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Humenská samospráva má problémy  
so starými autami. Zvažuje nakúpiť  nové

Humenčania, zapojte sa do 
zbierky školských pomôcok  
a podporte školákov v núdzi

Vynikajúca práca humenských 
kriminalistov. Objasnili 8 
krádeží v rodinných domoch

  Viac na str. 4   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné

Mesto Humenné na poslednom 
rokovaní mestského zastupiteľ-
stva predložilo poslancom detailný 
prehľad o vozovom parku na mest-
skom úrade, mestskej polícii a 
príspevkových organizáciách zria-
dených mestom Humenné. Mate-
riál bol vypracovaný z podkladov 

predložených Mestským kultúr-
nym strediskom, Správou rekre-
ačných a športových služieb, Tech-
nických služieb a 1. Humenskej, a. 
s., a stavu automobilov z evidencie 
na Mestskom úrade v Humennom.

Úrad chce predať Volvo
V súčasnosti Mestský úrad v Hu-
mennom vlastní a prevádzkuje 3 

motorové vozidlá. Osobné auto 
Volvo S80 slúži pre potreby primá-
tora mesta, ale v prípade potreby 
je využívané aj zamestnancami 
pri plnení úloh vyplývajúcich z ich 
náplne práce. Toto vozidlo bolo 
zakúpené formou leasingu ešte za 
predchádzajúcej primátorky, pres-
nejšie v decembri 2012 za 42 120 
eur. V súčasnosti má najazdených 

186 700 km. Podľa údajov z palub-
ného počítača je jeho  s p o t r e b a 
na úrovni 10 l/100 km. K vozidlu 
neexistuje podrobne vedená kniha 
jázd, príp. vozový zošit, v ktorom 
by boli vyznačené záznamy o do-
pĺňaní PHM, vykonané opravy, 
údržba a pod. Vo vozovej knihe pri-
slúchajúcej k vozidlu, na čísle listu 
36 sa nachádzajú iba čiastočné a 

Mesto odôvodňuje potrebu nových vozidiel na základe analýzy nákladov na opravy vozového parku. Z nej podľa samosprávy 
vyplýva, že je potrebné obstarať nové vozidlá pre úrad, mestskú políciu a Technické služby mesta Humenné.
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Humenská samospráva má problémy so starými autami. Zvažuje nakúpiť  nové

neúplné záznamy o výmene pne-
umatík. Od roku 2013 až doteraz 
možno náklady na opravu a údržbu 
tohto vozidla vyčísliť sumou viac 
ako 10-tisíc eur. Je to suma mimo 
PHM. Magistrát sa chce tohto auta 
zbaviť. „Jeho prevádzka týkajúca 
sa spotreby je pomerne nákladná, 
taktiež náklady na opravy a údržbu 
za uvedené obdobie sú vysoké. 
Jeho celková prevádzka je finanč-
ne nákladná. Z vyššie uvedeného 
vyplýva potreba obstarania nového 
osobného motorového vozidla s 
nižšími prevádzkovými nákladmi a 
súčasné osobné motorové vozidlo 
Volvo navrhujeme ponúknuť na 
odpredaj,“ uviedlo mesto v analý-
ze.
Zamestnanci mestského úradu po-
užívajú od roku 2013 aj Škodu Oc-
tavia, ktorá má najazdených viac 
ako 86-tisíc kilometrov. Vozidlo 
kúpila samospráva pred šiestimi 
rokmi za vyše 13-tisíc eur. Od roku 
2013 až doteraz možno náklady na 
opravu a údržbu tohto vozidla vy-
čísliť na viac ako 2-tisíc eur. v tejto 
sume nie je zarátaný nákup po-
honných hmôt. Mestskí úradníci 
majú od roku 2013 k dispozícii aj 
auto Chevrolet Orlando. Vozidlo 
využívajú zamestnanci MsÚ na pl-
nenie úloh, na služobné cesty, pri 
nákupe bežného tovaru a pri pre-
voze materiálu na rôzne kultúrne, 
spoločenské a športové akcie, kto-
ré zabezpečuje mestský úrad. Auto 
stálo necelých 15-tisíc eur. Od roku 
2013 až doteraz možno náklady na 
opravu a údržbu tohto vozidla vy-
čísliť  na 1 050,24 € mimo PHM. 
Auto má najazdených 29-tisíc kilo-
metrov.

Auto mestskej polície malo 
na STK vážne nedostatky
Mestská polícia v Humennom pre-
vádzkuje tri motorové vozidlá: Kia 
Ceed, Škoda Fabia a Lada Vesta SW 

Cross. Momentálne je vozidlo Kia 
Ceed nespôsobilé na prevádzku v 
cestnej premávke, pretože pri kon-
trole technického stavu vozidla boli 
zistené vážne chyby na vozidle. „Z 
podkladov predložených MsP Hu-
menné vo vzťahu k nespôsobilému 
vozidlu Kia Ceed vyplýva potre-
ba obstarania nového vozidla pre 
MsP, pretože dve vozidlá pre výkon 
činností nepostačujú,“ konštatuje 
mesto v analýze. Mestské kultúrne 
stredisko v Humennom prevádz-
kuje od roku 2013 jedno motorové 
vozidlo – Fiat Dobló. Auto slúži 
pre potreby MsKS na zabezpečenie 
hlavnej a podnikateľskej činnosti. 
Podľa mesta je vozidlo vo vyhovu-
júcom technickom stave a potreba 
obstarania nového auta pre MsKS 
nevznikla. Správa rekreačných a 
športových zariadení v Humen-
nom vlastní 3 vozidlá: Opel Mova-
no, Škoda Fábia a Multicar. Tieto 

vozidlá sú podľa samosprávy vo 
vyhovujúcom stave.

Za opravu a údržbu 
jedného auta zaplatili už 
vyše 39-tisíc eur!!!
Zlý stav vozového parku potvrdil 
na rokovaní mestského zastupiteľ-
stva riaditeľ Technických služieb 
Milan Kuruc. „V rámci nakladania 
s odpadmi je zastaraná technika. 
Všetci dobre viete a možno aj vi-
díte v rámci mesta, aké autá sa 
pohybujú pri zbere odpadu. Dnes 
(21. augusta, pozn. red.) došlo 
k takej situácii, že sa jedno rozsy-
palo definitívne. Museli sme ho len 
odtiahnuť. Trošku nás to obmedzí, 
ale verím, že nejakým spoločným 
úsilím to auto ešte dáme nejako 
dokopy,“ potvrdil Kuruc. Technic-
ké služby mesta Humenné vlast-
nia 35 vozidiel. Z toho počtu je 6 
osobných vozidiel. V roku 2018 

bola zakúpená aj zdvíhacia ploši-
na Nissan. Mnohé vozidlá, ktoré 
využívajú technické služby, majú 
už viac ako 30 rokov. Technické 
služby disponujú vozidlami, ktoré 
sú pre nevyhovujúci technický stav 
dočasne vyradené z prevádzky a 
evidencie, z toho dôvodu nemôžu 
vykonávať činnosti vyplývajúce 
zo zriaďovacej listiny. Zároveň sú 
rizikovým faktorom vo vozovom 
parku technických služieb aj z po-
hľadu bezpečnosti práce. Ide o 
vozidlá Praga V3S r. výroby 1974 
s hydraulickou rukou na čistenie 
kanálových vpustí a zber objem-
ného odpadu. Vozidlo je vyradené 
z evidencie do 26.06.2020. Druhý 
vozidlom je Škoda 706 MTSP25 
(sklápač), ktoré bolo používané 
na zimnú údržbu mestských ko-
munikácií. Toto vozidlo je vyrade-
né z evidencie do 26.06.2020. Za 
vozidlo Praga V3S je podľa mesta 
potrebné obstarať vozidlo nové s 
rovnakým zameraním a výbavou. 
Teda ložnou plochou a hydraulic-
kou rukou. Za vozidlo Škoda 706 
MTSP je potrebné zabezpečiť uni-
verzálne posypové vozidlo na cesty 
i chodníky typu MULTICAR s nad-
stavbou na sypanie a s čelnou rad-
licou na odháňanie snehovej vrstvy 
s pohonom kolies 4 x 4.  
Najväčšie náklady na opravy 
a údržbu malo mesto so zberovým 
vozidlom Mercedes Benz, kde sa 
suma za posledných päť rokov 
vyšplhala až na viac ako 39-tisíc 
eur!!! Do druhého zberného vo-
zidla rovnakej značky investovala 
samospráva v posledných 5 rokoch 
ďalších 11-tisíc eur. Vozidlá sú 
podľa Technických služieb opot-
rebované každodenným prevozom 
ťažkého nákladu – odpadu v meste 
Humenné (cca 6 ton) aj z dôvodu 
vysokého počtu kilometrov a mo-
tohodín. Preto sa aj tu podľa mesta 
javí potreba obstarania vozidiel 
s rovnakým zameraním a výbavou.

Auto Mestskej polície Kia Ceed je momentálne nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. 
Policajti potrebujú nové auto. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Volvo S80 bolo zakúpené v roku 2012 formou leasingu ešte za predchádzajúcej primátorky. Jeho 
prevádzka je podľa súčasného vedenia, čo sa týka spotreby, pomerne nákladná, taktiež náklady na 
opravy a údržbu za uvedené obdobie sú vysoké. Mesto chce auto ponúknuť na odpredaj. | FOTO: 
MILAN POTOCKÝ
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V Humennom postavia nové mestské byty

mpo, Humenné 

Mesto Humenné slávnostne odštar-
tovalo výstavbu nového bytového 
domu s 38 nájomnými bytmi, ktorý 
sa bude nachádzať na sídlisku Pod 
Sokolejom. Výstavbu bude realizo-
vať spoločnosť Swietelsky – Slovakia, 
spol. s r. o. Celková investícia by mala 
stáť  2 182 800 eur s DPH. Z tejto 
sumy dostalo mesto úver zo Štátne-
ho fondu rozvoja bývania 1,2 milióna 
eur, dotácia od Ministerstva dopravy 
a výstavby predstavuje 688 060 eur 
a dotácia na obstarávanie technickej 
infraštruktúry 33 570 eur. Z vlast-

ných zdrojov prispeje samosprá-
va 190-tisíc eur. V dome sa okrem 
bytov budú nachádzať aj spoločné 
priestory, pivnice a technické záze-
mie. Súčasťou výstavby je aj parko-
vacia plocha s celkovou kapacitou 
43 parkovacích miest, chodník, mo-
biliár a sprievodná zeleň. Výstavba 
bytového domu by mala trvať ne-
celý rok. V dome je naplánovaných 
10 jednoizbových bytov, 18 dvo-
jizbových a 10 trojizbových bytov. 
Mesto na svojej webovej stránke 
informovalo, že v súčasnosti sa na 
území mesta nachádza 208 bytových 
domov označených súpisným číslom. 

Počet bytov 
(domácností) je 
celkovo: 9 713. 
Celkový počet 
mestských ná-
jomných bytov 
na území Hu-
menného je 
702. Tieto byty 
sa nachádzajú 
na sídlisku Pod 
Sokolejom, na ul. Komenského, ul. 
26. novembra, ul. Jasenovskej, v lo-
kalite Podskalka a ul. Laboreckej 26. 
V polovici augusta tohto roka evido-
valo mesto 83 žiadostí na pridelenie 

mestského nájomného bytu (ul. Ko-
menského, SNP a v rozptyle mesta), 
6 žiadostí na byt v DOS (ul. Laborec-
ká) a 25 žiadostí na pridelenie bytov 
v lokalite Podskalka.

V novom mestskom bytovom dome sa bude nachádzať  38 bytových jednotiek. Celkové finančné náklady na výstavbu päťpodlažného 
bytového domu dosiahnu vyše 2 milióny eur.

Mestskí poslanci sa na poslednom rokovaní zastupiteľstva zaoberali návrhom, na základe ktorého mala byť hlavnej kontrolórke 
vyplatená mimoriadna finančná odmena vo výške 2 670,80 eur. Tento návrh napokon neprešiel. Viacerí poslanci sa zdržali hlasovania. 

Najväčší zraz priaznivcov motocyklov na Slovensku prilákal tento rok na Zemplínsku šíravu viac ako štyri- tišíc ľudí.

Mimoriadnu odmenu kontrolórke poslanci neschválili

Účasť  na motozraze prelomila hranicu štyri-tisíc ľudí, tvrdí organizátor  

mpo, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Na minulotýždňovom rokovaní mest-
ského zastupiteľstva predložilo mesto 
poslancom návrh uznesenia, na zák-
lade ktorého mala byť hlavnej kontro-
lórke mesta Humenné, JUDr. Jane 
Čandovej, vyplatená mimoriadna 
odmena vo výške 10 % z mesačného 

platu hlavnej kontrolórky za obdobie 
12 kalendárnych mesiacov - septem-
ber 2018 až august 2019, a to za pra-
covné zásluhy pri príležitosti dosiah-
nutia 50 rokov veku. Mestská rada v 
Humennom na svojom zasadnutí 7. 
augusta predmetný materiál prero-
kovala a Mestskému zastupiteľstvu 
v Humennom odporučila schváliť vy-

platenie mimoriadnej odmeny 
hlavnej kontrolórke. Celková 
výška odmeny mala predstavo-
vať sumu 2 670,80 eur. Poslan-
ci napokon odmenu hlavnej 
kontrolórke neschválili. Hoci 
nikto nebol proti, za tento ná-
vrh bolo len 6 poslancov a 11 sa 
zdržali hlasovania.

tasr, mpo, Zemplínska šírava 

Účasť bola pre silné dažde v uply-
nulých dňoch do poslednej chvíle 
neistá. Pre TASR to v piatok uviedol 
hlavný organizátor podujatia Michal 
Tvrdý. „Hlavné, čo ovplyvňuje takéto 
eventové veci, je to, aké je počasie. 
V stredu, keď sme mali tie hlavné prí-
pravy, bolo to počasie také, že pršalo, 
fúkalo, nič sa nedalo udržať,“ vyjad-
ril sa Tvrdý o neistote z výsledku 18. 
ročníka medzinárodného Motozrazu 
Sveta motocyklov. „Nakoniec vo štvr-
tok 15. augusta, keď začal motozraz, 
sa počasie otočilo o 180 stupňov 

a všetko bolo úplne iné. Predpovede 
z meteostatu sú vynikajúce,“ zhodno-
til situáciu počas piatkového večera. 
Organizátori pre účastníkov pripra-
vili aj tento rok bohatý program. „Na 
tento ročník sme si pripravili opäť 
veľa noviniek, ale aj niektoré tradičné 
odskúšané veci, ako sú pre motorká-
rov hlavne súťaže, tombola a takisto 
aj adrenalínové jazdy. Pre ostatných 
máme tiež pripravené súťaže a hlavne 
koncerty známych aj menej známych 
kapiel, ale svojimi výkonmi dokazujú, 
že patria k tým vynikajúcim a dokážu 
spraviť výbornú atmosféru a náladu,“ 
uzavrel Tvrdý. Prvú spoločnú jazdu 

absolvovali mo-
tocyklisti už vo 
štvrtok večer, 
ich cieľom boli 
Michalovce. Veľ-
ká spanilá jazda 
Zemplínom sa 
zase uskutočni-
la v sobotu 17. 
augusta. Súčas-
ťou podujatia 
bolo tiež mnoho 
nezvyčajných súťaží a atrakcií: nie-
ktorí motorkári napríklad darovali 
krv, zasúťažili si na šiestych majstrov-
stvách Slovenska v hode mobilom do 

diaľky, nechali si tiež posvätiť mo-
torky a zabavili sa na „Bike a moto 
show“, súťažili aj o najhlučnejší moto-
cykel „Big air bike show“. 

Bytový dom s 38 mestskými nájomnými bytmi bude stáť na sídlisku Pod 
Sokolejom. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Veľkú spanilú jazdu Zemplínom absolvovali tisíce motorkárov. Vidieť 
naživo niekoľkokilometrovú kolónu motoriek bolo obrovským zážitkom 
nielen pre milovníkov dvojkolesových tátošov, ale aj pre širokú verej-
nosť. . | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Vynikajúca práca humenských kriminalistov. Objasnili 8 krádeží v rodinných domoch
mpo, Humenné       

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Humennom obvi-
nil štyroch mladíkov vo veku od 16 do 
18 rokov z obce Klenová z prečinu po-
rušovania domovej slobody  spáchané-
ho v jednočinnom súbehu s prečinom 
krádeže. „Obvinení  v mesiaci máj toh-
to roku v piatich prípadoch neoprávne-
ne vnikli do obydlia iného, v ktorých 
zotrvali, z týchto obydlí si prisvojili cu-
dzie veci, pričom svojím konaním spô-
sobili celkovo škodu vo výške najmenej 
850 eur,“ priblížila prešovská krajská 
policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. 
Išlo o rodinné domy a ich hospodár-
ske budovy v obci, z ktorej mladíci 
priamo pochádzajú. Skutky spáchali 
v noci a z domov si poodnášali bicykle, 
káble rôzneho druhu aj so zásuvkami, 
dvojkolesový vozík, záhradné nožnice 

a ďalšie veci. V súvislosti s týmto prí-
padom vyšetrovateľ obvinil aj mladí-
ka zo Stakčína vo veku 18 rokov, a to 
z trestného činu podielnictva. Mladík 
napriek tomu, že mal vedomosť o tom, 
že veci pochádzajú z trestnej činnosti 
(nakoľko mu to mládenci z Klenovej 
povedali), ich na aute Škoda Fabia 
odviezol do zberných surovín v Snine. 
„Zarobili“ takýmto spôsobom prvýkrát 
266 eur (išlo o predaj cca 70 kg medi) 
a druhýkrát 110 eur (cca 29 kg medi).  
Hotovosť si rozdelili. Všetci obvinení sú 
stíhaní na slobode.

Objasnená krádež v rodinnom 
dome v Čabalovciach a v obci 
Ňagov
Humenský vyšetrovateľ obvinil z preči-
nu porušovania domovej slobody a zlo-
činu krádeže aj 18-ročného a 17-ročné-
ho mladíka z obce Čabalovce. Skutky 

spáchali formou spolupáchateľstva. 
Začiatkom januára tohto roku využili 
situáciu, keď majiteľ domu zaspal v 
kuchyni a z peňaženky mu ukradli 200 
eur. V tomto prípade skutok spáchali 
na chránenej osobe, a to osobe vyš-
šieho veku. V prvých májových dňoch 
tohto roku obaja po predchádzajúcej 
vzájomnej dohode preskočili oplotenie 
jedného z rodinných domov v rodnej 
obci, vylomili garážové dvere,   odkiaľ 
ukradli nákupný košík i rúru dymovo-
du k peci s jej príslušenstvom. Majiteľ 
škodu vyčíslil na takmer 220 eur. Obvi-
nené osoby sú stíhané na slobode.

Humenskí kriminalisti objasnili 
aj ďalší prípad v obci Sukov
21-ročný muž z Humenného, dvaja 
27-roční muži z obce Sukov a 18-roč-
ný mladík z obce Marhaň boli hu-
menským vyšetrovateľom obvinení z 

prečinu porušovania domovej slobody 
spáchaného formou spolupáchateľstva 
a z prečinu podielnictva.
V mesiaci február tohto roku dvaja 
z obvinených preskočili oplotenie ro-
dinného domu v Sukove, odstránili zá-
mok na hospodárskej budove a odtiaľ 
ukradli rôzne náradie (motyky, veľké 
kladivo kálačka, drevené i umelohmot-
né hrable, železnú stavbársku lopa-
tu, oceľový rýľ, oceľovú polievačku, 
železnú kosu, stavebný fúrik, železné 
rúry na vodu, viac ako 220 ks smreko-
vých neopracovaných dosiek (niekto-
ré z nich vytrhli priamo z rodinného 
domu). Ukradnuté veci prekladali cez 
oplotenie domu, materiál potom nalo-
žili do motorového vozidla a odviezli do 
zberných surovín v Humennom. Získa-
li 50 eur, tie si rozdelili. Majiteľka ško-
du v tomto prípade vyčíslila na 250 eur. 

Platili falošnými bankovkami, ktoré slúžili ako rekvizity na filmárske účely

Prevrátený traktor vážne poranil 36-ročného muža

Pôjde za krádež 152 klasov kukurice do väzenia?

ts, Michalovce   

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej 
polície Okresného riaditeľstva PZ 
v Michalovciach zo zločinu falšova-
nia, pozmeňovania a neoprávnenej 
výroby peňazí a cenných papierov 
obvinil štyroch mužov vo veku od 

27 do 34 rokov, traja z okresu Mi-
chalovce a jeden z okresu Sobran-
ce. „Podľa doterajšieho vyšetrova-
nia jeden z obvinených si na jednej 
z internetových stránok objednal 
50-eurové a 20-eurové bankovky 
označené ako reklamné predme-
ty, napríklad v tomto prípade ako 

rekvizity na filmárske účely, o čom 
všetci obvinení vedeli. Aj napriek 
tomu dali do obehu dve 20-eurové 
bankovky, ktorými dvaja z obvine-
ných zaplatili za nákup tovaru,“ in-
formovala košická krajská policaj-
ná hovorkyňa Jana Mésarová. Po-
lícia zaistila časť týchto bankoviek, 

pričom „50-eurovky“ sa do obehu 
nedostali, a na prípade naďalej 
pracuje. Zaistené veci budú pred-
ložené NBS na skúmanie. Traja 
z obvinených sú stíhaní väzobne. 
Obvineným osobám za tento zločin 
hrozí trest odňatia slobody na se-
dem až 10 rokov. 

ts, Humenné   

Vo veci prečinu ublíženia na zdra-
ví bolo povereným príslušníkom 
Obvodného oddelenia Policajného 

zboru v Humennom začaté trestné 
stíhanie. V utorok 20. augusta podve-
čer na lesnej ceste v lesnom poraste 
v katastrálnom území obce Karná do-
šlo pri zvážaní drevnej hmoty k pre-

vráteniu traktora. 36-ročný miestny 
muž pri tejto udalosti utrpel viacero 
zranení (otras mozgu, infrakcie nie-
koľkých rebier, pomliaždenie  kole-
na, ramena i hrudníka). „Okolnosti, 

za akých k ublíženiu na zdraví došlo, 
polícia vyšetruje,“ dodala prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

ts, Vranov nad Topľou   

Dvadsaťosem-ročný muž z Nižného 
Hrabovca v okrese Vranov nad Top-
ľou bol obvinený z prečinu krádeže, 

ktorej sa mal dopustiť ešte v utorok 
6. augusta vo večerných hodinách. 
Hrabovčan z kukuričného poľa v ka-
tastrálnom území rodnej obce odcu-
dzil 152 kusov klasov kukurice. „Pre 

majiteľa dotknutých polí vznikla ško-
da vo výške 152 eur. Obvinený muž 
je stíhaný na slobode, ak sa mu ale 
vina preukáže, hrozí mu trest odňatia 
slobody až na dva roky. Či mu takýto 

trest odňatia slobody skutočne stojí 
za 152 kukuričných klasov, už pone-
cháme na zvážení obvineného muža,“ 
informovala prešovská krajská poli-
cajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Zlodeji si poodnášali z domov bicykle, rôzne náradie a materiál, ktorý potom odviezli do zberných surovín.

Fantázia a vynaliezavosť podvodníkov, zdá sa, nepozná hranice. Policajti obvinili štyroch mužov zo zločinu falšovania peňazí.  Jeden z páchateľov si z internetovej stránky 
objednal 50-eurové a 20-eurové bankovky označené ako reklamné predmety, ktoré slúžili ako rekvizity na filmárske účely. Týmito bankovkami zaplatili v obchode.

Mladíkovi hrozí za krádež kukurice trest odňatia slobody až na dva roky.

KRIMI
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Myšlienka týždňa...
"LEPŠIE JE MENEJ 

VEDIEŤ A SVOJ 
MENŠÍ ROZHĽAD 

DOPĹŇAŤ POKOROU, 
NEŽ MAŤ CELÉ 

POKLADY VEDOMOSTÍ 
A PRITOM BYŤ 

MÁRNIVO SAMOĽÚBYM."
(TOMÁŠ KEMPENSKÝ – 1380-1471;  NEMECKÝ 

KŇAZ, REHOĽNÍK U AUGUSTINIÁNOV, MYSTIK) 

P R E D A J

 � Predám SUCHÉ PALI-
VOVÉ DREVO. Tel. 0915 
900 006.  

HE-R/0167

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

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM
OD 2. DO 16. 9. 2019  SA 

USKUTOČNÍ PLÁNOVANÁ 
ODSTÁVKA KRYTEJ PLAVÁRNE

(26. 8. – 01. 9. 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. 7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV
-Z/000383

SV
-Z/000425

SV
-Z/000426

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

H
E/0047

HE-PR/0248
HE-M

/0265



PONDELOK
26. AUGUSTA 2019HUMENSKÝ EXPRES6 | SPRAVODAJSTVO

Podvody pri predaji dovoleniek do viacerých zahraničných destinácií

Tretí sektor zatiaľ  získal vyše 58 miliónov eur

ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Príslušníci finančnej sprá-
vy z Kriminálneho úradu 
finančnej správy (KÚFS) 
sa zaoberajú podvodmi pri 
predaji zájazdov do rôznych 
zahraničných destinácií. Na 
základe podnetov od verej-
nosti a zistených informácií 
preverujú činnosť subjektu, 
ktorý prostredníctvom jednej 
internetovej stránky predá-
val dovolenky od roku 2017. 
KÚFS zaistil tento mesiac na 
viacerých miestach účtovné 
doklady daňového subjek-
tu z Bratislavského kraja, 
ktorý je podozrivý z porušo-
vania daňových predpisov. 
Ide o daňový subjekt, ktorý 
v rámci svojej podnikateľskej 
činnosti predával dovolenko-
vé zahraničné zájazdy pro-
stredníctvom internetovej 
stránky. Podľa dostupných 
informácií predával zájazdy 
prostredníctvom e-shopu od 
roku 2017. Subjekt opako-

vane podá-
val nulové 
daňové pri-
znania, hoci 
dovolenko-
vé zájazdy 
reálne pre-
dával, resp. 
s p r o s t r e d -
kovával cez 
iné cestovné 
kancelárie. 
Podľa pod-
netov od ob-
čanov vzal 
v niekoľkých 
p r í p a d o c h 
zálohu za 
zájazd. Ak 
sa neusku-
točnil, finančné prostriedky 
ale dovolenkárom nevrátil. 
„Spoločnosť, ktorá stojí za in-
ternetovým obchodom, mala 
v Slovenskej republike len 
virtuálne sídlo. Na interne-
tovej stránke bol ako kontakt 
uvedený len e-mail. Kona-
teľom bola osoba zo zahra-

ničia. Po preverení všetkých 
skutočností budú podniknuté 
ďalšie kroky smerujúce k vy-
čísleniu škody a odstúpeniu 
informácií orgánom činným 
v trestnom konaní,“ priblížila 
hovorkyňa Finančnej správy 
SR Ivana Skokanová. Finanč-
ná správa vyzýva občanov 

k opatrnosti pri nákupe zá-
jazdov a dovoleniek prostred-
níctvom neoverených inter-
netových obchodov. Pred 
nákupom odporúča preveriť 
si internetový obchod, jeho 
kontaktné údaje, prípadne 
existenciu kamennej predaj-
ne alebo pobočky.

ts, Slovensko 

Tretí sektor zatiaľ získal vyše 
58 miliónov eur. Peniaze do-
stali občianske združenia, 
neziskové organizácie či na-
dácie od daňovníkov. Ide o 
financie, ktoré im poukázali 
fyzické a právnické osoby 
ako 2 % podielu zo svojich 
zaplatených daní. Finančná 
správa doteraz spracovala 
takmer 900-tisíc vyhlásení.
Najviac ľudia a firmy daro-

vali tretiemu sektoru z Bra-
tislavského kraja, na účty 
neziskových organizácií, ob-
čianskych združení a nadácií 
pribudlo od daňových sub-
jektov z tohto kraja takmer 
14 miliónov eur. Najnižšiu 
sumu, necelé 4 milióny, pou-
kázali daňové subjekty z Ban-
skobystrického kraja. Výška 
darovaných financií sa môže 
ešte zvýšiť. Narásť môže po 
spracovaní všetkých odlo-
žených daňových priznaní k 

dani z príjmov za rok 2018, 
ktoré odovzdajú subjekty do 
02.10.2019. Komu darovať 
2 % zo svojich daní si môžu 
daňovníci pozrieť v zozname, 
ktorý vedie Notárska komora 
SR. Verejne dostupný je aj 
na stránke www.notar.sk a 
na portáli finančnej správy. 
Ročný prehľad prijímateľov, 
ktorým boli poskytnuté po-
diely zaplatenej dane v roku 
2019 a informácie o sume 
poskytnutej jednotlivým pri-

jímateľom, zverejní finanč-
ná správa do konca januára 
2020. Počas januára zároveň 
zasiela neziskovým organizá-
ciám, ktoré dostali peniaze 
od daňovníkov, oznam o dar-
coch v prípade, ak daňovník 
v podanom vyhlásení vyzna-
čil svoj súhlas so zaslaním 
týchto údajov prijímateľovi. 
Súhlas daňovníka umožňu-
je finančnej správe oznámiť 
jeho základné údaje bez výš-
ky darovanej sumy.

Finančná správa zaslala na účty neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám do polovice augusta vyše 
58 miliónov eur. Poukázali im ich fyzické a právnické osoby ako podiel zo svojich zaplatených daní, známe ako 2 %.  

Konečná suma pre tretí sektor sa ešte môže navýšiť.

Finančná správa vyzýva občanov k opatrnosti pri nákupe zájazdov a dovoleniek prostredníctvom neoverených internetových obchodov. 
Pred nákupom odporúča preveriť si internetový obchod, jeho kontaktné údaje, prípadne existenciu kamennej predajne alebo pobočky
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Na najvyšších priečkach populár-
nych mien pre deti na Slovensku 
sa už niekoľko rokov umiestňuje 
Sofia s Jakubom. V roku 2014 Ja-
kuba vystriedal Adam, o dva roky 
neskôr však už bol opäť na vrchu 
tabuľky. Vyplýva to z údajov, kto-
ré TASR poskytlo Ministerstvo 
vnútra (SR). Podľa štatistík sú za 
posledné tri roky najfrekventova-
nejšie ženské mená Sofia, Nina, 
Natália, Ema, Viktória, Nela, 
Laura a Eliška. U chlapcov to sú 
Jakub, Adam, Tomáš, Samuel, Mi-

chal, Martin, Filip, Matej a Oliver. 
V roku 2018 bolo meno Jakub po-
užité 1264-krát. Dievčenské meno 
Sofia bolo oproti roku 2017, keď 
rodičia dali toto meno až 1027 
dievčatám, použité len 722-krát. 
V súčasnosti dávajú rodičia svojim 
deťom často aj exotickejšie meno. 
Ak však ide o pomerne nezvyčajné 
meno, MV SR odporúča predložiť 
dokument, že existuje štát, v kto-
rom sa používa. Podľa MV SR by 
meno nemalo byť hanlivé či ne-
osobné. Osoba mužského pohlavia 
by tiež nemala byť pomenovaná 
ženským variantom, a naopak. 

Tieto obmedze-
nia sa nevzťahujú 
na cudzojazyč-
né meno, ak je 
všeobecne známe, 
že takéto použitie 
mena je v súlade s 
tradíciou štátu, kde 
je obvyklé. „Na po-
žiadanie matričné-
ho úradu tieto sku-
točnosti preukazuje rodič dieťaťa 
potvrdením zastupiteľského úra-
du cudzieho štátu,“ vysvetlilo MV 
SR. Dieťaťu sa môže určiť aj viac 
mien, a to aj cudzojazyčných. Naj-

viac to však môžu byť len tri mená. 
„Pri zápise mena alebo mien do 
matriky sú rodičia povinní poskyt-
núť matričnému úradu súčinnosť,“ 
pripomenulo ministerstvo.

tasr, Nová Sedlica, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ     

Informuje o tom Správa NP Polo-
niny na svojom profile na sociálnej 
sieti. Jeden z panelov podľa ochra-
nárov záujemcov oboznámi s tým, 
čo musí drevo prežiť, aby spievalo, 
či prečo každá drevina vydáva iný 
zvuk. Nazývajú ho „dendrofónom“. 
Nasledujúci hravý panel je venova-
ný poznávaniu lesných drevín. „Do 
akej výšky vyrastú, koľko rokov 
sa dožijú, ako vyzerajú ich plody 
a habitus? Môžete si ich ovoňať 
alebo ohmatať štruktúru ich dreva 

a kôry. Ďalší panel v podobnom 
dizajne zase informuje o biológii 
a etológii živočíchov, ako rozli-
šovať ich stopy, zobrazuje vzhľad 
ich mláďat,“ približujú ochraná-
ri. Prostredníctvom posledného z 
nich si návštevníci Polonín môžu 
porovnať rozpätie svojich rúk s roz-
pätím krídiel rôznych druhov vtá-
kov. „Krídla letiaceho vtáka sa vo 
výške, ktorá skresľuje, nezdajú byť 
také mohutné, budete iste prekva-
pení,“ dodávajú ochranári s tým, 
že tento panel môže poslúžiť i ako 
zaujímavá fotostena. Panely vznikli 

vďaka cezhraničné-
mu mikroprojektu 
v rámci programu 
Interreg V-A Poľ-
sko-Slovensko „Prí-
roda v susedstve 
– slovensko-poľská 
spolupráca prihra-
ničných národných 
parkov v oblasti 
vzdelávania, propagácie a ochrany 
Východných Karpát“ v spoluprá-
ci s Bieščadským národným par-
kom. Ako o tom TASR informovala 
Zuzana Bartušová zo Správy NP 

Poloniny, slovenským vkladom do 
projektu bol výber typov panelov, 
preklad textov a osadenie výsled-
ných objektov v teréne.

mpo, Sobrance, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ     

Dňa 19. augusta v dopoludňajších 
hodinách zaznamenali kamery, 
ktoré monitorujú vonkajšiu hra-
nicu s Ukrajinou, jej neoprávnené 
prekročenie neznámymi osobami 
v smere zo SR na Ukrajinu. O in-
cidente boli bezodkladne informo-
vané orgány Štátnej pohraničnej 

služby Ukrajiny. Krátko po udalosti 
zadržali príslušníci ŠPS Ukrajiny v 
ukrajinskom vnútrozemí 4 štátnych 
príslušníkov Českej republiky, 2 
mužov a 2 ženy. „Pri podaní vysvet-
lenia osoby uviedli, že jedna osoba 
zo skupiny  nevlastní cestovný pas, 
a preto sa rozhodli prekročiť štátnu 
hranicu mimo hraničný priechod. 
Všetky osoby boli v zmysle plat-

nej readmisnej dohody medzi 
Ukrajinou a Európskou úniou 
vrátené na územie SR a bola 
im uložená bloková pokuta za 
priestupok v zmysle zákona 
o pobyte cudzincov. Po vykona-
ní potrebných úkonov boli oso-
by prepustené na územie SR,“ 
vysvetlila Agnesa Kopernická, 
hovorkyňa RHCP Sobrance.

Slovensko: Medzi najobľúbenejšie mená pre deti patria Sofia, Jakub, Adam či Nina

Nové informačné panely približujú návštevníkom Poloniny zmyslami

Česi sa vybrali cez slovensko-ukrajinskú hranicu mimo hraničný priechod

V areáli Informačného strediska Národného parku (NP) Poloniny pribudli štyri nové informačné panely.  
Približujú poznatky z dendrológie a zoológie, pričom do poznávania zapájajú všetky zmysly. 

Policajtom podali podivné vysvetlenie. Tvrdili, že jedna osoba zo skupiny nevlastní cestovný pas,  
a preto sa rozhodli prekročiť  štátnu hranicu mimo hraničný priechod.
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V Snine vystavujú Babu z lesa

Absolútnym víťazom Furmanských pretekov sa stal Ján Juško z Belej nad Cirochou

D. Kapráľová, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Je to príbeh o čistej duši, samo-
te, vzdore, pravde a odhodlaní žiť 
svoj život a s prirodzenosťou prijať 
smrť. Je to „výpoveď o našej men-
šej alebo väčšej slepote voči jemnej 
kráse malých vecí, voči iným súvis-
lostiam pravdy a krásy, voči prav-
de, ktorú sa nám na nepohodlných 
miestach nechce vidieť,“ uviedla L. 
Jakubčáková. Osobný život Baby z 
lesa, ako sa sama nazvala, je v tvor-
be autorky zašifrovaný a odkrýva 
sa v náznakoch, často v podobe 
zátiší, tichého žitia Kataríny Kiov-
skej. Barokové detaily s moderným 
rámcovaním naplnené šerosvitom, 
reflektujú a zároveň problemati-
zujú prístup k tradičnému zátišiu, 
ako ho vnímame v maliarskej tvor-
be. „Sú plné podprahových odka-
zov na vanitas, pominuteľnosť a 
márnosť ľudského života, ukryté 
nielen v starých čipkách váľajúcich 

sa v prachu, ale tiež v eucharistii do 
zásoby,“ uviedla I. Komanická.
                                       
Lena Jakubčáková /*1980/. Pracu-
je na Katedre výtvarných umení a 
intermédií Fakulty umení Technic-
kej univerzity v Košiciach. Vyštu-
dovala francúzsku filológiu (2004) 
a literárnu vedu (2008) na Filozo-
fickej fakulte Prešovskej univerzi-
ty v Prešove, ako aj fotografiu na 
Institute tvůrčí fotografie Slezské 
univerzity v Opavě (2010, 2014). 
Spolupracovala na medzinárod-
ných fotografických projektoch. 
Je členkou združenia PhotoART 
Centrum v Košiciach. Jej najzná-
mejšie série sú V odlúčení/Spis 
44 (2007 – 2010, 2016 – 2017), 
Marseille (2010 – 2013) a Baba z 
lesa (1998 – 2017), ocenená v sú-
ťaži Slovak Press Photo (1. miesto, 
kategória Každodenný život, 2014) 
a finalistka súťaže Poznan Photo 
Diploma Award (2015). V roku 

2016 sa jej maketa knihy z pros-
tredia slovenskej väznice dostala 
medzi finalistov súťaží na knižných 
fotografických festivaloch Kas-
sel Dummy Award a Self Publish 
Riga. Na konci toho istého roku 
bola kniha aj vydaná, pod finálnym 
názvom Spis 44 a v tejto podobe sa 
v roku 2018 dostala medzi finalis-
tov súťaže J Book Show pre festival 
v írskom Corku, na Bienále grafic-

kého dizajnu v Brne a získala tiež 
Národnú cenu za dizajn vďaka gra-
fickej úprave Samuela Čarnokého. 
V roku 2017 dokončila dlhoročný 
projekt Baba z lesa vrátane knihy 
(zatiaľ v podobe makety) a krát-
keho filmu. Jej práce boli vysta-
vené na Slovensku, v Česku, Číne, 
Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, 
Nemecku, Francúzsku, Taliansku, 
Španielsku, Lotyšsku a Írsku.

tasr, Sobrance   

Deviaty ročník sobraneckých 
Furmanských pretekov priniesol 
rekordný počet súťažiacich, šted-
rú gastronomickú ponuku i výlet 
k Beňatinskému travertínu. Prí-
ležitosť užiť si atmosféru jedného 
z TOP podujatí Košického samo-
správneho kraja (KSK) v areáli 
Sobraneckých kúpeľov využilo 
v nedeľu takmer desaťtisíc náv-
števníkov. TASR o tom informo-
vala manažérka podujatia Mária 
Kasičová. „Sobranecké furmanské 
preteky sa realizujú v jedinečnom 
areáli. Keď si pozriete furman-
ské preteky po celom Slovensku, 
väčšinou je to na ihriskách alebo 
na planinách. Iba tu, v lesoparku 

Sobranecké kúpele, je to so stro-
mami. Koníky ako keby pracovali 
v lese naozaj,“ opísala hlavnú de-
vízu podujatia Kasičová. Na atrak-
tívnosti však, ako ďalej uviedla, 
preteky získavajú vďaka patroná-
tu krajskej organizácie cestovného 
ruchu. Spolupráca prináša podľa 
jej slov veľa nových podnetov. Pod-
ujatie tak už neponúka len pohľad 
na ťažkú prácu koní a furmanov. 
Súčasťou deviateho ročníka bola 
i takzvaná gastrozóna a zóna pre 
deti, a tiež možnosť výletu k Beňa-
tinskému travertínu. Snahou za-
traktívniť podujatie sa organizáto-
ri, samospráva i kraj, zároveň usi-
lujú o zvýšenie záujmu verejnosti 
o región z hľadiska cestovného ru-
chu. Podľa slov výkonnej riaditeľ-

ky Krajskej organizácie cestovného 
ruchu Košice Region Turizmus 
Lenky Vargovej Jurkovej, TOP 
podujatia KSK sú „výkladnou skri-
ňou“ toho, čo kraj v rámci turizmu 
ponúka. „Je dôležité, aby nešlo len 
o samotné podujatie, ale aj o po-
nuku, ktorú tu máme. A v tomto 
prípade furmanské preteky, Sob-
ranecké kúpele, Morské oko, nád-
herná Beňatina, to je tá ponuka, 
ktorú popri tomto podujatí chceme 
predstaviť,“ vyzdvihla turistickú 
atraktívnosť regiónu Vargová Jur-
ková. Podporiť myšlienku rozvoja 
turizmu v regióne prišiel do Sob-
raniec v nedeľu aj podpredseda 
vlády pre investície a informatizá-
ciu Richard Raši. Podľa jeho slov 
turizmus môže byť v Sobraneckom 

okrese kľúčom k pozdvihnutiu 
úrovne rozvinutosti okresu. „Mno-
ho ľudí tu príde kvôli furmanským 
pretekom raz a druhýkrát tu príde 
preto, že spozná prírodu, nájde 
tu prírodné krásy. Tento okres 
je unikátny,“ uviedol pre TASR. 
V deviatom ročníku sobraneckých 
Furmanských pretekov si v troch 
súťažných disciplínach zmeralo 
svoje zručnosti 15 furmanov. Abso-
lútnym víťazom pretekov, ktorému 
sa podarilo zdolať svojich súperov 
vo všetkých troch disciplínach, sa 
stal Ján Juško z Belej nad Cirochou 
(okr. Snina). Za najkrajšieho koňa 
pretekov označili diváci Gaštana. 
Jeho majiteľom je Vladimír Zimný.

Furmanské preteky ponúkli drinu, kulinárstvo i spoznávanie regiónu. 

Baba z lesa je dlhodobý, fotografický a dokumentárny projekt, ktorý vychádza z autorského archívu fotografky Leny 
Jakubčákovej. Je sondou do života Kataríny Kiovskej, poslednej a svojráznej obyvateľky zaplavenej dediny Košické Hámre na 

východe Slovenska, ktorá sa rozhodla neopustiť toto miesto ani po výstavbe vodnej priehrady Ružín. 
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Humenčania, zapojte sa do zbierky školských pomôcok a podporte školákov v núdzi

Mladík zo Sniny našiel platobnú kartu a pokojne ju užíval

ts, Humenné, FOTO:GKCH Prešov

Už po desiaty raz sa Gréckoka-
tolícka charita Prešov zapája do 
celoslovenskej Zbierky školských 
pomôcok. Charita malým školá-
kom zo sociálne slabších pomerov, 
krízových centier či deťom z cha-
ritných detských domov na Sloven-
sku pomáha zbierkou naplniť ich 
školské tašky a uľahčuje im tak prí-
stup k vzdelaniu. Školské potreby 
odovzdajte v našom humenskom 
zbernom mieste: Sociálne centrum 
Humenné (Štefánikova 1525/29) 
v budove detskej polikliniky. Da-
rovať môžete všetko, čo malí ško-
láci využijú pri vzdelávaní: zošity, 
písacie potreby (perá, ceruzy, fixy, 
pastelky, pravítka,...), výtvarné po-
môcky (výkresy, vodové i tempero-
vé farby, lepidlá, farebný papier, 
nožnice,...), školské dosky, školské 
tašky alebo aktovky, vrecúška na 
prezuvky a ďalšie potreby. „Potre-
by každý rok darujeme školákom, 
ktorí to najviac potrebujú. Indivi-
duálne a citlivo preveríme opod-
statnenosť darovania pomôcok 
konkrétnej rodine. Často sa stretá-
vame s dojatím a vďačnosťou u ob-

darovaných za pomoc, zmiernenie 
ich nákladov a ušetrení rodinných 
rozpočtov,“ priblížila za Grécko-
katolícku charitu Prešov Silvia 
Hrabčáková. Zbierku školských 
pomôcok koordinuje Slovenská ka-
tolícka charita na Slovensku cez ar-
cidiecézne a diecézne charity, ktoré 
poznajú konkrétne potreby v ob-
ciach či mestách rôznych regiónov 
Slovenska. Už 10 rokov sa touto 
celonárodnou zbierkou katolícka 
charita snaží pomáhať sociálne 
znevýhodneným deťom. Snaží sa, 
aby opäť v septembri, na začiatku 
školského roka, mohli zasadnúť do 
školských lavíc pripravené a mali 
rovnakú šancu na vzdelanie ako 
ostatné deti.

Ako dopadla Zbierka 
školských pomôcok v roku 
2018?
Vlani sa celoslovensky v 47 zber-
ných miestach podarilo vyzbie-
rať 27 269 školských potrieb, ktoré 
putovali k deťom zo sociálne slab-
ších rodín, do krízových centier 
a detských domovov na Slovensku. 
V rámci Gréckokatolíckej charity 
Prešov sa vyzbieralo vyše 5 400 

rozmanitých potrieb. Z nich sme 
obdarovali 116 konkrétnych školá-
kov v mestách Prešov, Humenné, 
Svidník a Stará Ľubovňa. Výnos 
sme ponechali aj deťom a mladým 
so zdravotným znevýhodnením 
v našich službách. Rovnako sme 
výnosom pomohli malým školám 

zo 4 inštitúcií, ktoré prejavili záu-
jem. Vďaka štedrým darcom mohli 
deti v núdzi na začiatku školského 
roka zasadnúť do školských lavíc 
pripravené a mali rovnakú šancu 
na vzdelanie ako ostatné deti. Ten-
to rok môžete byť pri tom.

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Koncom mesiaca júl tohto roku 
Sninčan opakovane a na rôznych 
miestach v rodnom meste neo-
právnene použil platobnú kartu, 
ktorú našiel a prisvojil si ju. Ňou 
potom platil za potraviny, textil a 
iný spotrebný tovar. To všetko bez 
vedomia či súhlasu majiteľa karty. 

36-ročný majiteľ (taktiež zo Sni-
ny) škodu vyčíslil na najmenej 52 
eur. Obvinený mladík je momen-
tálne stíhaný na slobode. „Zákon 
jasne stanovuje, že v prípade nále-
zu, napr. aj platobnej karty, je pro-
tizákonné si ju prisvojiť a užívať 
vo svoj prospech! Vec je potrebné 
vrátiť majiteľovi alebo odovzdať ju 
na najbližšom policajnom oddele-

ní. V prípade ban-
komatovej karty 
je možné ju odo-
vzdať aj v ktorej-
koľvek bankovej 
inštitúcii,“ upo-
zornila prešovská 
krajská policajná 
hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

Pripravujete sa na začiatok školského roka? Vyrástlo vám dieťa zo školskej aktovky, máte doma zvyšné detské vrecúško na telesnú 
či plnú zásuvku farbičiek? Chystáte sa na nákup školských pomôcok? Staré pomôcky nevyhadzujte, ale darujte. Do nákupného 

košíka prihoďte zošit navyše. Nielen úplne nové, ale aj staršie, no stále funkčné školské pomôcky môžete darovať školákom v núdzi 
prostredníctvom Sociálneho centra v Humennom (Gréckokatolícka charita Prešov). 

Humenský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 20-ročnému mladíkovi zo Sniny, a to z prečinu neoprávnené vyrobenie a používanie 
platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty. Ak sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia 

slobody na jeden až päť rokov.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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MsKS – DOM KULTÚRY
NABUCCO

OPEN AIR OPERA TOUR 2019... Jedinečný zážitok z 
operného umenia, nádherných kulís a kostýmov. Vystúpia 
špičkoví operní umelci z Talianska, Ruska, USA, Českej 

republiky a Bulharska. Zbor spolu s orchestrom tvorí 
takmer 120 účinkujúcich. V opere Nabucco zhudobnil 
Verdi biblický námet zo Starého zákona: Babylončania 
pod vedením kráľa Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnú 

do Jeruzalema, zničia Šalamúnov chrám a židovský národ 
odvlečú do zajatia. Boh Židov Jehova však potrestá kráľa 
tým, že na neho zošle šialenstvo. Nabucco, ktorý musel 
čeliť aj intrigám svojej domnelej dcéry Abigail napokon 
rozpozná svoju vinu, uzná silu a veľkosť boha Jehovu a 

vráti Židom slobodu. Sila tohto diela spočíva najmä v pôso-
bivých masových scénach a zborových výstupoch. Dodnes 
je populárny „Zbor Židov“, ktorý sa v dobe vzniku opery 
stal vyjadrením túžby talianskeho národa po nezávislosti.
– v utorok o 20.00 hod. na amfiteátri. Vstup (predpredaj) 

29,90 eur (voľné sedenie).
MOJE POCITY V OBRAZOCH

Autorská výstava olejomalieb – Alojz Mathia... – vo 
výstavnej miestnosti DK potrvá do konca augusta.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
NÁVRAT TANGA

Filmové populárne melódie. PONTES – MOSTY 
POROZUMENIA: Medzinárodný hudobný festival... 

Oldřich Vlček (husle, Virtuosi di Praga), Ján Meisl (baján), 
Ondřej Sejkora (kontrabas), Ivica Clementová (Collegium 
Cantorum). – v utorok 27. augusta o 19.00 hod. v koncert-

nej sieni zámku. Vstupné 4/3 eur.
Z DREVA – ZO SRDCA

Výstava insitnej drevorezby zo zbierok Vihorlatského 
múzea. Potrvá do konca augusta v skanzene VM.

OREST DUBAY
Autorská výstava pri príležitosti 100-ého výročia narodenia 
významného  výtvarníka a pedagóga,  národného umelca, 
rodáka z obce Veľká Poľana (okres Snina). Grafik, maliar, 

sochár, ilustrátor a pedagóg patril k významným osob-
nostiam zakladateľskej generácie slovenských grafikov. 

Výstava potrvá do 31. októbra. 
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU

Stála výstava. Súbor veľkoformátových dobových fotogra-
fií prináša zábery od najstarších dochovaných vyobrazení 

štvorkrídlového objektu renesančného kaštieľa a priľahlého 
parku na rytine z obdobia druhej polovice XVII. storočia 

po dnešok. 
V dňoch od  24.  do  29. augusta 2019 budú múzejné expo-
zície a výstavné priestory v objekte kaštieľa, ako aj  kaštieľ 
pre verejnosť zatvorené. Aktuálne stavebno-reštaurátorské 

činnosti sa sústreďujú na  plochu podchodu v portálnej 
časti kaštieľa a na obnovu nádvorných  fasád južnej 
kaštieľskej steny pod rovinou vnútorného balkóna. 

Expozícia ľudovej architektúry a bývania (skanzen) 
Vihorlatského múzea v Humennom je v týchto dňoch  
pre verejnosť otvorená podľa aktuálnych návštevných 

hodín. Stála  expozícia sakrálnej, obytnej a hospodárskej 
architektúry ponúka exponáty tradičných remeselných 

nástrojov a výrobkov

KINO FAJN
SPIDER MAN: PARALELNÉ SVETY

(INTO THE SPIDER-VERSE)
LETNÝ PRÁZDNINOVÝ FESTIVAL

animovaný, akčný (USA), slovenský dabing 
 – 27. augusta o 10.00 hod.

Kreatívne duo Phil Lord a Chris Miller ukáže Spider-Ma-
na v novom svetle, s použitím jedinečnej technológie 
animácie. Nosiť modro-červenú masku nikdy nebolo 
nebezpečnejšie. Potom, čo tínedžera Milesa Moralesa 

pohryzie rádioaktívny pavúk, musí sa naučiť, ako sa stať 
Spider-Manom. Pomôže mu v tom Peter Parker a ďalší 

pavúčí hrdinovia, ktorých diabolský Kingpin preniesol z 
iných dimenzií. Podarí sa im Kingpina zastaviť skôr, než 

Brooklyn zhltne čierna diera?
KTO JE ĎALŠÍ!

thriller (SVK), originálna verzia – 27. augusta o 19.30 hod.
Osudy hlavných hrdinov zmenil internet a priviedol ich až 

na hranicu života a smrti... Prvý príbeh - zobrazuje momen-
tálne veľmi aktuálnu tému, kyberšikanu. Hlavnú úlohu v 
ňom stvárňuje známa slovenská reperka Aless Caparelli. 

Druhý príbeh - extrémny fenomén „rooftopping“ predstavia 
dvaja najznámejší rooftopperi na svete Oleg a Vadim. S ka-
merami na hlavách a bez akéhokoľvek istenia protizákonne 
zdolávajú výškové budovy po celom svete. Tretí príbeh - sa 
sústredí na tému sexuálneho zneužívania. Predstavia sa tu 
americký herec Brian Caspe a mladá Američanka Anita 

Sonnberger, ktorá hrá dievča dotlačené do bezvýchodisko-
vej situácie s rozhodnutím prehovoriť.

ŠIALENE ŠŤASTNÁ
(LA PAZA GIOIA)

dráma, komédia (FRA/ITA), české titulky  
– 28. augusta o 19.30 hod.

Beatrice je utáraná klamárka a samozvaná miliardárka, 
ktorá rada verí tomu, že sa pozná so všetkými dôležitými 

ľuďmi. Donatella je zase potetovaná mlčanlivá introvertka, 
ktorá v sebe ukrýva ťaživé tajomstvo. Obe ženy sú pacient-

kami na modernej, ale stráženej psychiatrickej klinike a 
postupne sa medzi nimi vyvinie silné priateľstvo. Spoločne 

potom z liečebne utečú a snažia sa vo svete vonku počas 
svojej bláznivej cesty nájsť šťastie, ktoré obe stratili…

HUMENSKÝ AMFITEÁTER – 21.00 hod.
(vstup voľný; v prípade nepriaznivého 

počasia sa premietanie ruší)

BOXER A SMRŤ
28. AUGUST (streda) - 21.00 hod. 

dráma, športový (ČESKOSLOVENSKO), originálna 
verzia

Štefan Kvietik v postave väzňa... Psychologická dráma 
charakterov, ktoré nepôsobia plocho, jednoznačne ani 

schematicky. Postavy Krafta a Komínka vyrastajú 
z reálnej, v tomto prípade aj vypätej a hraničnej 

situácie, a na jej pozadí uskutočňujú svoj nerovný 
pästný súboj. Duel medzi vysoko postaveným, 

značnou mocou a blahobytom disponujúcim veliteľom 
tábora a zoslabnutým väzňom, ktorý tak ako ostatní, 
prišiel o svoju ľudskú dôstojnosť a bol degradovaný 
na hmyz. Je vecou, s ktorou možno manipulovať - 

vykrmovať ju, potom do nej podľa vlastného uváženia 
búšiť a nabádať ju, aby sa bránila. Režisér Peter Solan 
zvádzal trojročný boj o povolenie príslušných orgánov 

realizovať scenár napísaný už v roku 1959. Štátny 
dozor nad filmom v tom čase preferoval jednoznačné, 
nekonfliktné témy , ktoré nebolo možné podozrievať 
s pokusu zachytiť skutočnosť v jej rozporuplnosti a 

mnohoznačnosti.
ZRODILA SA HVIEZDA

(A STAR IS BORN)
30. AUGUST (piatok) – 21.00 hod.

hudobný, dráma (USA), slovenské titulky
Ostrieľaný muzikant Jackson Maine objaví a zamiluje 
sa do začínajúcej speváčky Ally. Táto už svoj veľký 

sen o hviezdnej kariére vzdala, kým ju Jack neprinúti 
vyjsť na pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď Allyin 

raketový štart zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále 
horšie nesie svoj ústup z veľkých pódií a o to viac 

bojuje so svojimi vnútornými démonmi. V hlavných 
úlohách predstaví štvornásobný držiteľ nominácie 
na Oscara, Bradley Cooper a spevácka pophviezda 

Lady Gaga.
PLAYMOBIL VO FILME

(PLAYMOBIL: THE MOVIE)
animovaný, fantasy, rodinná komédia (FRA/GER), 

slovenský dabing – 29. augusta a 1. septembra o 17.30 
hod., 31. augusta a 1. septembra o 15.30 hod.

Keď Marlin, mladší brat Charlie, nečakane zmizne 
v čarovnom animovanom svete PLAYMOBIL®, 
nepripravená Marla sa musí vydať na cestu, aby 

ho priviedla domov. Na fantastickej ceste naprieč 
úžasnými novými svetmi, Marla sa spojí a stretne s 

nepravdepodobnými a hrdinskými novými priateľmi. 
Prostredníctvom ich akčného dobrodružstva si Marla 
a Charlie uvedomia, že bez ohľadu na to, ako sa ich 
život odohráva, môžete dosiahnuť čokoľvek, keď 

veríte v seba!

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

(PANNA * 23. 8. – 21. 9.)
(LETNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY  

* 1. 7. – 31. 8.)
26. 08.  SAMUEL, SAMO, SAMUELA
27. 08.  SILVIA, SILVIO
28. 08.  AUGUSTÍN
29. 08.  NIKOLA, NIKOLAJ
 - VÝROČIE SLOVENSKÉHO 
  NÁRODNÉHO POVSTANIA 
 (štátny sviatok)
30. 08. RUŽENA
31. 08. NORA, RAMÓN
01. 09. DRAHOSLAVA
 - DEŇ ÚSTAVY SR  
 (štátny sviatok)
 (Európsky deň židovskej kultúry  
 a dedičstva)
02. 09.  LINDA, MELINDA, REBEKA

CEZ PRSTY
komédia, športový (CZE/SVK), originálna verzia 
– 29. augusta a 1. septembra o 19.30 hod., 30. 8. 

o 17.30 hod.
Príbeh sa odohráva na beachvolejbalových ihriskách, 
ale nielen na nich. Linda (P. Hřebíčková) a Pavla (D. 
Nesvačilová) sú parťáčky, ktoré obetujú beachvolej-
balu všetko. Teda, skoro všetko. Mladšej Pavle tak 

trochu začínajú tikať biologické hodiny a s priateľom 
Hynkom (V. Dyk) chce čo najskôr otehotnieť. To star-
šia, slobodná a bezdetná Linda nechápe. Zvlášť, keď 

sa im podarilo kvalifikovať na Majstrovstvá Európy… 
ANNA

akčný, thriller (FRA) – 30. a 31. augusta o 19.30 hod.
Za okúzľujúcim pôvabom Anny Poliatovej, parížskej 

top modelky, sa skrýva tajomstvo, vďaka ktorému 
sa ocitne v centre nebezpečnej operácie, rozohranou 

špičkovými agentmi súperiacich tajných služieb. Film 
Luca Bessona.
FREE SOLO

outdoor (USA), slovenské titulky – 31. augusta o 17.30 
hod., 3. septembra o 19.30 hod.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
26. 08. BOJKO / KATY
27. 08. SILVESTER / CELINE
28. 08. MIRABEL / ALBERT
29. 08. LEILA / LARGO
30. 08. KUBO / KUBO
31. 08. ABDUL / BAK
01. 09. KRIŠTOF / BLESK
02. 09. MORGIANA / PLUTO
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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)

H
E

 /0101

Keď v auguste niet rosy, 
búrky nie sú výnimočné.

Ako teplo je na Augustína, 
taká chladná bude Katarína 

(25. 11.).
Okolo svätého Augustína 

(28. 8., biskup a učiteľ 
Cirkvi) sa strácajú teplé dni.

Aký je august v posledný 
deň, taká má byť celá jeseň.
September je májom jesene.

Aké je počasie v prvých 
dňoch septembra, také 

by malo pretrvávať celý 
mesiac.

Na septembrovom daždi 
sedliakovi veľmi záleží.

PRANOSTIKA

 (jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (26.08.) 5:34 / 19:29 hod.
ut 5:36 / 19:27 hod.
str 5:37 / 19:25 hod.
štvr 5:38 / 19:23 hod.
pia  5:40 / 19:21 hod.
sob 5:41 / 19:19 hod.
ned (01.09.) 5:43 / 19:17 hod.
pon (02.09.) 5:44 / 19:15 hod.

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 22.30 hod. / 
sob – ned: 7.00 – 22.30 hod.

26. 08.  FIALKA, 
 Nemocničná ul. 41/A
27. 08.  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
28. 08.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
29. 08.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
30. 08.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
31. 08 . DR. MAX - KaufIand,
 Štefánikova ul. 50
01. 09.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
02. 09.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 2045/21

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

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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-MJK-, Humenné; FOTO MJK

Priechodný súper z dol-
ných priečok tabuľky III. 
Tipos ligy Východ tento-
krát nevyhnal na humen-
ský štadión príliš vysoký 
počet divákov. Teda, ak 
porovnávame so zápasom 
s Prešovom. Ale opäť sme 
hostili futbalistov zo Ša-
riša. V sobotu 24. augusta 
popoludní sme na svojom 
zelenom trávniku zdolali 
bez nejakých problémov 
celok OŠFK Šarišské Mi-
chaľany, bez možnosti skó-
rovať zo strany hostí.

Dvoma gólovými zlepen-
cami domácich futbalistov 
vstúpili Humenčania do zá-
pasu. V 16. minúte sa nemý-
lil Patrik Košuda a už o dve 
minúty zvýšil vedenie FK 
Humenné Marek Mihok. Ša-
rišania nevyvíjali nejak ob-
zvlášť tlak, ktorý by domáce 
obranné hradby nedokázali 
odvrátiť. 
Pomaly sa z pohľadu Hu-
menčanov začína stávať tra-
díciou, že na domácej pôde 
skórujú v samom závere 

stretnutia, resp. v nadstave-
nom čase. Inak tomu nebolo 
ani tentokrát, Lukáš Kulich 
v 90. minúte ešte stihol roz-
vlniť sieť brány hostí a sta-
novil konečný výsledok.
Založenie klubu OŠFK Ša-
rišské Michaľany sa datuje 
do roku 1949 pod názvom 
TJ Sokol. Do súťaže III. 
ligy VsFZ vstúpil v ročníku 
2016/17. V minulom ročníku 
mu v tejto súťaži patrilo 4. 
miesto. Hráč Pavol Cicman 
hral v rokoch 2007/08 za 
Humenné, neskôr za Prešov, 
Senicu či Bohemians Praha.
Počas polčasovej prestávky 
sa tradične žrebovala tombo-
la. Ceny tentokrát venovali 
bratia Schlimbachovi. 
Trojica čela tabuľky (Hu-
menné, Vranov, Lipany) má 
zhodne po pätnásť bodov. Po 
šiestich kolách jesennej časti 
sú „karty“ ako-tak rozdané, 
výkonnostne. 

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 6. kolo

FK HUMENNÉ – 
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY

3:0 (2:0)

Góly: 16. Patrik Košuda, 
18. Marek Mihok, 90. Lukáč 
Kulich.
Žlté karty: 40. Kovalčík, 
86. Sidor – 44. Kohút, 90. 
Boňko. Rozhodovali: D. 
Gorel – Z. Lang, M. Hre-
beňár – 550 divákov.
FK HE: Dávid Slávik – C. 
Vasiľ, M. Sidor, Pa. Šuľák 
(63. Pe. Šuľák), I. Komjatý 
(84. S. Salanci), P. Košuda, 
R. Kovalčík, M. Mihok (84. 

M. Zlacký), L. Kulich, Pa. 
Ruskovský (63. F. Serečin), 
V. Voroňák (76. Jozef Skva-
šík). Tréner: Peter Košuda.
1.FC TATRAN: Erik 
Kolbas – M. Boňko, V. Staš, 
M. Kohút, M. Krajňak (87. 
R. Janega), J. Luterančík, M. 
Pulščák, I. Pončák, A. Rado-
vanović, Pa. Cicman (80. T. 
Jeřábek), I. Petruk. Tréner: 
Juraj Mihalčín.

Opäť za lídra... Povinná jazda Humenčanov 
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•	 Poprad B – Snina 
3:0, Vranov nad Topľou 
– Spišská Nová Ves 2:0 * 
Prešov – Bardejovská Nová 

Ves 5:0, Lipany – Plavnica, 
Svidník – Veľké Revištia 
2:0, Krompachy – Giraltovce 
4:0, Kalša – Stropkov 2:2.

Humenné 6 5 0 1 14:4 15
Vranov 6 5 0 1 13:4 15
Lipany 6 5 0 1 13:4 15
Prešov 6 4 0 2 22:7 12
Poprad B 6 4 0 2 14:10 12
Stropkov 6 3 1 2 9:9 10
Kalša 6 3 1 2 8:9 10
Snina 6 3 0 3 7:9 9
Svidník 6 2 2 2 7:6 8
Plavnica 6 2 2 2 6:8 8
Bard. N. Ves 6 2 1 3 10:15 7
V. Revištia 6 2 0 4 6:17 6
Krompachy 6 1 1 4 7:8 4
Giraltovce 6 1 0 5 6:15 3
Š. Michaľany 6 1 0 5 2:14 3
Spiš. N. Ves 6 0 2 4 3:8 2

Najbližšie domáce zápasy 
FK Humenné:

•	 8. kolo – 7. septembra 
o 15.30 hod.: FK Humenné 
– MŠK  Tesla Stropkov.
•	 9. kolo – 15. septembra 
o 15. septembra o 15.30 
hod.: MFK Snina – FK 
Humenné.
•	 10. kolo – 21. septembra 
o 15.00 hod.: FK Humenné 
– FK Družstevník Plavnica.

na domácej pôde bez väčších prekvapení

H
E

-S
/0042
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(fkhe, sfz), Slovensko

Na turnaj UEFA Development Cup v Bul-
harsku nominoval tréner U-15 chlapcov, 
Martin Žamba, reprezentačný tím Sloven-
ska, aj nášho stredopoliara Nikolasa Ši-
váka. Slováci sa predstavia proti Grécku, 
Kazachstanu a domácim Bulharom.
Určite všetci v humenskom klube sú veľ-
mi hrdí, že v nominácii figuruje aj Niko-
las Šivák, ktorý ešte pred rokom behal po 
ihrisku Pri mlyne, hral majstrovské zápasy 
za FK Humenné a v júli nás reprezentoval 
na Fragarii cup. Skromný chlapec a veľký 
talent, schopný zahrať na každom poste. Je 
vzorom pre ostatných v tom, že poctivým 
tréningom sa môže aj chlapec z Humenné-
ho dostať až do reprezentačného dresu Slo-
venska. Veríme že kategória U-15 na tomto 
poste je len začiatkom. Je to veľký úspech 
práce trénerov (Bochyn, Štafura, Voroňák, 
Timuľák). V Humennom sa zase podarilo 
vychovať futbalistu, ktorý bude reprezen-
tovať s dvojkrížom na hrudi našu krajinu. 

ŠPORT / INZERCIA

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

HE-R/0118

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0117

Nikolas Šivák v nominácii U-15

DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE VEDIEŤ
Inzerujte v našich novinách a ste stále na očiach.
Oslovíte viac ako 10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

H
E

/0250

HE-S/0253
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FORTUNA LIGA – 6. kolo

•	 ZEMPLÍN MICHALOVCE – SE-
REĎ 1:1 (1:1), góly: 17. Matúš Vojtko 
– 9. Cleber Silva Nascimento. * Seni-
ca – Zlaté Moravce / Vráble 1:3, Žiar 
nad Hronom Dolná Ždaňa – Trenčín 
0:4, Ružomberok – Trnava 0:1, Slovan 
Bratislava – Žilina 1:1. 

Slovan Bratislava 6 5 1 0 18:2 16
Žilina 6 5 1 0 16:6 16
Trenčín 6 3 1 2 11:8 10
Trnava 6 3 1 2 10:8 10
Zlaté Moravce 6 3 1 2 6:7 10
Dunajská Streda 5 2 1 2 10:8 7
Sereď 6 2 1 3 8:12 7
Ružomberok 6 1 2 3 6:8 5
Michalovce 6 1 2 3 5:9 5
Žiar n/Hronom 6 1 2 3 5:14 5
Senica 6 1 1 4 7:14 4
Nitra 5 1 0 4 3:9 3

II. LIGA – 6. kolo

•	 RUŽOMBEROK B - TREBIŠOV 
2:1 * Podbrezová – Banská Bystrica 
0:2, Slovan Bratislava B – Dubnica 
nad Váhom 0:2, FC Košice – Žilina 
B 1:0, Púchov – Petržalka 1:1, Poprad 
– Komárno 2:0, Skalica – Liptovský 
Mikuláš 1:1, Šamorín – Bardejov 2:2..

IV. LIGA SEVER – 6. kolo

•	 DEMJATA - MEDZILABORCE 
2:2 (0:1), góly: 65. a 75. Lukáš Valiček 
– 12. Pavol Hrehovčík, 90. Vladimír 
Gavula. * Spišská Belá – Sabinov 3:1, 
Župčany – Stará Ľubovňa 2:1, Rasla-
vice – Kračúnovce 0:0, Nižný Hrušov 
– Záhradné 2:1, Fintice – Svit 1:1, 
Spišské Podhradie – Gerlachov 1:1, 
Soľ – Ľubotice 2:1. 

Spiš. Podhradie 6 4 2 0 11:5 14
Medzilaborce 6 4 1 1 13:9 13
Župčany 6 3 2 1 11:8 11
Sabinov 6 3 1 2 11:6 10
Gerlachov 6 3 1 2 13:9 10
Ľubotice 6 3 0 3 9:7 9
Spišská Belá 6 3 0 3 8:8 9
Raslavice 6 2 2 2 11:9 8
Nižný Hrušov 6 2 2 2 9:7 8
Demjata 6 2 2 2 8:7 8
Svit 6 1 4 1 10:9 7
Soľ 6 2 1 3 6:7 7
Kračúnovce 6 1 3 2 5:7 6
Záhradné 6 1 1 4 9:15 4
St. Ľubovňa 6 1 1 4 5:13 4
Fintice 6 1 1 4 5:18 4

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 4. kolo

•	 ZÁMUTOV – BOROV 1:3, PTI-
ČIE – SEČOVSKÁ POLIANKA 
4:0, LACKOVCE – BYSTRÉ 5:0, 
KAMENICA NAD CIROCHOU – 
HENCOVCE 3:1, JASENOV – BELÁ 
NAD CIROCHOU 2:2 *  Čierne nad 
Topľou – Sačurov 3:1. Stakčín mal 
voľno. Brekov zo súťaže odstúpil.

Lackovce 4 3 0 1 15:7 9
Borov 4 3 0 1 12:5 9
Jasenov 4 2 2 0 10:4 8
Belá n/C. 4 2 1 1 10:5 7
Stakčín  3 2 1 0 7:2 7
Kamenica n/C. 4 2 1 1 8:5 7
Čierne n/T. 4 2 0 2 5:9 6
Ptičie 4 1 1 2 6:5 4
Zámutov 4 1 0 3 7:9 3
Sačurov 3 1 0 2 3:5 3
Bystré 3 1 0 2 5:11 3
Hencovce 3 1 0 2 4:11 3
Seč. Polianka 4 0 0 4 1:15 0
Brekov 0 0 0 0 0:0 0

I.TRIEDA OBFZ HE 
DOUBLESTAR BET – 4. kolo

•	 VYŠNÁ SITNICA – RADVAŇ 
NAD LABORCOM 3:1, ULIČ – NIŽ-
NÁ SITNICA 1:0, KOCHANOVCE 
– UBĽA 2:1, ZEMPLÍNSKE HÁMRE 
– DLHÉ NAD CIROCHOU 1:1, 
LIESKOVEC – KOŠKOVCE 2:1, PA-
PÍN – KRÁSNY BROD 3:0, PAKOS-
TOV – NIŽNÉ LADIČKOVCE 3:2.

Kochanovce 4 3 1 0 9:5 10
V. Sitnica 4 3 0 1 8:3 9
N. Ladičkovce 4 2 1 1 12:4 7
Pakostov 4 2 1 1 9:6 7
N. Sitnica 4 2 1 1 7:5 7
Krásny Brod 4 2 1 1 8:8 7
Dlhé n/C. 4 2 1 1 5:6 7
Ubľa 4 2 0 2 12:5 6
Lieskovec 4 1 1 2 4:6 4
Ulič 4 1 1 2 4:9 4
Koškovce 4 1 0 3 9:10 3
Radvaň n/L. 4 1 0 3 9:10 3
Papín 4 1 0 3 4:14 3
Zemplín. Hámre 4 0 2 2 5:14 2

II. TRIEDA OBFZ HE
DOUBLESTAR BET – 3. kolo

•	 HRABOVEC NAD LABORCOM 
– TURCOVCE 0:3, OHRADZANY 
– ŇAGOV 2:0, OĽKA – ZBUDSKÉ 
DLHÉ 0:0, ROKYTOV PRI HU-
MENNOM – LUKAČOVCE 5:2.

Lukačovce 4 3 0 1 15:7 9
Turcovce 3 2 1 0 6:2 7
Zbudské Dlhé 2 1 1 0 3:0 4
Rokytov pri HE 3 1 1 1 6:4 4
Oľka 3 1 1 1 1:3 4
Ňagov 3 1 0 2 4:5 3
Ohradzany 3 1 0 2 4:6 3
Hrabovec n/Lab. 3 0 0 3 1:13 0

FUTBALOVÝ SERVIS

H
E

-S/0252

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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-MJK-, (odf, hm); Slovensko

Ide o jeden z najväčších športových počinov 
vôbec. 
Príbeh o tom, čo všetko je ľudská bytosť 
schopná dosiahnuť. Zachytáva ALEXA HON-
NOLDA, ako sa pripravuje uskutočniť svoj 
životný sen - zdolať legendárnu cestu NOS na 
hore EL CAPITAN (900 metrov vysoká skalná 
stena v západnej časti Yosemitského údolia v 
kalifornskom pohorí Sierra Nevada) v americ-
kých Yosemitoch bez lana, bez istenia. Alex sa 
tým upisuje jedinej voľbe – medzi dokonalos-
ťou a smrťou. 
Film je inšpirujúcim portrétom lezca, ktorý ako 
človek maximálne využil svoj mentálny a fyzický 
potenciál. Výsledkom je triumf ľudského ducha. 
Američan Alex Honnold bol v roku 2013 hos-
ťom Medzinárodného festivalu horského filmu 
a dobrodružstva Hory a Mesto. Vtedy, takmer 
28-ročný, bol lezcom popredných priečok písa-
ných aj nepísaných svetových rebríčkov skal-
ného lezenia. Preslávil sa ako sólo lezec, písalo 
sa o ňom ako o mladom, odvážnom, svojskom 
a nekonvenčnom športovcovi, ktorý je držiteľom 
niekoľkých svetových rekordov, najmä v rých-
lostnom lezení. 
Alex Honnold uprednostňuje nielen rýchlostné, 
ale aj sólo lezenie bez istenia, pre ktoré je nutné 
extrémne psychické nasadenie. Lezie prevaž-
ne veľké steny v Yosemitoch. Rád lezie vysoké 
a dlhé cesty, ktoré sa snaží preliezť v čo najkrat-
šom čase. 
Ústrednú pieseň k filmu zložila hudobná legen-
da, držiteľ hudobného ocenenia Grammy -  Tim 
McGRAW (foto dole), spoločne s hudobníč-
kou Lori McKenna. 
V uvedenej neobvyklej snímke účinkujú aj 
ďalšie lezecké legendy, napríklad Alexov spo-
lulezec Tommy Caldwell (hosť MF HFD Hory 
a mesto v roku 2014) a do Bratislavy sa vrátil aj 
tohto roku, aby na festivale osobne uviedol film 
Dawn Wall.

H
E/0264

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

VÝLUČNE ZO SLOVENSKÝCH FARIEM 
A SO SLOVENSKÝM PÔVODOM

SPRAVODAJSTVO / INZERCIA

KINO FAJN
outdoor (USA), slovenské titulky – 31. augusta 

o 17.30 hod., 3. septembra o 19.30 hod.


