochou 3:0.
V. Sitnica 2 2 0 0 5:0 6
N. Sitnica 2 2 0 0 5:2 6
N. Ladičkovce 2 1 1 0 6:1 4
Krásny Brod 2 1 1 0 6:5 4
Kochanovce 2 1 1 0 5:4 4
Ubľa 2 1 0 1 7:3 3
Radvaň n/L. 2 1 0 1 7:5 3
Pakostov 2 1 0 1 4:2 3
Dlhé n/C. 2 1 0 1 2:4 3
Lieskovec 2 0 1 1 2:3 1
Ulič 2 0 1 1 3:5 1
Zemplín. Hámre 2 0 1 1 2:7 1
Koškovce 2 0 0 2 2:6 0
Papín 2 0 0 2 1:10 0

II. TRIEDA OBFZ HE
DOUBLESTAR BET – 1. kolo

•	 Ňagov – Turcovce 1:2, Ohradzany 
– Lukačovce 2:3, Oľka – Rokytov pri 
Humennom 1:0, Hrabovec nad Labor-
com – Zbudské Dlhé (29.8.2019).
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STREET WORKOUT je napre-
dujúci svetový trend medzi po-
uličnými športmi. Jeho základy 
pochádzajú z „kalisteniky“. La-
tinské „kallos“ (krása) / „sthénos“ 
(sila). Ide o najstaršiu metódu po-
silňovania a cvičenia vlastnou vá-
hou tela. Využívali ju Sparťania a 
legendárni bojovníci pre zvýšenie 
vytrvalosti a sily. Základy kalis-
teniky sa využívajú napríklad 
v gymnastike či v špeciálnych jed-
notkách armády.

Dnešný street workout k nám došiel 
z okolia amerického NY. Preslá-
vili ho ľudia z chudobnejších častí 

mesta. Cvičili vonku v parkoch, uli-
ciach, na ihriskách. Využívali všetko 
náradie navôkol. Stačí pevná vôľa 
a motivácia zmeniť svoj životný 
štýl. 
Podľa informácie povereného ria-
diteľa SRaŠZ Petra Ždiňaka, posta-
venie s prepravou, montážou, osa-
dením a informačnou tabuľou stálo 
8 664 eur a bolo financované z vlast-
ného rozpočtu Správy rekreačných 
a športových zariadení. Oficiálne 
pre verejnosť bolo sprístupnené 1. 
júla a nachádza sa v lokalite Sídlis-
ka III, v rekreačnej časti pri vodnom 
toku Laborca, medzi tretím a štvr-
tým bytovým 13-poschodovým do-
mom od ZŠ Dargovských hrdinov. 
Možnosti, ako doladiť svoje telo es-

teticky na tomto 
ihrisku poskytu-
je aj informačná 
tabuľa osadená 
v jeho blízkosti.
Aj keď našim 
občanom slúži 
toto ihrisko ne-
celé dva mesia-
ce, v „detskom“ 
priestore s ume-
lým trávnatým 
povrchom si 
poniektoré časti 
strojov už zaži-
li svoje. Je len 
na škodu, že si 
takto dokážeme 
zničiť priestor, 
ktorý má slúžiť 
všetkým...

Cvičenie neobvyklou formou už aj v našom meste. Street workout si hľadá priaznivcov

K dispozícii je aj časť pre začiatočníkov a mladšie ročníky pod dohľadom rodičov. | FOTO MJK

Letné prázdniny využil na zdokonaľovanie kondície aj volejbalista Adam, 
ktorý vyrastal v Humennom, a v súčasnosti žije už mimo nášho mesta a tré-
nuje v známom klube COP Trenčín. | FOTO MJK

Humenčania majú možnosť od začiatku letných prázdnin využiť, v meste novú formu, posilňovania. 
| FOTO MJK

Aj na Street Workout-ovom ihrisku sa môžete zbaviť nadbytočných kíl. Všetko sa odohráva na 
(relatívne) čerstvom vzduchu. | FOTO MJK


