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Na rekonštrukciu kultúrneho strediska 
potrebuje mesto 2 milióny eur

 Pri Humennom ukradli vyše 
3-tisíc sadeníc stromčekov

Mesto pokračuje  
v rekonštrukcii chodníkov  
a parkovísk

  Viac na str. 3   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné

Stavom budovy MsKS sa zaobe-
rali poslanci počas prerokovania 
správy o činnosti a hospodárení 
Mestského kultúrneho strediska 
za uplynulý rok. MsKS organizu-
je približne 400 podujatí ročne, 

ktoré navštívi približne 70-tisíc 
ľudí. Mesto prispieva na činnosť a 
prevádzku MsKS sumou viac ako 
325-tisíc eur. Mestské kultúrne 
stredisko v predloženej správe 
konštatuje, že jeho činnosť ovplyv-
ňuje nedokončená rekonštrukcia 
budovy. „Čoho dôsledkom sú ne-

priaznivé vnútorné podmienky pre 
návštevníkov i zamestnancov – v 
zimnom období chladné prostre-
die a úniky tepla a v letnom obdo-
bí vysoké teploty, ktoré ohrozujú 
zdravie zamestnancov, ale i nové 
technické zariadenia – napr. kino-
techniku. Na teplotné podmienky 

sa sťažujú aj návštevníci filmových 
predstavení i užívatelia priestorov 
počas súkromných akcií.“ Minulý 
rok vykonala organizácia opravu 
fasády na budove MsKS za 2 813 
eur, oprava dažďovej kanalizácie 
stála 3 264 eur (nahradenie trasy 
na budove MsKS, ale aj priamo v 

Nelichotivý stav budovy Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Humennom si podľa poslancov aj vedenia mesta 
vyžaduje rekonštrukciu. Tá by mala stáť podľa odhadov približne 2 milióny eur. Samospráva tvrdí, že nákladnú 

rekonštrukciu si z vlastného rozpočtu dovoliť nemôže, pretože by musela obmedziť iné investičné aktivity.  
Mestu zatiaľ nie sú priaznivé ani aktuálne eurofondové výzvy.
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budove, keďže poškodená kanalizá-
cia spôsobovala zaplavovanie elek-
trorozvodne), pravidelná údržba 
digitálneho kina vyšla na 2 700 
eur vrátane výmeny lampy, oprava 
bleskozvodu na budove MsKS a iné 
drobné opravy stáli viac ako 4-tisíc 
eur.

Riaditeľka: Na 
rekonštrukciu treba 
možno 2 milióny
Na stav budovy sa pýtali riaditeľky 
MsKS Marty Helemikovej viacerí 
poslanci. „Ako to vyzerá s preráb-
kou v celej budove, keďže je dosť 
v katastrofálnom stave s klimatizá-
ciou? Humenčania sa dosť sťažujú,“ 
povedal poslanec Tomáš Šudík. 
Zaujímal sa, či mesto a MsKS majú 
možnosť na rekonštrukciu tohto 
objektu čerpať eurofondy. „Čo sa 
týka našej budovy, je to také tech-
nické múzeum,“ skonštatovala 
riaditeľka MsKS. Potvrdila, že za-
znamenali sťažnosti návštevníkov, 
ktorí sa ponosujú najmä na zimu 
a chlad. Helemiková vysvetlila, že 
podľa projektu by len zateplenie 
vrchnej časti budovy a strechy vy-
šlo na približne 300-tisíc eur. „Ak 
by sa aj vysúťažila nižšia suma, čo 
predpokladáme, že by bola, aj tak 
by sa to pohybovalo 200 – 220-ti-
síc, to je náš takýto skromný odhad. 
To je iba časť,“ uviedla.

Podľa Helemikovej ich trápi aj 
stavebný hasiaci prístroj. „Máme 
ho jediný na Slovensku a spravuje 
ho iba jediná firma. Teraz s ňou 
máme problém, pretože sú jediní, 
tak si stanovujú ceny, aké oni chcú. 
Bez toho požiarneho systému my 
fungovať nemôžeme, nedovolia 
nám hasiči,“ dodala Helemiková 
a pokračovala, „nemáme vhodnú 
klimatizáciu, jednoducho strašne 
veľa faktorov tam toho je. Je tam 
strašná suma na tú rekonštrukciu, 

to by bolo možno aj 2 milióny eur.“
Poslanec Jozef Oľha tvrdí, že niek-
torí Humenčania radšej cestujú na 
kultúrne podujatia do Vranova nad 
Topľou.
„Dal by som vám do pozornosti 
susedné mesto Vranov, ktoré má 
kultúrny dom asi najlepší na celom 
Slovensku, tá vybavenosť aj náv-
števnosť v tom meste je na vysokej 
úrovni. Veľa ľudí chodí radšej do 
Vranova ako tu do Humenného. 
Naozaj, ten náš kultúrny dom bude 
treba dať do poriadku,“ povedal 
poslanec Jozef Oľha.

Z eurofondov nebola vhodná výzva
Riaditeľka vysvetlila, že na rekon-
štrukciu budovy sa snažili získať 

financie z eurofondov. „Stále sme 
pre niečo diskvalifikovaní pri tých-
to výzvach. Alebo je to podmienka, 
že nesmieme prenajímať žiadnu 
plochu, nesmieme vykazovať zisk, 
potom, že je to zase, že nesmú to 
byť kultúrne strediská. Stále nás 
niečo diskvalifikuje. Čakáme na 
nejakú výzvu, ktorá nám to do-
volí, snažíme sa, riešime to, ale 
jednoducho stále sme pre niečo 
diskvalifikovaní.“ Slová riaditeľky 
potvrdil aj primátor Miloš Merič-
ko. „Teraz je výzva na európske 
fondy, práve sa týkajú kultúrnych 
záležitostí, ale musí to byť kultúr-
na pamiatka. Inak vo všeobecnosti 
všetky eurofondové výzvy sú také, 
tak do nejakého percenta myslím, 

že 15 percent vo všeobecnosti aj 
to sa ale nesmie prenajímať v tom 
väčšom rozmere. Zisky z nejakých 
komerčných činností by tam ne-
mali byť. Keďže mestské kultúrne 
stredisko máme v takom merítku, 
tak jednoducho nemôžeme žiadať,“ 
spresnil Meričko. „Čo sa týka výziev 
rôznych eurofondových, čo by sme 
aj chceli nejako riešiť, tak sú tam 
obmedzenia, ako aj hovorila riadi-
teľka. Druhá vec taká kľúčová je, 
ak do toho investujeme vo veľkom 
z vlastných peňazí, obmedzíme 
cesty, chodníky? Tak sa dá aj z toho 
urobiť niečo krásne, ale zatiaľ sme 
v režime v takom, v akom sme,“ 
uzavrel primátor.

Na rekonštrukciu kultúrneho strediska potrebuje mesto 2 milióny eur
porkačovanie zo strany 1 

„Čo sa týka našej budovy, je to také 
technické múzeum,“ povedala na mar-
go stavu objektu MsKS riaditeľka Marta 
Helemiková. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na nevhodné teplotné podmienky sa sťažujú aj návštevníci filmových predstavení i 
užívatelia priestorov počas súkromných akcií.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Činnosť MsKS negatívne ovplyvňuje nedokončená rekonštrukcia budovy.  | FOTO: MILAN POTOCkÝ
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ts, Humenné 

Ľuboš Ondovčin z tlačového referá-
tu Mestského úradu v Humennom 
informoval, že na parkovisku na 
Ulici osloboditeľov 1575/2 sa vy-
búrali existujúce obrubníky a boli 
osadené nové betónové obrubníky, 
v časti plochy sa zrealizovali pod-
kladné vrstvy pod konečnú úpravu 
parkoviska asfaltobetónom. Dodal, 
že bola prečistená existujúca daž-
ďová kanalizácia a ostáva zrealizo-
vať osadenie uličnej vpuste s na-
pojením a asfaltový povrch. Pred-
pokladaný termín ukončenia je v 

49. týždni. „Dokončujeme Poľanu, 
realizuje sa chodník na Laborec-
kej ulici a na Brestovskej. Oprava 
chodníka na Jasenovskej ulici - je 
potrebné opraviť bezbariérový ná-
jazd a dosypať piesok k dlažbe. Ne-
máme ešte chodník pri podchode 
na Chemlonskej ulici, bezbariérový 
prístup na hrádzu Laborca (tieto 
dve akcie budú hotové do konca 
roka). Chodník na Ševčenkovej s 
odvodnením a na Vihorlatskej ulici 
podľa počasia. Ak počasie bude ne-
priaznivé, investičnú akciu pre túto 
skutočnosť nebude možné dokončiť 
v tomto roku,“ dodal Ondovčin.

Mesto pokračuje v rekonštrukcii chodníkov a parkovísk

Vianoce v múzeu 2019

Pri Humennom ukradli vyše 3-tisíc sadeníc stromčekov

Jana Fedičová, Humenné 

V rámci vianočných interaktívnych 
podujatí pre školy ponúkame škol-
ským kolektívom v termíne od 9. 
do 13. decembra 2019  s Vianocami 
súvisiaci environmentálny vzde-
lávací program, tematické sprevá-
dzanie vianočne vyzdobenými ex-
pozíciami, vianočné tvorivé dielne, 
workshopy venované vianočnému 
zvykosloviu, divadelné predstave-
nie a sprievodné výstavy. Program 
pre školy prebieha v čase od 8. do 
15. hodiny (detailný program sa na-
chádza na www.muzeumhumenne.
sk). Jednotlivé zábavno-edukačné 

podujatia predstavujú prienik his-
toricko-etnografických i ekologic-
kých pohľadov na vianočné obdo-
bie, vytvárajú priestor pre tvorivé 
aktivity, oddych a zábavu školákov 
všetkých vekových kategórií. 
Širokú verejnosť pozývame do 
múzejných výstavných priestorov 
na dve novoprezentované výsta-
vy. Od 10. decembra je vo výstav-
ných priestoroch múzea verejnosti 
sprístupnená výstava dobových 
vianočných pohľadníc pod ná-
zvom Šťastné a veselé... Vystavené 
exponáty pochádzajú zo zbierko-
vého fondu Vihorlatského múzea 
v Humennom. Výstavu vianočných 

pohľadníc zo začiatku minulého 
storočia až po súčasnosť dopĺňajú 
vianočné medovníkové dekorácie 
z dielne Evy Gerbocovej zo Sniny. 
Dňa 12. decembra 2019 sa v Gale-
rijnej sieni Oresta Dubaya Vihor-
latského múzea v Humennom so 
začiatkom o 15.30 hod. koná verni-
sáž spoločnej výstavy humenských 
autorov pod názvom Kontrasty 
a súzvuky − Vladimíra Savkaničo-
vá a Vladimír Vajs − výber z tvorby. 
Vianočnú výstavnú ponuku dopĺňa 
stála výstava dobových fotogra-
fií kaštieľa v Humennom Kaštieľ 
v zrkadle času a historicko-etno-
grafická výstava Z dejín Rómov 

na Slovensku. Múzejný vianočný 
program je napĺňaním myšlienky 
otvoreného múzea umožňujúceho 
meditatívnu alternatívu náhlivosti 
predvianočného obdobia. Naším 
cieľom je múzejnému publiku vy-
tvoriť prostredie k sprostredkova-
niu vzájomne prežívaných pocitov 
priateľstva, spolupatričnosti, úcty 
a rešpektu. Usilujeme sa o vytvore-
nie priestoru historicky poučného 
a príťažlivého, umelecky kultivo-
vaného, záujmovo inšpiratívne-
ho a spoločensky zodpovedného 
k spoločnému prežívaniu vianoč-
ných emócií ako schopnosti daro-
vať Vianoce.

mpo, Udavské, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Zatiaľ nezistený páchateľ v ka-
tastrálnom území obce Udavské 
z lesného porastu neoprávnene 
zo zeme povyťahoval 3 025 kusov 
stromčekov aj s koreňom (buk). 
Išlo o výsadbu z dôvodu  prirodze-
ného zmladenia (sadenice boli o 

dĺžke  40 - 60 cm). Zarážajúce na 
tomto prípade je skutočnosť, že pá-
chateľ tieto stromčeky po vytiah-
nutí zo zeme poukladal do 3 vriec a 
ponechal ich na mieste. „Pre miest-
ne pozemkové spoločenstvo spôso-
bil škodu vo výške najmenej 1 400 
eur. Polícia na mieste činu vyko-
nala obhliadku, vec riadne zado-

kumentovala a preveruje 
všetky okolnosti prípadu. 
Páchateľovi v prípade 
vypátrania a preukázania 
viny hrozí trest odňatia 
slobody až na dva roky,“ 
vysvetlila prešovská kraj-
ská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

Pokračovaním dlhodobého projektu Vianoce v múzeu pozýva Vihorlatské múzeum v Humennom širokú verejnosť od 10. decembra 
2019 do svojich priestorov na vianočne ladený program. 

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Koškovciach vedie trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže,  
ide o zaujímavý prípad krádeže veľkého počtu sadeníc stromčekov.

Mesto rekonštruuje aj chodník na Vihorlatskej ulici. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Vozidlom prešiel po cudzom pozemku, výsledkom bola zlomená noha

Pri zrážkach s vlakom minulý týždeň zahynuli traja ľudia  

Vysoké Tatry: Letná turistická sezóna prekonala návštevnosť  z roku 2018

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO        

Ešte v mesiaci apríl tohto roku po-
poludní pred jedným z rodinných 
domov v obci Kochanovce prišiel do 
konfliktu so 44-ročným miestnym 
mužom. Dôvodom bola skutočnosť, 

že Lackovčan mal svojím vozid-
lom pri otáčaní prejsť po pozemku 
muža z Kochanoviec. Muži sa začali 
navzájom verbálne napádať, potom 
strkať, konflikt sa postupne vyhroco-
val. Údery a strkanice  pokračovali, 
skončili pádom na zem, pri ktorom 

si 44-ročný muž vážne 
zranil ľavú nohu (išlo 
o trieštivú špirálovitú 
zlomeninu predkolenia). Predpo-
kladaná doba liečenia bola v tomto 
prípade lekárom stanovená na 84 
až 98 dní. Obvinený muž je stíhaný 

na slobode. Informovala prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

tasr, Slovensko        

V pondelok (18. 11.) a v stredu (20. 
11.) osobný vlak zrazil a usmrtil 
muža v úseku Považská Bystrica – 
Výh. Plevník-Drienové a  Kysucké 
Nové Mesto – Žilina. V piatok (22. 
11.) osobný vlak zrazil muža pohy-
bujúceho sa v priechodnom priereze 
staničnej koľaje v Holíči nad Mo-

ravou. Osoba z miesta zrážky ušla. 
Privolaná policajná hliadka zistila, 
že osoba bola prevezená rýchlou 
záchrannou službou do nemocni-
ce v Skalici na Slovensku z miesta 
bydliska, odkiaľ bola po ošetrení 
prepustená bez hospitalizácie dlh-
šej ako 24 hodín. V sobotu (23. 11.) 
bola rušňovodičom osobného vlaku 
v úseku Dlhé nad Cirochou – Sni-

na nájdená usmrtená osoba muž-
ského pohlavia, ležiaca v koľaji. 
V sobotu tiež rušňovodič osobného 
vlaku ohlásil, že počas jazdy v úse-
ku Veľké Leváre – Malacky na že-
lezničnom priecestí zachytil cyklistu, 
ktorý prechádzal cez priecestie. Ten 
z miesta udalosti utiekol. Policajný 
zbor SR Rožňava nahlásil v nedeľu 
(24. 11.) dopravnú nehodu motoro-

vého vozidla na železničnom prieces-
tí v úseku Ochtiná – Slavošovce, pri 
ktorej došlo k poškodeniu výstražní-
ka. ŽSR opätovne vyzývajú verejnosť 
k opatrnosti pri pohybe v blízkosti 
železničnej trate. „Vlak je obrovský 
kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu 
v závislosti od rýchlosti až kilometer, 
a následky zrážky s ním bývajú fatál-
ne,“ pripomínajú.

tasr, Vysoké Tatry        

„Leto 2019 vykazuje až osempercentný 
nárast počtov ubytovaných návštev-
níkov, čo predstavuje celkový počet 
okolo 115.000 ubytovaných hostí. Vý-
razný nárast nastal aj u jednodenných 
návštevníkov Tatier, ktorých počty sa 
odhadujú až na 700.000,“ konkre-
tizovala výsledky Blašková. Celkový 
percentuálny nárast počtu ubytova-
ných návštevníkov bol o 14,5 percenta, 
pričom u domácich hostí je to zvýšenie 
o takmer 18 percent a u zahraničných 
klientov o viac ako deväť percent. Ho-
telieri hlásili v júli obsadenosť približ-
ne 60 percent, v auguste sa zvýšila na 
viac ako 80 percent. „Toto leto sme 
zaznamenali aj značný nárast počtu 
cykloturistov. Trend využívania elek-
trobicyklov sa jednoznačne prejavil aj 
na tatranských cyklotrasách. Najviac 

ich bolo možné stretnúť na Poprad-
skom plese či na Sliezskom dome,“ 
doplnila Blašková. Poradie klientov 
z prvých piatich najdôležitejších za-
hraničných krajín sa dlhodobejšie ne-
mení, prví sú Česi, nasledujú Poliaci, 
Maďari, Nemci a hostia z Ukrajiny. 
Za prvých osem mesiacov tohto roku 
majú najvyšší prírastok naši južní su-
sedia, a to o viac ako 16 percent, za 
nimi sú Česi s nárastom na úrovni 14 
percent. „Rastúci záujem návštevníkov 
je badať najmä na podujatiach, kto-
ré sa v regióne konajú. Potvrdzuje to 
celkový dojem zmeny životného štýlu, 
ľudia podstatne viac cestujú, snažia sa 
žiť aktívny život a aj domáci obyvate-
lia využívajú príjemné počasie na jed-
nodňové výlety. To prospieva globálne 
všetkým podnikateľom v službách,“ 
skonštatovala riaditeľka. V Tatrách sú 
tradične obľúbené výlety lanovkami zo 

Štrbského Plesa či z Tatranskej Lom-
nice, ale aj ľahké a stredne pokročilé 
trasy na Popradské či Zelené pleso, 
z vysokohorských výletov sú to Rysy, 
kde bola koncentrácia turistov zvyčaj-
ne vyššia. Nové atrakcie v Tatrách pre 
rodiny, detské ihriská a kútiky, hotelo-
vé wellness centrá, lezecká stena, rôz-
ne športoviská aj termálny akvapark 
priťahujú pozornosť turistov zvlášť 
v horšom počasí. „Tradičnou témou, 
čo sa týka negatívnych ohlasov od náv-
števníkov, je nedostatok parkovacích 
miest,“ dodáva Blašková. Zároveň sa 
viackrát počas sezóny stalo, že turisti 
museli na hlavných trasách čakať v ra-
doch a návštevnosť niektorých lokalít 
bola naozaj vysoká. „Je to aj výsle-
dok dlhoročného úsilia o propagáciu 
regiónu doma i v zahraničí. Naším 
ďalším cieľom je vzdelávať a informo-
vať turistov o všetkých možnostiach 

a aktivitách, aj tých menej známych či 
komerčných, a nájsť tak spôsob, ako 
ich v rámci regiónu rozptýliť a zaujať. 
Aktívne preto využívame aj sociálne 
siete, kde si turisti nájdu všetky po-
trebné informácie,“ objasnila Blašková 
a dodala, že región chce naďalej vzde-
lávať a viesť turistov k zodpovednej 
turistike, ekológii a príprave na pobyt 
v Tatrách. Chcú tiež klásť dôraz na roz-
šírenie možností pre turistov v mimo-
sezóne. Odliv do jesenných alebo jar-
ných mesiacov môže podľa Blaškovej 
odľahčiť najznámejšie strediská v čase 
najvyššej návštevnosti. „Okrem toho 
aj tatranské podhorie má turistom čo 
ponúknuť vrátane služieb a ubytova-
nia. Spolu so zlepšovaním spojenia 
a infraštruktúry to bude v budúcnosti 
len prínos na celoregionálnej úrovni,“ 
dodala na záver Blašková. 

61-ročný muž z Lackoviec bol povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného 
zboru v Humennom obvinený z prečinu ublíženia na zdraví. Zákon pri tomto trestnom 

čine stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na šesť mesiacov až na dva roky.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) minulý týždeň zaznamenali štyri zrážky s civilnou osobou, z toho tri smrteľné. 
TASR o tom v pondelok informoval Odbor komunikácie a marketingu ŽSR. 

Od 1. novembra sú vo Vysokých Tatrách uzatvorené vysokohorské turistické trasy, čím oficiálne skončila aj letná turistická sezóna. Tá tohtoročná 
podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej prekonala návštevnosť z vlaňajška. 
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H
E-/0266

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
S L U Ž B Y

 � STAVEBNÉ a MURÁRSKE 
práce. Tel. 0908 417 071.

HE-R/0171

P R E D A J

 � Predám SUCHÉ PALIVO-
VÉ DREVO. Tel. 0915 900 006.  

HE-R/0167

 � Predám BUKOVÉ ODREZ-
KY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

 � Predám GARSÓNKU v Hu-
mennom na Laboreckej ul. 
(pri točni). Tel. 0903 507 765.  

HE-R/0177

Myšlienka týždňa...

„BRATIA, VIETE, AKÝ JE ČAS, ŽE UŽ NADIŠLA HODINA, ABY STE SA PREBUDILI ZO SNA. 
VEĎ TERAZ JE NÁM SPÁSA BLIŽŠIE AKO VTEDY, KEĎ SME UVERILI. NOC POKROČILA, 

DEŇ SA PRIBLÍŽIL. ZHOĎME TEDA SKUTKY TMY A OBLEČME SA DO VÝZBROJE SVETLA. 
ŽIME POČESTNE AKO VO DNE, NIE V HÝRENÍ, NIE V SMILSTVE A NECUDNOSTI, NIE VO 

SVÁROCH A V ŽIARLIVOSTI. OBLEČME SI PÁNA JEŽIŠA KRISTA.“
(NZ - LIST RIMANOM 13, 11-14a)

H
E

/0282

H
E

-R
/0171

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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Viniansky hrad láme rekordy návštevnosti, má za sebou sezónu noviniek

Fotky a sociálne siete, treba zvážiť, komu a čo posielate!

tasr, Vinné  

Jeho atraktivitu zvýšil stredove-
ký šliapací žeriav, ktorý na hrade 
uviedli začiatkom leta do pre-
vádzky, i samotný postup rekon-
štrukčných prác, ktoré sa na hrade 
vykonávajú. Pre TASR to povedal 
Matej Starják zo združenia Zem-
plínsko-užská hradná cesta počas 
odborného seminára o záchrane 
a propagácii historických pamia-
tok na Zemplíne, ktorý sa v sobotu 
uskutočnil vo Vihorlatskom múzeu 
v Humennom. „Sezóna 2019 bola 
na hrade veľmi plodná a plná ak-
tivít. Podarilo sa uviesť do života 
a prezentovať na verejnosti repliku 
stredovekého šliapacieho výťahu, 
podarilo sa objaviť veci, o ktorých 
sme doteraz netušili, ďalšiu vstup-
nú bránu, o ktorej naozaj nikto ne-
mal ani poňatia, ale archeologický 
výskum ukázal, že práve na týchto 
miestach sa nachádza. Podarilo 
sa zrekonštruovať renesančný pa-
lác, sprístupniť prízemie, teda tá 
najreprezentatívnejšia stavba na 
hrade je už kompletne prístupná 
verejnosti,“ opísal uplynulú sezónu 
Starják s tým, že na Vinianskom 
hrade tento rok pracovalo približne 
40 ľudí zamestnaných v rámci pro-
jektu ministerstva kultúry a minis-
terstva práce a tiež mnoho dobro-

voľníkov. O práce na hrade je podľa 
jeho ďalších slov veľký záujem 
i v rámci firemných projektov či zo 
strany študentov. Tohto roku sa na 
archeologickom výskume podieľali 
aj študentky archeológie z Užho-
rodskej národnej univerzity. Počas 
prednášky v rámci seminára tiež 
Starják poukázal na skutočnosť, že 
všetky práce sa na hrade realizujú 
bez použitia elektriny. Vinianskym 

špecifikom je podľa jeho ďalších 
slov aj to, že mnohé predmety po-
trebné na prácu si vyrábajú sami. 
Ide konkrétne o kovové skoby či 
klince, ktoré pochádzajú z hradnej 
kováčskej dielne a tiež povrazy. 
Tradičné remeslá, kamenárstvo, 
kováčstvo a povrazníctvo na budúci 
rok rozšíria o pekárstvo. Vo vybu-
dovanej hradnej peci plánujú piecť 
chlieb. Počas budúcoročnej sezóny 

by tiež mali mať presný prehľad 
o počte návštevníkov, na hrade 
budú inštalovať sčítacie zariadenie. 
Seminár Historické pamiatky na 
Zemplíne zorganizovala Humen-
ská zberateľská spoločnosť, Vihor-
latské múzeum a Klub vojenskej 
histórie Beskydy s podporou mesta 
Humenné a Prešovského samo-
správneho kraja. V sobotu sa usku-
točnil jeho šiesty ročník.

mpo, Slovensko 

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru v Poprade 
vedie trestné stíhanie vo veci zlo-
činu vydierania, z ktorého bolo 
vznesené obvinenie 26-ročnému 
mužovi z Popradu – Matejoviec. 
Začiatkom novembra tohto roku 
muž (nazvime ho Peter) pro-

stredníctvom sociálnych sietí 
komunikoval s obvineným. Zaslal 
mu fotografiu, na ktorej bol nahý 
a ktorú si sám zhotovil. Príjemca 
mu následne oznámil, že nakoľko 
disponuje „takýmto materiálom“ 
a odosielateľ pravdepodobne 
nechce, aby sa fotka dostala na 
internet alebo jeho známym, musí 
mu vyplatil 200 eur (peniaze mal 

muž zaslať na účet v banke). Peter 
tak urobil. Neskôr došlo medzi 
mužmi aj k osobnému stretnutiu, 
a to z dôvodu, že za sumu 300 
eur  Popradčan zaslané fotografie 
vymaže zo svojho mobilného tele-
fónu. Popradčan ale vo vydieraní 
pokračoval ďalej, a požadoval ďal-
šie sumy pod rôznymi zámienka-
mi (že vytlačené fotografie zničí, 

že už ho prestane kontaktovať, 
... ). Nestalo sa tak, vydieranie 
pokračovalo ďalej. Popradčan po-
škodeného dokonca vyhľadal na 
adrese, kde býva, a žiadal od neho 
ďalšie peniaze. Vydieraný muž 
zaplatil celkovo 1.300 eur. Obvi-
nenému Popradčanovi v prípade 
preukázania viny hrozí trest od-
ňatia slobody na dva až šesť rokov. 

Viniansky hrad nad obcou Vinné neďaleko Michaloviec navštívilo počas tohtoročnej letnej sezóny viac ako 10-tisíc turistov. 

Polícia opakovane apeluje na občanov, aby pri komunikácii  s osobami, ktorých totožnosť si nevedia riadne overiť, boli mimoriadne opatrní 
a neposkytovali svoje osobné údaje či takého chúlostivé fotografie. Pri práci so sociálnymi sieťami opatrnosť a obozretnosť nesmie chýbať.
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text a foto: OC SZTP, Humenné    

Okresné centrum Slovenského 
zväzu telesne postihnutých (OC 
SZTP) v Humennom si kladie za 
cieľ umožniť aj zdravotne ťažko 
postihnutým, ktorí sú odkázaní 
na pomoc inej fyzickej osoby( 
rodinní príslušníci, asistenti, zá-
konní zástupcovia), v čo najširšom 
možnom meradle začleniť sa do 
spoločnosti a umožniť im takýto 
pobyt. Vzhľadom na zabezpeče-
nie bezbariérovosti pri takomto 
pobyte je sťažená situácia nájsť 
vhodné zariadenie, ktoré by spĺňa-
lo podmienky pre účely sociálnej 
rehabilitácie aj ubytovania. Jedno 
z možných a nami využívaných za-
riadení je Hotel Chemes na Zem-
plínskej šírave. Hotel je bezbarié-
rový v ubytovacej, stravovacej, ako 
aj rehabilitačnej časti. Naši členo-

via sa aj tohto roku zúčastnili troj-
dňového rekondično-rehabilitač-
ného pobytu od 19.11 – 21.11.2019, 
ktorý pozostával z procedúr, 
prechádzok, welnesu a klubových 
večerov. Počas troch dní 36 čle-
nov OZ SZTP v Humennom ab-
solvovalo po 6 procedúr /masáže, 
parafínové zábaly, elektroliečbu, 
ultrazvuk, magnetoterapia, hydro-
galvan, Bioptronová lampa/, ktoré 
si vyberali za asistencie dvoch 
fyzioterapeutov. Súčasťou boli aj 
prechádzky po okolí, na čo sme 
zakúpili pre našich členov trekin-
gové palice, ktoré boli financované 
spoločnosťou Universal Maklérsky 
Dom. Mnohí členovia hodnotili 
tento počin pozitívne, pretože im 
uľahčil pohyb a pomohol pri sta-
bilite. Trekingové palice využili aj 
pri presune do vedľajšej dediny 
Klokočov, kde za členov SZTP bola 

v stredu odslúžená sv. liturgia. 
Pravidelne sme sa po večeri stretá-
vali v spoločenskej miestnosti, kde 
sa realizovali kvízy, športové a ve-
domostné súťaže. Celý tento pobyt 
účastníci hodnotili pozitívne a vy-
jadrili požiadavku na viac rekon-
dičných a turistických aktivít. In-

formoval predseda OC SZTP Jozef 
Levko. Rekondično-rehabilitačné 
sústredenie na Zemplínskej šírave 
absolvovali členovia zväzu aj vďa-
ka finančnej podpore generálneho 
riaditeľa spoločnosti Chemes, a. s., 
Humenné JUDr. Dávida Molnára.

ts, Slovensko    

Finančná správa poukázala tretie-
mu sektoru (občianskym združe-
niam, neziskovým organizáciám 
a nadáciám) už takmer 70 milió-
nov eur, ktoré im darovali fyzické 
a právnické osoby ako 2 % podielu 
zo svojich zaplatených daní. Vďaka 
elektronizácii procesov na finanč-
nej správe (elektronické podáva-
nie dokumentov, štruktúrované 
formuláre a pod.) sme do začiatku 
tohto mesiaca spracovali viac ako 
906 000 vyhlásení, čo je o 50 000 
viac ako v celom minulom roku. 
Hoci už v tomto období štatistické 
údaje vykazujú rekordné sumy, 
výška darovaných financií sa bude 
pravdepodobne ešte zvyšovať. Roč-
ný prehľad prijímateľov, ktorým 
boli poskytnuté podiely zaplatenej 
dane v roku 2019 a informácie 
o sume poskytnutej jednotlivým 

prijímateľom, zverejní finančná 
správa do konca januára 2020. 
Počas januára zároveň zašle nezis-
kovým organizáciám, ktoré dostali 
peniaze od daňovníkov, oznam o 
darcoch v prípade, ak daňovník v 
podanom vyhlásení vyznačil svoj 
súhlas so zaslaním týchto údajov 
prijímateľovi. Súhlas daňovní-
ka umožňuje finančnej správe 
oznámiť jeho základné údaje bez 
výšky darovanej sumy. Zdroje pre 
neziskový sektor z podielu z dane 
z príjmov každoročne rastú prá-
ve vďaka zvyšujúcemu sa počtu 
daňovníkov, ktorí chcú svoje 2 % 
z dane z príjmov darovať. Minulý 
rok získal tretí sektor 68 mil. eur 
a podiel zo zaplatených daní daro-
valo 850 000 daňovníkov. V roku 
2017 získal tretí sektor celkove 64 
mil. eur. Podporiť činnosť týchto 
subjektov sa vtedy rozhodlo viac 
ako 800 000 daňovníkov. V roku 

2016 využilo právo použiť určitú 
časť zaplatenej dane z príjmov na 
osobitné účely približne 740 000 
daňovníkov, celková suma bola 

61,6 milióna eur. V roku 2015 ich 
bolo približne 680 000, tretie-
mu sektoru bola rozdelená suma 
takmer 57 miliónov eur.

Členovia OC SZTP v Humennom načerpali nové sily na šírave

Rekordná suma pre tretí sektor
Finančná správa zaslala na účty neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám k začiatku novembra takmer  

70 miliónov eur. Ide o financie, ktoré im poukázali fyzické a právnické osoby ako 2 % podielu zo svojich zaplatených daní.  
V porovnaní s predchádzajúcim rokom spracovali už o 50 000 viac vyhlásení a poukázali na účty prijímateľov sumu vyššiu o 2 mil. eur. 

Finančná správa zaslala na účty neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a na-
dáciám k začiatku novembra takmer 70 miliónov eur.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Kontrasty a súzvuky vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Zdravie: Čoraz viac Slovákov trpí zvýšeným rizikom vzniku cukrovky

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Výstavnú kolekciu obrazov tvoria veľ-
korozmerné diela i menšie formáty. 
Autori predstavujú svoj výtvarný po-
hľad na okolitý svet maľbou a počíta-
čovou grafikou vo figurálnych kompo-
zíciách, zátišiach i abstraktných die-
lach. Vystavené obrazy sú výpoveďou 
generačne rozdielnych umelcov − otca 
a dcéry − fotografa, výtvarníka, grafika 
a výtvarníčky a pedagogičky. Ich výpo-
veď je však spoločná v sústave znakov, 
ktoré ako správa sú zakódované v ume-
leckej komunikácii umelca so svetom 

a umeleckého diela s divákom. Spoje-
nie tradičných výtvarných postupov 
a digitálnej grafiky v komunikovaných 
výtvarných témach oboch autorov je 
inšpirujúcim vytváraním nových fareb-
ných a kompozičných vyjadrení v ume-
leckom harmonickom celku. Zároveň aj 
povzbudzujúcim dokladom  posolstva 
umenia − vyvolávať prianie uskutoč-
ňovať sny a dôveru v to, že naše sny sú 
uskutočniteľné. Výstava malieb a počí-
tačovej grafiky Vladimíry Savkaničovej 
a Vladimíra Vajsa v galerijných priesto-
roch Vihorlatského múzea v Humen-
nom potrvá do 19. januára 2020.

tasr, Slovensko   

„Prediabetom nazývame stav pa-
cientov, u ktorých sú hladiny krvné-
ho cukru príliš vysoké na to, aby sa 
považovali za normálne, ale nespĺ-
ňajú kritériá pre zjavnú cukrovku,“ 
uviedla diabetologička Zuzana Né-
methyová s dôvetkom, že s vyšším 
vekom sa pravdepodobnosť pre-
diabetu zvyšuje. Priblížila, že medzi 
rizikové faktory prediabetu patria 
vysoký krvný tlak, obezita, nadváha, 
syndróm polycystických vaječní-
kov, pozitívna rodinná anamnéza 
výskytu diabetu mellitu druhého 
typu alebo metabolického syndró-
mu. Ochorenie väčšinou diagnosti-
kujú pacientovi náhodne, keďže je 
bezpríznakové. Vysvetlila, že medzi 
príčiny, ktoré zvyšujú riziko vzniku, 
patria dedičnosť, obezita, nedosta-
tok fyzickej aktivity, stres. Najčas-
tejšie však ide o kombináciu všet-
kých príčin. Pacienti s prediabetom 
majú podľa jej slov relatívne vysoké 
riziko rozvoja cukrovky v budúcnos-
ti, ale aj vysoké riziko pre kardiovas-

kulárne ochorenie, teda predpoklad 
na srdcový infarkt či mozgovú mŕt-
vicu. Diabetes mellitus je chronické 
ochorenie, pri ktorom sa v tele pre-
stane vytvárať inzulín alebo sa ho 
netvorí dostatok, prípadne ho or-
ganizmus nedokáže správne využiť. 
Odborníci vysvetlili, že inzulín po-
máha vstrebávať glukózu z krvi do 
tkanív, ktoré ho využívajú na svoju 
činnosť. Ak sa glukóza správne ne-
spotrebuje, začne sa hromadiť a jej 
hladina v krvi sa s každým jedlom 
zvyšuje. Jej nadmerné množstvo 
v krvi postupne ničí krvné cievy, 
nervový systém, ale aj iné orgány 
a tkanivá. Práve toto je príčinou 
neskorších komplikácií, ako sú srd-
covo-cievne ochorenia, poškodenie 
obličiek, nervov a ďalšie ochorenia, 
ktoré so sebou diabetes prináša. 

Diabetologička Viera Doničová 
zas vysvetlila, že technológia lieč-
by samotnej cukrovky postupuje 
„rýchlym krokom“ vďaka novým 
technológiám. Život pacienta 
s diabetom je podľa jej slov ne-

ustálym procesom manažovania 
toho, čo zje a ako jedlo vplýva na 
stav jeho glykémie. „Neinvazívny 
spôsob kontinuálneho merania 
glykémie (CGM) je taký, ktorý ne-
vyžaduje vpich senzoru pod kožu, 
ale je schopný získať informáciu 
o hladine krvného cukru bez zá-
sahu do tela diabetika,“ priblížila 
jednu z technológií, ktorá sa pri 
liečbe využíva. CGM tak poskytuje 
štatistiku meraní, ktoré zjedno-
dušujú nastavenie a časovanie in-
zulínu, ako aj vhodné dávkovanie. 
Jednou z nepríjemností, ktoré 
ochorenie prináša, je diabetic-
ká noha. Tá je zároveň jedným z 
hlavných dôvodov hospitalizácie 
pacientov s diabetom, podieľa sa 
na zvyšovaní morbidity a mortality 
a v Európe je najčastejšou netrau-
matickou príčinou amputácie 
končatiny. Odhaduje sa, že asi len 
u desiatich percent diabetikov je 
pri návšteve lekára skontrolovaný 
aj stav dolných končatín. Potrebné 
je každodenné vyšetrenie chodidiel 
samotným pacientom alebo prí-

buzným. Pre syndróm diabetickej 
nohy ju na Slovensku každoročne 
amputujú viac ako 450 pacientom 
s diabetom. SDS preto na budúci 
rok pripravila preventívny program 
s názvom „Starostlivosť, dostup-
nosť, spolupráca“. Jeho cieľom je 
poukázať na prevenciu pred cuk-
rovkou, respektíve na dôležitosť 
liečby tohto ochorenia. „V prevencii 
cukrovky je veľmi podstatné klásť 
dôraz na pravidelný pohyb, pri-
čom najjednoduchšie je ho možné 
zabezpečiť obyčajnou chôdzou. V 
tejto oblasti bude SDS spolupraco-
vať aj s inými občianskymi združe-
niami alebo nadáciami,“ vysvetlila 
prezidentka SDS a diabetologička 
Katarína Rašlová. Ako doplnil dia-
betológ Zbynek Schroner, do kam-
pane sa budú môcť zapojiť firmy 
so svojimi zamestnancami, ktorým 
SDS poskytne preventívne merania 
a edukáciu o tom, aká dôležitá je 
pravidelná fyzická aktivita a strava, 
ktorá obsahuje málo jednoduchých 
cukrov a tukov, a aké dôležité je jesť 
denne zeleninu.

Výberom z tvorby sa vyše tromi desiatkami svojich diel na výstave Kontrasty a súzvuky predstavujú humenskí výtvarníci 
Vladimíra Savkaničová a Vladimír Vajs. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 15.30 hodine  

v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom. 

Čoraz viac Slovákov trpí prediabetom, teda stavom, ktorý znamená zvýšené riziko vzniku cukrovky. V súčasnosti je na Slovensku evidovaných 
viac ako 350-tisíc pacientov s diabetom, no viac ako 100-tisíc ľudí však nie je diagnostikovaných. V stredu na to na tlačovej konferencii 

upozornila Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS). Prichádza preto s preventívnym programom ochorenia diabetes mellitus na rok 2020.
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Humenné: Mesto hľadá „zelenú“ školu mesta

Odborníci z oblasti cestovného ruchu sa venovali digitálnemu marketingu  

tasr, Humenné 

„Uvedomujeme si, že neformálne 
vzdelávacie aktivity na území ško-
ly, ktorá sa venuje deťom a mladej 
generácii, môžu prispieť k zvýšeniu 
povedomia o ekologických a envi-
ronmentálnych témach, ktoré môžu 
preniesť a spopularizovať práve 
žiaci aj medzi svojich rovesníkov, 
rodičov i známych,“ uviedol k cieľu 
súťaže predseda komisie životného 
prostredia a verejnej zelene pri hu-
menskom mestskom zastupiteľstve 
Tomáš Šudík. Medzi aktivitami, 
ktoré budú musieť zapojené školy 
na mesačnej báze zrealizovať, je vý-

roba ekologického vianočného dar-
čeka, vytvorenie multimediálneho 
výstupu s environmentálnym od-
kazom, zorganizovanie prednášky 
o ochrane životného prostredia či 
upratovacej brigády. Ich výsledky 
budú hodnotiť iniciátori súťaže, čle-
novia komisie životného prostredia 
a verejnej zelene priebežne. Vyhod-
notenie súťaže bude v júni 2020. 
Víťazná škola získa 1000 eur, ktoré 
bude môcť využiť na aktivity pre 
svojich žiakov, na preplatenie ná-
kladov na zveľaďovanie školy alebo 
na školský výlet. Držiteľ titulu Zele-
ná škola mesta Humenné bude zve-
rejnený na webovom sídle mesta.

tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Informačno-vzdelávací seminár 
Cestovný ruch – Výzva pre váš 
región pre nich pripravila Kraj-
ská organizácia cestovného ruchu 
(KOCR) Severovýchod Slovenska. 
TASR o tom informoval František 
Baláž z KOCR Severovýchod Slo-
venska. V spolupráci s Oblastnou 
organizáciou cestovného ruchu 
(OOCR) Horný Zemplín a Horný 
Šariš, KOCR Severovýchod Slo-
venska pozvala do Sniny a Vranova 
nad Topľou miestnych zástupcov 
samospráv, členov OOCR, hote-
lierov a súkromných podnikateľov 
pracujúcich v cestovnom ruchu. 
„Cieľom seminára bolo informovať 
miestnych aktérov v cestovnom 
ruchu o význame a práci krajskej 
a oblastnej organizácie cestovného 
ruchu, osloviť potenciálnych čle-
nov OOCR Horný Zemplín a Horný 
Šariš a informovať o možnostiach 
a nástrojoch podpory turizmu, kto-
ré vyplývajú z legislatívy,“ uviedla 
marketingová manažérka KOCR 

Severovýchod Slovenska Jana An-
draščíková. „V rámci výstupov sme 
chceli podať informáciu aj o víziách 
Prešovského samosprávneho kraja 
v tejto oblasti. Seminár sme dopl-
nili o odbornú prednášku na tému 
oblasti digitálneho marketingu, 
sociálne siete už totiž patria medzi 
základné komunikačné kanály, cez 
ktoré je možné ponúkať služby v 
turistickej oblasti,“ doplnila An-
draščíková. KOCR Severovýchod 
Slovenska prizvala na školenia od-
borných zástupcov z Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) a Mi-
nisterstva dopravy a výstavby SR. 
Z oddelenia podpory regionálneho 
rozvoja cestovného ruchu Úra-
du Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) informoval o možnos-
ti čerpania finančných príspevkov 
Imrich Krajňák. Ďalšie informácie 
o čerpaní dotácie z Ministerstva 
dopravy a výstavby SR predniesol 
František Morong, riaditeľ od-
boru destinačného manažmentu 
na ministerstve. Seminár dopl-
nili i zástupcovia Inovačno-part-

nerského centra v Prešove Jozef 
Šimko a Nella Svetozarovová. 
„Mnoho organizácií, obcí a miest 
ešte nevie, prečo vôbec OOCR 
a KOCR vznikli. Štát týmto spô-
sobom, cez ministerstvo dopravy, 
podporuje cestovný ruch v danej 
lokalite, a to podľa výberu členské-
ho príspevku a podľa počtu uby-

tovaní,“ povedal predseda pred-
stavenstva OOCR Horný Zemplín 
a Horný Šariš Jaroslav Makatura. 
KOCR Severovýchod Slovenska 
bude podľa Baláža v takýchto ak-
tivitách pokračovať aj v najbližšom 
období. Vzdelávacie semináre sa 
uskutočnia v ďalších lokalitách 
členských organizácií KOCR.

Súťažiť o titul Zelená škola mesta môžu základné školy na území mesta Humenné. Etapovou súťažou pozostávajúcou 
z neformálnych vzdelávacích aktivít chcú organizátori podporiť propagáciu ochrany prírody, separácie odpadov a zlepšenia 

životného prostredia. Informuje o tom samospráva na svojom webovom sídle.

Osoby a subjekty pôsobiace v oblasti destinačného manažmentu sa v uplynulých dňoch školili v Snine a vo Vranove nad Topľou. 

Predseda komisie životného prostredia a verejnej zelene pri humenskom mestskom za-
stupiteľstve Tomáš Šudík. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
BÍLÉ VÁNOCE II LUCIE BÍLÉ

Česká popová diva Lucie Bílá a Orchester a zbor Petra Malás-
ka. – v stredu 4. decembra o 19.00 hod. Vstupné 29/32/35 eur.

MsKS – DOM KULTÚRY
ADVENTNÝ KONCERT 

PÚPAVIENKA zo ZŠ Pugačevova, Norbert POMPA. – 
v nedeľu 1. decembra o 15.00 hod. na námestí pred Fontánou 

lásky.
ROZSVIETENIE JEDLIČKY

Vo štvrtok 5. decembra o 18.15 hod. pred Domom kultúry.
PERINBABA

Príbeh lásky, ktorá je silnejšia ako smrť. V podaní profesio-
nálnej scény Mestské divadlo Trenčín v réžii Karola Rédliho 

s hudbou Diany Minarovičovej. – vo štvrtok 5. decembra 
o 17.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 5/4 eur.

ŠČEDRYJ VEČUR
Poddukelský umelecký ľudový súbor. Výnimočný a nevšedný 
obraz plný duchovných i svetských kolied s postavami anje-
lov, pastierov a kráľov sa nesie v duchu narodenia Božieho 

dieťaťa. – v pondelok 9. decembra o 18.00 hod. v divadelnej 
sále DK. Vstupné 10 eur.

KLIMAKTÉRIUM... A ČO?
Divadlo komédie, Elzbieta Jodlowska. Hrdinky inscenácie 
– Pamela, Kristína a Žofia, sa stretávajú na narodeninovej 

oslave Mariky. Aby sa nielen zabávali a rekapitulovali svoj 
doterajší život, ale aby sa povzniesli nad problémy, ktoré im 
prináša všedná každodennosť, strata práce, chlapi, ich deti, 
zdravotný stav a starnutie. Lebo ten údel postretol každú 
z nich a navzájom ich spája. Inscenácii dominujú skvelé 
herečky - „tigrice v menopauze“. Variácie na chúlostivú 

tému „ženského dozrievania“ a účtovanie s ňou. Účinkujú: 
Z. Kocúriková (Z. Tlučková), G. Oňová (D. Gudabová), K. 
Brychtová (D. Kuffelová), Z. Vačková (J. Švoňavská), Jana 

Valocká. – vo štvrtok 12. decembra o 19.00 hod. v divadelnej 
sále DK. Vstupné 17 eur.

BETLEHEM Z PORCELÁNU
Tvorivá práca pre deti nad 7 rokov (v sprievode rodiča). 
Prineste si nápady a dobrú náladu, materiál je zabezpeče-
ný. – v sobotu 14. decembra o 10.00 hod. na humenskom 

Amfiteátri. 
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM

JESENNÝ KONCERTNÝ CYKLUS – 48. ročník...  Koncert 
starej hudby v podaní: Kamila Skladaná (spev), Alexander 

Botoš (violončelo), Michal Hottmar (arcilutna). – v utorok 10. 
decembra o 19.00 hod. v koncertnej sieni zámku.

ZÁBAVNÁ GRAFIKA

Tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ. – v galerijnej sieni O. Dubaya 
vo VM potrvá do 13. decembra.

INVÁZIA 
Nepôvodné druhy rastlinnej a živočíšnej ríše v našich 

ekosystémoch... Environmentálny vzdelávací projekt pre 
školy. – potrvá do júna 2020.

Z DEJÍN RÓMOV NA SLOVENSKU
Panelová výstava obohatená o zbierkové predmety. Potrvá do 

konca kalendárneho roku 2019.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU

Stála výstava. Súbor veľkoformátových dobových fotografií 
prináša zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvor-
krídlového objektu renesančného kaštieľa a priľahlého parku 
na rytine z obdobia druhej polovice XVII. storočia po dnešok. 

KINO FAJN
LAST CHRISTMAS

romantická komédia (GBR), slovenské titulky – 2. decembra 
o 19.30 hod.

Keby hľadala B. Jonesová väčšiu smoliarku než je ona sama, 
s Kate (E. Clarke) by trafila klinec po hlavičke. To dievča síce 

vyzerá ako roztopašný čertík, v skutočnosti však priťahuje 
problémy všetkého druhu - nerozumie si s rodinou, nevyzná 
sa sama v sebe, nevie si nájsť normálneho chlapa a pracuje 
v obchode s vianočnými dekoráciami. V hlave sa jej stále 

točí vianočný hit Georga Michaela... A hoci pred rokom pri 
komplikovanej operácii balansovala na hrane života a smrti, 

druhú šancu vôbec nevyužíva tak, ako by sa očakávalo.
VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU

životopisná dráma, hudobný (CZE/SVK), originálna verzia – 
3. decembra o 19.30 hod.

Príbeh jedného z najväčších slovenských básnikov, 
predstaviteľa tzv. stratenej generácie, legendy (česko)

slovenskej poetickej scény – Jozefa Urbana. Básnika, ktorý 
bol aj človekom a zároveň aj svojím vlastným protikladom. 
Génia, ktorý jednoducho síce nebol schopný vyrovnávať sa 
s nástrahami každodennosti, ale už vo svojej tridsiatke bol 

maturitnou otázkou. Človeka číreho, ako diamant, ale zároveň 
niekedy aj tak ostrého. Snímka zachytáva obdobie od nástupu 
na poetickú scénu, ale hlavne posledných sedem rokov jeho 

búrlivého života. 
ŽENSKÁ NA VRCHOLE

komédia (CZE/SVK), originálna verzia – 4. decembra 
o 19.30 hod.

Trošku svojrázna, nezadaná majiteľka bio-kaviarne 
Helena (A. Polívková) odchádza na popud svojej tety Ely (J. 
Krausová) s osemročným synom Mikulášom stráviť advent v 
pokoji na horách. Vďaka vlastnej  roztržitosti či hre osudu sa 
však namiesto luxusného hotela ocitá vo vysokohorskej chate 
Samota, kde horal Richard (M. Dejdar) sprostredkúva adrena-
línové športy. Samotár žije so svojou malou dcérkou Zuzkou 

a veľmi spoločenským bratom Mišom, uznávaným členom 
horskej služby, milovníkom žien a zábavy. Helena netuší, 

že v rovnakom čase sa jej milujúca matka rozhodne prinútiť 
protestujúceho otca (B. Polívka), aby sa vydali na hory tiež.

LE MANS ´66
(FORD VS. FERRARI)

životopisná dráma, akčný (USA), slovenské titulky – 5. 
decembra o 19.00 hod.

Konštruktér áut Carroll Shelby a britský jazdec Ken Miles 
postavia pre automobilku Ford revolučný závodný automobil 
Ford GT40, aby s ním zvíťazili nad Enzom Ferrarim v 24-ho-

dinových pretekoch Le Mans vo Francúzsku v roku 1966... 
V roku 1959 je Carroll Shelby (M. Damon) na absolútnom 
vrchole. Lekári však zistili, že má srdečnú vadu, ktorá mu 
nedovoľuje v pretekaní pokračovať. Shelby tak začne novú 

kariéru automobilového konštruktéra. Stane sa členom tímu, 
do ktorého patrí aj vynikajúci skúšobný jazdec a britský 
šampión Ken Miles (Ch. Bale), špičkový jazdec oddaný 

svojej rodine, ale aj neznesiteľne arogantný muž, neschopný 
akéhokoľvek kompromisu.

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2
(FROZEN 2)

rodinná animovaná komédia (USA), slovenský dabing – 6. a 
7. decembra o 17.30 hod.

Dlho očakávané pokračovanie úspešnej animovanej komédie 
štúdia Disney. Prečo sa Elsa narodila s magickými schop-
nosťami? Odpoveď na túto otázku ju láka, zároveň však 

ohrozuje jej kráľovstvo. Spolu s Annou, Kristoffom, Olafom 
a Svenom sa vydávajú na pozoruhodnú a nebezpečnú cestu. 

Elza sa obávala, či jej schopnosti nie sú pre svet príliš mocné 
a nebezpečné. Teraz musí dúfať, že sú dostatočné...

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
romantická komédia (SVK), originálna verzia – 7. a 10. 

decembra o 19.30 hod., 8. decembra o 17.30 hod.
Vianočná snímka v réžii Jakuba Kronera s výnimočným he-

reckým obsadením (T. Pauhofová, E. Vášaryová, Z. Norisová, 
J. Bartoška, J. Koleník, T. Maštalír...) natočená v zimnom 

prostredí Vysokých Tatier. Scenár filmu sa začína pár dní pred 
Vianocami a končí na Nový rok a cez množstvo komických, 
ale i romantických situácií ukazuje, že láska má veľa podôb, 

ale nakoniec si každého nájde. Hudba: Marián Čekovský. 
SNEŽNÝ CHLAPEC

(ABOMINABLE)
animovaný, rodinný (USA), slovenský dabing – 8. decembra 

o 15.30 hod.
Dievča s exotickým menom Yi je typická puberťáčka, ktorá 
má problém zapadnúť do kolektívu, pretože jej okolie buď 

nerozumie, alebo ju príšerne vytáča. Útechu nachádza v 
bunkri na streche svojho domu, kde sa na svet dá pozrieť 
z nadhľadu. Jedného dňa však vo svojom útočisku objaví 

obrovskú bielu chlpatú guľu, z ktorej sa vyliahne mladý yetti, 
snežný chlapec, ktorému dá meno Everest...

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(STRELEC * 22. 11. – 20. 12.)

02. 12. BIBIÁNA
 (Svetový deň zrušenia otroctva)
03. 12. OLDRICH
 (Sviatok sv. Františka 

Xaverského – patróna diela 
šírenia viery, misionárov)

 (Medzinárodný deň osôb so 
zdravotným postihnutím – OSN)

04. 12. BARBORA, BARBARA
 (Sviatok sv. Barbory – patrónky 

baníkov a delostrelcov)
05. 12. OTO, OTAKAR
 (Svetový deň pôdy 

/ Medzinárodný deň 
dobrovoľníkov v ekonomickom 
a sociálnom rozvoji)

06. 12. MIKULÁŠ, NIKOLAS
 (Sviatok sv. Mikuláša – patróna 

detí)
07. 12. AMBRÓZ, AMBRÓZIA
 (Medzinárodný deň civilnej 

leteckej prepravy – ICAO)
08. 12. MARÍNA
 - 2. adventná nedeľa
09. 12. IZABELA
 (Medzinárodný deň boja proti 

korupcii)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
02. 12.  MAXIM / NORIK
03. 12.  CLARK / ANETA
04. 12.  BABETA / DUSTIN
05. 12.  PICCOLO / KVIETOK
06. 12.  KARINA / DANNY
07. 12.  PUFÍK / CHARLES
08. 12.  SANTANA / GERO
09. 12.  ADONIS / HVIEZDA

DOKONALÁ LOŽ
(THE GOOD LIAR)

akčný, dobrodružný (USA), slovenské titulky – 8. decembra 
o 19.30 hod.

Čítaj medzi klamstvami... Roy Coutnay (Ian McKellen) 
je rodený podvodník a nechce uveriť tomu, koľké šťastie 
ho postrehlo, keď sa cez online zoznamku spozná s dobre 

situovanou vdovou Betty McLeishovou (H. Mirren). Tá ho 
vpúšťa nielen do svojho domu, ale aj do svojho života. Roy 

je prekvapený sám zo seba, koľko starostlivosti venuje Betty. 
Všetko sa však môže zmeniť a z usadlého života sa môže 

razom ocitnúť na zradnom tenkom ľade.
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (02.12.) 6:58 / 15:40 hod.
ut 7:00 / 15:39 hod.
str 7:01 / 15:39 hod.
štvr 7:02 / 15:39 hod.
pia  7:03 / 15:38hod.
sob 7:04 / 15:38 hod.
ned 7:05 / 15:38 hod.
pon (09.12.) 7:06 / 15:38 hod.

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

POHOTOVOSŤ  
V LEKÁRŇACH

02. 12. SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
03. 12. PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 (Pod stračou 

nožkou)
04. 12.  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
05. 12. PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28/26
06. 12.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
07. 12.  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
08. 12.  SCHNEIDER – OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
09. 12.  LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58

KÚPALISKO V HUMENNOM
(2. – 8. 12. 2019)

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

SAUNA – muži
ut - sob 13.00 – 20.00 hod.
ned  10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
ut - sob 15.00 – 20.00 hod.
ned  10.00 – 20.00 hod.

Ak v decembri leje, január 
potom zaveje.

Svätá Barbora (5. 12.) ťahá 
sane do dvora.

Aké počasie je na Barboru, také 
býva až do Vianoc.

Na sv. Mikuláša (6. 12., biskup) 
je už zima celá naša.

Keď v deň Mikuláša sneží, 
očakávajme požehnaný rok.

Ak je na Mikuláša počasie 
pekné, v januári je pole biele.

Svätý Ambróz (7. 12., biskup) 
zimu urýchľuje. 

Čo v decembri nespravíš, 
v januári už nedohoníš.

PRANOSTIKA

 (jac)

INFOSERVIS / INZERCIA

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
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OD OKTÓBRA  V  PONUKE
STRAVOVANIE PRE SENIOROV / ROZVOZ OBEDOV PRE SENIOROV

HE-PR/0248

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
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Eva Kocúrová, -MJK-; Košice 

Takmer ako domáce tanečné dosky 
berú tanečníci SZUŠ VIA ARTO 
z Humenného scénu tanečnej súťaže 
– „Heart Dance Line“. V dňoch 22. 
a 23. novembra sa opäť zúčastnili 
tejto celoslovenskej súťaže v Koši-
ciach. Výber je jednoduchý... uzná-
vaná medzinárodná porota, boj o 
nominácie na svetové pódia  k tým 
najlepším, posúvanie hraníc žiakov i 
pedagógov. 

A opäť vyjadrené číslami - 2 dni sú-
ťaženia, 87 našich tanečníkov sa 
prezentovalo v štyroch vekových 
kategóriách, 16 našich choreografií  
hodnotili porotcovia z piatich krajín 
(Srbsko, Česká republika, Maďarsko, 
Slovensko, Rusko). 

Výsledok – 2-krát nominácia na súťaž 
v srbskom meste Kanjiža,  ocenených 
bolo všetkých 16 choreografií našich 

pedagógov, 8-krát 1. miesto, 5-krát 2. 
miesto, 3-krát 3. miesto. K tomu navy-
še získanie titulu Teacher Master a dve 
šťastné choreografky... Zuzka Bačová 
Dis. art. a Eva Kocúrová Dis. art. 

Ďakujeme našim tanečníkom za 
skvelú prezentáciu, ich rodičom, 
krajčírkam Žanete Štefánikovej 
a Beáte Šlachtovej, technickému 
pracovníkovi Michalovi Kobanovi za 
prípravu rekvizít, našej výtvarníčke 
Jane Bercelovej, Nikolke Chripákovej 
z tanečného odboru, Majke Riškovej a 
Katke Kováčovej. 

Samozrejme, obrovské poďakovanie 
patrí aj riaditeľovi Radovanovi Sekovi 
za podporu našich tanečníkov pri súťa-
žení a vytváraní tých najlepších pod-
mienok pre našich tanečníkov. A ešte 
jedno poďakovanie Andrejke Vrbovej, 
riaditeľke tejto profi súťaže HDL, Ivke 
Višnevskej, nezabúdajúc na porotcov, 
ktorí ocenili našu prácu.  

Heart dance line... Tanečníci VIA ARTO ocenení medzinárodnou porotou
KULTÚRA / SPRAVODAJSTVO

Časť  tanečnej výpravy Via Arto na súťaži Heart Dance Line. | FOTO  ARCHÍV VA

Snímka z prezentácie jednej zo šestnástich choreografií, s ktorými prišli humenskí tanečníci na súťaž 
do Košíc. | FOTO  ARCHÍV VA

Odovzdávanie diplomov je pre začínajúcich umelcov zadosťučinením. | FOTO  ARCHÍV VA

Tanečníci Via Arto uspeli u odbornej poroty. | FOTO  ARCHÍV VA



PONDELOK
2. DECEMBRA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 13|ŠPORT

Martina Bačová, -MJK-; Nižná 

Oravské prostredie severozápad-
ného Slovenska prialo humenskej 
umelkyni. V dňoch 20. - 22. no-
vembra sa  žiačka Súkromnej ZUŠ 
VIA ARTO - Ria Karafová spolu so 
svojou učiteľkou Martinou Bačovou 
DiS. art. prvýkrát zúčastnila celo-
slovenskej súťaže Čarovná flauta, 
ktorú každoročne organizuje Zák-
ladná umelecká škola Vendelína Ha-

bovštiaka v Nižnej (okres Tvrdošín). 

Súťaž pozostávala z dvoch kategórií - 
hra na zobcovej flaute a hra na drevené 
dychové nástroje.  

O najlepšiu prezentáciu v hre na zob-
covej flaute sa celkovo predstavilo 33 
detí v jednotlivých vekových kategó-
riách. „Veľmi nás teší, že naša žiačka 
Ria Karafová predviedla, aj podľa 

poroty, najlepšiu hru na zobcovej 
flaute a stala sa víťazkou v kategórii 
11-ročných mladých umelcov,“ uviedla 
pedagogička Martina Bačová.

Mária Rišková, -MJK-; Prievidza 

Premiérovú účasť na významnej sú-
ťaži zaznamenala aj gitarová scéna 
SZUŠ Via Arto. Vo štvrtok 28. no-
vembra sa prvýkrát zúčastnili už XI. 
ročníka gitarovej súťaže – „Gitarová 
Prievidza 2019“, ktorú organizuje 
Základná umelecká škola Ladislava 
Stančeka v Prievidzi. 

Aj na týchto umeleckých doskách za-
nechali Humenčania svoju stopu. Náš 
žiak Daniel Andrejčák sa umiestnil v 
skvelom „Zlatom pásme“. Pedagogické 
vedenie: PaedDr. Lukáš Jeňo DiS.art. 
Odbornú porotu zastrešovali, okrem 
iných, dve najväčšie „mená“ slovenskej 
klasickej gitary: profesor Jozef Zsapka 
a docent Ján Labant ArtD. 

Premiérová účasť  a hneď víťazstvo. Ria Karafová na súťaži Čarovná Flauta

Daniel Andrejčák so zlatým pásmom v hre na klasickú gitaru

KULTÚRA / SPRAVODAJSTVO

Ria Karafová. | FOTO  ARCHÍV VA

V kategórii III C získal Daniel Andrejčák zlaté pásmo. Ocenenie si 
prevzal od dvoch vzácnych členov odbornej poroty. | FOTO  ARCHÍV VA

Daniel Andrejčák so svojím pedagógom Lukášom Jeňom. | FOTO  ARCHÍV VAV hre na klasickú gitaru sa žiak SZUŠ Via Arto prezentoval pred publikom aj porotou. | FOTO  ARCHÍV VA

Žiačka SZUŠ Via Arto v klavírnom sprievode 
súťažila v hre na zobcovej flaute. | FOTO  ARCHÍV VA

„Čarovná flauta“ priniesla mladej umelkyni 
víťazstvo v kategórií 11-ročných. | FOTO  ARCHÍV VA
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TS, Ivana Ondriová; Prešov 

Prešovský samosprávny kraj pripravuje v po-
radí 17. ročník ocenenia - Športovec roka PSK. 
Jednotlivcov a kolektívy, ktoré v roku 2019 
dosiahli najvýraznejšie výsledky a uspeli na 
slovenských, európskych a svetových športo-
viskách, vyberie odborná komisia zložená z ak-
tívnych novinárov, zástupcov PSK a Krajského 
športového centra v Prešove.
K minuloročným oceneným kategóriám - naj-
úspešnejší športovec, najpopulárnejší športovec 
v internetovom hlasovaní, najúspešnejší znevý-
hodnený športovec, najúspešnejší športový ko-
lektív, najúspešnejší žiak (športovec strednej ško-
ly), najúspešnejšia stredná škola, najúspešnejší 
športový kolektív mládeže a Cena predsedu PSK 
pribudnú za rok 2019 nové kategórie. Vyberať sa 
budú najväčší talent - športovec do 15 rokov, 
najúspešnejší tréner mládeže do 18 rokov a 
najúspešnejší tréner dospelých Prešovského 
samosprávneho kraja.
Komisia bude o ocenených rozhodovať na základe 
stanovených kritérií, ktorými sú v prípade jednot-
livcov účasť a umiestnenie na olympijských hrách, 
majstrovstvách sveta, Európy, na podujatiach Sve-
tového pohára či majstrovstvách Slovenska. Medzi 
ďalšie zohľadňované hľadiská patrí aj reprezentá-
cia Slovenska, podávanie dlhodobých špičkových 
výkonov, pozícia lídra úspešného tímu a pomocné 
kritérium, ktorým je konkurencieschopnosť v jed-
notlivých športových odvetviach.
U kolektívov je pre návrh ocenenia rozhodujúca 
účasť a umiestnenie v najvyšších európskych sú-
ťažiach či v dlhodobých najvyšších súťažiach v 
rámci Slovenska, aj tu sa možno oprieť o pomocné 
kritérium, ktoré je rovnaké ako u jednotlivcov. 
Odborná komisia sa bude zaoberať všetkými do-
ručenými návrhmi na ocenenie. Prešovský samo-
správny kraj si v prípade nesplnenia niektorých z 
požadovaných kritérií v jednotlivých kategóriách 
vyhradzuje právo ocenenie neudeliť.
Nominácie je potrebné zaslať  najneskôr do 19. 
decembra 2019 elektronicky na emailovú adresu: 
sportovec@vucpo.sk , prípadne poštou na adresu: 
Úrad PSK, Športovec roka 2019, Námestie mieru 
2, 080 01 Prešov. 
Nominácie musia obsahovať údaje nominovaného 
športovca, trénera alebo kolektívu (s ich klubovou 
príslušnosťou), uvedenie kategórie, v ktorej budú 
komisiou posudzovaní, informácie o ich dosiahnu-
tých úspechoch v roku 2019 a ich krátku športovú 
vizitku. Samozrejmosťou sú kontaktné údaje no-
minujúceho, ale i súhlas nominovaného a nominu-
júceho so spracovaním osobných údajov.  
Bližšie informácie o ocenení Športovec roka PSK 
2019 a potrebné formuláre sú zverejnené na webo-
vej stránke krajskej samosprávy - www.vucpo.sk .

(ľsel), -MJK-; Humenné; FOTO ĽSEL 

I.LIGA MUŽI, sk. Východ – 8. kolo
TJ SLÁVIA SVIDNÍK B  

– HUMENNÉ 
1:3 (-20, 23, -20, -26) 

a 1:3 (-23, 18, -23, -20)

ŠK GYMNÁZIUM: 
Š. Krajník, M. Kop-
ka, O. Blicha, P. 
Šompľak, Ľ. Ba-
jcura, M. Kuraš, M. 
Roháč, M. Faltin, M. 
Ivančo, D. Fereta, P. 
Bobaľa – libero R. 
Boldy. Tréner: Ľubor 
Selecký.
•	 Prešov B – Poprad 
2:3 (24, 20, -20, -21, 
-11) a 0:3 (-23, -18, 
-9), Revúca – Stará 

Ľubovňa 3:1 (18, 20, -22, 17) a 3:1 
(-19, 16, 17, 16).

Humenné  16 14 2  45:15 43
Revúca  16 14 2 43:14 40
Svidník B  16 10 6 36:18 31
St. Ľubovňa  16 5 11 22:38 14
Poprad  16 3 13 17:43 10

Prešov B  16 2 14 11:46 6
•	 Ďalšie 9. kolo dvojzápasu odohrajú 
Humenčania opäť u súpera, 7. 
decembra na palubovke  tímu VK 
Junior 2012 Poprad.

ŠPORT 

II. HOKEJOVÁ LIGA, skupina B – 11. kolo

HK SABINOV - HC 19 HUMENNÉ 
5:4 (3:0, 1:3, 1:1)

Góly: 1. Marko Ferenc (1:0 – Horvát, 
Fekete), 9. Martin Váhovský (2:0 – Fe-
renc, Horvát), 14. Dominik Duplinský 
(3:0 – Mišenko, Segľa), 26. (TS) To-
máš Vilček (4:1), 47. (PH1) Kristián 
Horvát (5:4 – Zagrapan, Ferenc) – 23. 
Filip Vaško (3:1 – Fedorko, Buraľ), 27. 
Denis Markuš (4:2 – Ondrej, Fedorko), 

40. (PH1) Filip Vaško (4:3 – Fedorko, 
Ondrej), 43. Jaroslav Šiňanský (4:4 – 
Luchnikov, Fajčák).

Strely: 39-41. Zákroky: 37-34. Presi-
lovky: 1/4 – 1/8. Oslabenia: 7/8 – 3/4. 
Vylúčenia: 10-11. Rozhodovali: Pe. 
Sýkora – Pe. Hriško, L. Beniač – 173 
divákov.

HK: Štefan Fekete – M. Hrušov-
ský, M. Lopuchovský, M. Ferenc, K. 
Horvát, M. Váhovský – M. Triščík, D. 
Falat, T. Vilček, L. Zagrapan, M. La-
mač – J. Guntáš, F. Sabol, M. Segľa, 
D. Duplinský, T. Mišenko (D. Korvín, 
T. Bartkovský). Tréner: Jozef Bortňák.
HC 19: Dominik Riečický  (46. To-
máš Tkačik) – Ľ. Buraľ, M. Ondrej, 
F. Vaško, D. Markuš, I. Fedorko – L. 
Hopkovič, S. Maury, T. Banovský, J. 

Skokan, M. Nagy  – D. Luchnikov, J. 
Jendruš, Ľ. Šándor, O. Mriglot, J. Ši-
ňanský – Ľ. Fajčák, S. Hrabčák. Tré-
ner: Milan Staš. 
•	 Liptovský Mikuláš B – Bardejov 
1:4, Kežmarok – Trebišov 4:3 PP, Sa-
nok (POL) – Rimavská Sobota 2:5. 

Rimavská Sobota 10 9 0 0 1 65:19 24
Humenné 10 8 0 1 1 65:20 25
Bardejov 10 6 0 1 3 38:24 19
Sanok (POL) 10 5 1 0 4 41:35 17
Kežmarok 9 2 3 1 3 37:54 13
Trebišov 10 3 1 1 5 44:42 12
Liptovský Mikuláš B 10 3 0 0 7 21:58 9
Sabinov 10 2 0 1 7 27:52 7
Gelnica 9 1 0 0 8 26:60 3

•	 Najbližší zápas hrajú naši hokejis-
ti u súpera HK Bardejov, v sobotu 7. 
decembra.

-MJK-

HOKEJOVÝ SERVIS ŠPORTOVEC PREŠOVSKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

NOMINUJTE TÝCH NAJLEPŠÍCH 
do 19. decembra 2019

Svidníčania zatiaľ na Humenčanov nevyzreli
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(dk), -MJK-; Košice, Snina 

Ďalší turnaj Slovenského pohára 
v šerme kordom – „Memoriál J. Ve-
selého“, ktorý organizovali 16. a 17. 
novembra v Košiciach pozná svojich 
víťazov. Pretekári Klubu šermu 
Snina si tu vybojovali tri zlaté, dve 
strieborné a štyri bronzové medaily.

KADETI (13 účastníkov) * Umiestne-
nie sninských šermiarov: ...2. Ľubomír 
Hunčár... 6. Tomáš Petro... Víťazom sa 
stal Adamkovič z Willardu Košice.

KADETKY (5) * Sninské šermiarky 
v tejto kategórii obsadili všetky stup-
ne víťazov: 1. Mária Riedl, 2. Želmíra 
Grossrubatscher, 3. Vieroslava Gros-
srubatscher  a Natália Hrustičová...

MLADŠÍ ŽIACI U-13 (30) * Umiest-

nenie pretekárov KŠ Snina: 1. Lukáš 
Sentivan... 5. Martin Koškovský... 11. 
Gabriel Ganaj... 16. Jakub Kazík.

STARŠÍ ŽIACI U-15 (23) * Umiestne-
nie Sninčanov: ...6. Lukáš Sentivan... 
8. Marek Miško... 10. Martin Hrustič... 
19. Gabriel Ganaj, 20. Martin Koškov-
ský...  Víťazom sa stal Knepp z BŠK 
Bratislava.

STARŠIE ŽIAČKY U-15 (5) * KŠ Sni-
na: ...3. Mária Riedl... Víťazkou sa 
stala Árendášová z Akadémie šermu 
Bratislava.

JUNIORI (19) * Umiestnenie snin-
ských šermiarov: ...5. Samuel Vataha... 
8. Ľubomír Hunčár... 15. Tomáš Pet-
ro... Víťazom sa stal Sopoliga z KŠK 
Košice.
JUNIORKY (5) * Sninčanky získali 

dve medaily: 1. Natália Hrustičová... 
3. Vieroslava Grossrubatscher...

Sentivan v kategórii mladších žiakov 

a Riedl v kadetkách už majú v tejto 
sezóne po dve víťazstvá a zaslúžene 
vedú Slovenský pohár vo svojich ka-
tegóriách. 

ŠPORT / INZERCIA

Šermiarske planše východoslovenskej metropoly
HE-/0283

(dk), -MJK-; Hajdúhadház, Snina 

Maďarské mestečko Hajdúhadház 
bolo v dňoch 22. – 24. novembra 
organizátorom medzinárodného 
turnaja v šerme kordom - „Olimpici 

GP I.“. Pre slovenských šermiarov bol 
tento turnaj zaradený aj do bodovania 
Slovenského pohára. 

MINI ŽIACI (ročník 2009 a mladší, 39 
účastníkov z 5 štátov) * Umiestnenie 
sninských šermiarov: ...24. Jozef Gerboc, 

25. Oliver Galajda, 26. Jakub Kazík...  
Víťazom sa stal Popa z Rumunska.

MLADŠÍ ŽIACI (ročník 2007 a mladší,  
100 účastníkov zo 6 krajín) *  Lukáš 
Sentiván ako jediný sninský šermiar 
v tejto kategórii obsadil 19. miesto...  

Víťazom sa stal Choi z Veľkej Británie.

STARŠIE ŽIAČKY (ročník 2005 a mladšie, 
92 pretekárok z 5 štátov) * Aj v tejto 
kategórii súťažila len jedna Sninčanka, 
Mária Riedl skončila na 39. mieste... 
Víťazkou sa stala Oláh z Maďarska.
Slovami trénera Dalibora Kazíka: 
„Všetci naši mladí šermiari získali na 
turnaji v Maďarsku ďalšie body do 
rebríčka. Sentivan v mladších žiakoch 
dosiahol veľmi pekné umiestnenie zo 
stovky pretekárov. Rovnako  ako Riedl 
u starších žiačok, obaja získali cenné 
body v Slovenskom pohári vo svojich 
kategóriách.“

Sninskí šermiari získavali cenné body za južnými hranicami

Lukáš Sentiván dosiahol zo stovky pre-
tekárov kategórie mladších žiakov pekné 
umiestnenie (19.). | FOTO: ARCHÍV DK

Mária Riedl – víťazka kadetiek. | FOTO: 
ARCHÍV DK

Natália Hrustičová – víťazka junioriek.  
| FOTO: ARCHÍV DK
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(mtgh), -MJK-; Trenčín 

Geografické centrum stredného 
Považia, v meste Trenčín sa cez 
víkend 22. – 24. novembra stretli 
najlepší plavci juniorskej kategórie 
zo štyridsiatich ôsmich klubov  reg-
istrovaných v Slovenskej plaveckej 
federácii. Na republikových ma-
jstrovstvách štartovalo 137 mužov 
a 144 žien.

Aj dve štrnásťročné juniorky 
Plaveckého klubu CHEMES Humen-
né sa postavili na štartové bloky krát-
keho krytého bazéna pod historickým 
hradom Matúša Čáka (pána Váhu 
a Tatier) so slovenskou špičkou v tejto 
kategórii.

Ema Borščová zaplávala 200 metrov 
prsia na 11. meranom mieste, pätnás-
ta skončila polohovku na 200 metrov 
a osemnásta v štvorstovke disciplíny 
voľný spôsobo.
Nina Trebišovská dosiahla najlepšie 
umiestnenie, a to jedenáste mies-
to v disciplíne 1 500 metrov voľný 
spôsob, motýlik na trati 200 metrov 
doplávala na šestnástom mieste 
a v polohovke na 400 metrov skončila 
osemnásta v poradí.

Potom v nedeľu sa obe dievčatá 
v nočných hodinách vrátili do 
Humenného v sprievode trénera 
Mariána Tomahogha. Hoc na medai-
lové priečky na tejto republikovej 
súťaži nesiahali, môže ich tešiť zlepše-
nie troch osobných rekordov. 

ŠPORT / INZERCIA

Humenské plavkyne síce v prvej desiatke 
neplávali, vylepšili si aspoň tri osobné  
maximá. | FOTO: ARCHÍV PKCH

Nina Trebišovská, tréner Marián Tomahogh a Ema Borščová na juniorských 
Majstrovstvách SR v Trenčíne. | FOTO: ARCHÍV PKCH

Krátky bazén pod trenčianskym hradom patril juniorským majstrovstvám SR

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417
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