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Modernizácia tepelných rozvodov v Humennom 
je nevyhnutná, upozorňuje odborník

Riaditeľ Humenskej energetickej spoločnosti(HES), s. r. o., Milan Bavoľár v rozhovore prezradil, aké projekty môžu 
pomôcť zmodernizovať a zrekonštruovať zastarané mestské tepelné rozvody a zároveň znížiť odberateľom ceny tepla. 
Milan Potocký, Humenné

V súvislosti s výrobou a distribúciou tep-
la zo Systému centrálneho zásobovania 
tepla v Humennom sa v posledných týž-
dňoch a mesiacoch objavilo množstvo 
poloprávd a skreslených informácií, 
ktoré zavádzajú a dezinformujú obyva-
teľov Humenného. Čo naozaj pomôže 

znížiť ceny tepla v Humennom a ako to 
pocítia Humenčania vo svojich peňa-
ženkách? V akom stave sú mestské te-
pelné rozvody, cez ktoré prúdi teplo do 
domácnosti Humenčanov? Ako prebie-
ha modernizácia tepelného hospodár-
stva v meste? Na tieto otázky, ale aj na 
mnohé iné nám odpovedal v rozhovore 
ten najpovolanejší - riaditeľ Humenskej 

energetickej spoločnosti(HES), s. r. o., 
Milan Bavoľár.

 � Mestské rozvody tepla v Hu-
mennom spravuje od roku 2005 
na základe zmluvy s mestom Hu-
menská energetická spoločnosť, 
s. r. o.. Firma Chemes, a. s., má 
v tejto spoločnosti 67 percent ak-

cií a mesto Humenné 33 percent. 
Viacerí Humenčania sa počas vy-
kurovacieho obdobia sťažovali na 
časté poruchy a následné opravy 
mestských tepelných rozvodov. 
Čo je príčinou tohto stavu?  
„Za 6 rokov nedalo mesto na obnovu 
rozvodov tepla ani 1 euro. Nájomné za 
prenajaté tepelné rozvody, ktoré platí 

Motorkár z Humenného 
mal vážnu nehodu

Nový most v Humennom tak 
skoro nebude

  Viac na str. 7  Viac na str. 6
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HES mestu, je pritom vyššie, ako zod-
povedá zmluve. Mesto by malo tieto 
peniaze následne investovať naspäť do 
údržby a rekonštrukcie rozvodov, ale, 
žiaľ, míňa ich inde. Za posledných šesť 
rokov malo mesto Humenné investo-
vať do rozvodov 1,7 milióna eur. Tieto 
peniaze ale nešli do modernizácie a re-
konštrukcie systému centrálneho záso-
bovania teplom. Mestské rozvody z veľ-
kej časti tvoria viac ako 40 rokov staré 
potrubia, na ktorých často dochádza 
k poruchám, haváriám a k zastaveniu 
dodávok tepla.

 � Ak mesto dlhodobo nein-
vestuje do svojich vlastných te-
pelných rozvodov, koho sa to 
v konečnom dôsledku dotkne naj-
viac? 
Na starých potrubiach dochádza k vy-
sokým stratám tepla. To následne spô-
sobuje vyššie náklady na teplo, ktoré 
v konečnom dôsledku, žiaľ, znášajú 
aj odberatelia. Nám vznikajú straty a 
vysoké náklady na opravy. Humenská 
energetická spoločnosť v tejto súvislosti 
podala na mesto žalobu za neplnenie 
nájomnej zmluvy, pretože výška ná-
jomného nezodpovedá zmluve, ale aj za 
vzniknuté škody a vysoké straty tepla. 
Keď sme začali informovať verejnosť 
o haváriách a zlom stave centrálnych 
rozvodov tepla, mesto podalo trestné 
oznámenie na HES za poškodzovanie 
majetku mesta.

 � Ako môže dôjsť k zníženiu 
spotreby tepla a nákladov na 
teplo?
Spotrebu tepla môžu znížiť pasívne 
opatrenia, medzi ktoré patrí zatepľo-
vanie budov, výmena okien, izolácia 
vnútorných rozvodov kúrenia a teplej 

vody. Ale aj aktívnymi opatreniami, 
akými sú termostatizácia, hydraulické 
vyregulovanie, sledovanie a vyhodno-
covanie spotrieb tepla, zníženie izbovej 
teploty. Znížiť cenu nakupovaného tep-
la pomôže, ak sa znížia výrobné náklady 
teplárne Chemes, straty a prevádzko-
vé náklady Humenskej energetickej 
spoločnosti. Spoločnosť Chemes, a. s., 
prednedávnom pripravila investičný 
projekt „Energetické využitie bioma-
sy“, ktorý by zabezpečil modernizáciu 
výrobnej základne Teplárne Chemes 
a zároveň by garantoval zníženie ceny 
tepla o 9 až 15 percent pre obyvateľov 
Humenného a o 20 percent pre firmy v 
priemyselných parkoch Chemes a Gu-
tmanovo. Zníženie cien je možné len cez 
investície.  

 �  Prečo sa tento investičný 
projekt, ktorý by zabezpečil mo-
dernizáciu teplárne a zároveň by 
znížil Humenčanom ceny tepla o 
9 až 15 percent, doteraz nereali-
zoval?
Žiaľ, mesto v stavebnom konaní dalo 
záporné stanovisko k tomuto projektu 
a následne došlo k jeho zastaveniu. Čo 
nás veľmi mrzí, pretože realizácia tohto 
projektu mohla ušetriť peniaze konco-
vým odberateľom.

 � Ako môže Humenská ener-
getická spoločnosť a mesto, ktoré 
je jej  akcionárom, znížiť straty 
a následne ceny tepla?
Samozrejme, rekonštrukciou starých 
nefunkčných tepelných rozvodov v mes-
te. Je nevyhnutná investícia do výmeny 
hrdzavých 40-ročných potrubí za mo-
derné predizolované. Žiaľ, mesto neplní 
investičný plán, ktorý vyplýva z Kon-
cepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej 
energetiky na roky 2006 – 2016, ktoré 
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Hu-
mennom. Od roku 2011 mesto prestalo 
investovať do obnovy vlastného tepelné-
ho hospodárstva. Preto rastú poruchy, 
havárie a klesá kvalita dodávky tepla. 
Klesá hodnota majetku mesta v systéme 
centrálneho zásobovania tepla.

 � Aké sú podľa vás možnosti 
a východiská z tejto situácie? 
Je dôležitá podpora aktivít HES a CHE-

MES zo strany odberateľov tepla s cie-
ľom zmeniť negatívny postoj mesta k 
systému centrálneho zásobovania tepla. 
Je potrebné, aby mesto vrátilo vybraté 
nájomné 1,7 milióna eur za prenájom 
tepelných rozvodov späť do obnovy 
systému centrálneho zásobovania tepla, 
a tým zrušiť diskrimináciu obyvateľov 
bývajúcich v bytovkách. Mesto sa musí 
správať zodpovedne a malo by obnoviť 
investície do rekonštrukcie tepelného 
hospodárstva s cieľom zníženia strát 
tepla, počtu havárií a následne ceny 
tepla. V roku 2020 bude ukončená 
zmluva medzi mestom a HES. Staré 
potrubia ale v zemi zostanú a čo bude 
potom? Samospráva by mala prehodno-
tiť aj svoj záporný postoj k investičnému 
projektu  CHEMES, a. s., „Energetické 
využitie biomasy“, aby mohlo dôjsť k 
zníženiu ceny tepla pre obyvateľov mes-
ta Humenné a investorov v priemysel-
ných parkoch. 

 � Pred pár dňami ste pred-
stavili mestským poslancom 
a vedeniu mesta zaujímavý ná-
vrh, ktorý sa týka rekonštrukcie 
a modernizácie potrubí v meste 
Humenné. HES chce na jeho reali-
záciu získať z eurofondov až 6 mi-
liónov eur. Ak by ste boli úspešní, 
za peniaze z Európskej únie by sa 
podarilo zrekonštruovať mestské 
potrubia. Môžete prezradiť viac?
Je to jedinečná historická príležitosť, 
ako riešiť vážny problém mesta, ktorým 
je potreba rekonštrukcie a modernizá-
cie distribučného systému na dodávku 
tepla v meste Humenné. Máme serióz-
ny záujem získať nenávratnú dotáciu 
vo výške 6 miliónov eur na obnovu roz-
vodov tepla v Humennom. K realizácii 
tohto projektu potrebujeme podporné 
stanovisko mesta. My sme predstavili 
mestu dve alternatívy. Prvá ráta s pred-
ložením žiadosti HES, s. r. o., o získanie 
nenávratného finančného príspevku 
v maximálne možnej výške príspevku 
6 miliónov eur a s finančnou spoluú-
časťou mesta vo výške 15 percent, čo 
predstavuje 1 046 637 eur. Zároveň, 
aby boli splnené podmienky výzvy, sa-
mospráva by mala schváliť predĺženie 

platnosti nájomnej zmluvy o prenájme 
energetických zariadení. Aby sme spl-
nili podmienky výzvy, potrebujeme sú-
hlas mesta, aby sme mali minimálne 5 
rokov po ukončení projektu predĺženú 
nájomnú zmluvu s mestom. Druhá na-
vrhovaná alternatíva neráta s finančnou 
spoluúčasťou mesta, ale v tomto prí-
pade navrhuje HES, s. r. o., predĺženie 
platnosti nájomnej zmluvy až o 15 ro-
kov. V tomto prípade bude projekt spo-
lufinancovať HES z vlastných zdrojov. 
Mesto si musí uvedomiť, že ak sa nám 
nepodarí získať peniaze na modernizá-
ciu tepelných rozvodov z eurofondov, 
neskôr v budúcnosti budú musieť tieto 
peniaze zaplatiť odberatelia v cene tep-
la. Preto by malo mesto podporiť tento 
návrh, ktorý pomôže získať milióny eur 
z fondov EÚ a zároveň tým ušetrí penia-
ze Humenčanov.

 � Prečo je predloženie žiados-
ti o nenávratný finančný príspe-
vok veľmi dôležité práve v tomto 
období?
Za účelom zjednodušenia čerpania eu-
rofondov prijala Vláda SR vo februári 
2017 opatrenia, ktoré mali pôvodne byť 
realizované v praxi od 1. mája 2017. Aj 
predmetná výzva pravdepodobne z toh-
to dôvodu predpokladá konzultácie ku 
konkrétnym projektovým zámerom. My 
sme takýto zámer predložili na rokova-
nie MVZ dňa 28.4.2017 a poslancov 
mestského zastupiteľstva sme o tejto 
možnosti informovali otvoreným lis-
tom. V prípade záujmu mesta za účelom 
čo najrýchlejšieho postupu pri spraco-
vaní konkrétnej žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok z predmetnej výzvy 
sme kedykoľvek pripravení absolvovať 
s vedením mesta stretnutie. Ak mesto 
Humenné prejaví záujem v zmysle 
predloženého dokumentu, naša spoloč-
nosť pristúpi k zabezpečeniu všetkých 
podkladov, ktoré vyžaduje predloženie 
žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na rekonštrukciu 
a modernizáciu rozvodov tepla. Z hľa-
diska hospodárnosti nemá význam 
spracovať finálnu podobu žiadosti pred-
tým, ako budú tieto otázky vyjasnené 
a dohodnuté.

pokračovanie zo strany 1

Modernizácia tepelných rozvodov v Humennom je nevyhnutná, upozorňuje odborník
ROZHOVOR
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Tasr, Humenné, ilustračné foto: Milan Potocký 

Hovorca rezortu kultúry Jo-
zef Bednár pre TASR uviedol, 
že všetci úspešní žiadatelia by 
mali mať finančné prostriedky 
na svojich účtoch najneskôr do 
konca mája. V priebehu toh-
to týždňa dostanú z minister-
stva kultúry návrhy zmlúv na 
podpis. S finančnou podporou 
rezortu kultúry sa budú opravo-
vať hrady Plaveč v okrese Stará 
Ľubovňa, Čičva vo Vranovskom 
okrese, v okrese Prešov uspe-
li dva hrady Kapušany a Šariš, 

v Bardejovskom okrese Zborov-
ský hrad a v okrese Humenné sa 
rozbehnú práce na Brekovskom 
a Jasenovskom hrade. Najúspeš-
nejším žiadateľom bolo mesto 
Veľký Šariš, ktoré získa dotá-
ciu 31-tisíc eur na konzerváciu 
hradných ruín horného hradu a 
donjonu hradu Šariš. Združenie 
na záchranu Brekovského hradu 
dostane 28-tisíc eur. Združenie 
na záchranu Zborovského hradu 
má schválenú dotáciu na obnovu 
a konzerváciu, archeológiu, ar-
chitektonicko-historický výskum 
vo výške 27.010 eur. Nasledujú 

ako žiadatelia obce 
Kapušany (20.000 
eur), Jasenov 
(18.000 eur), Pla-
več (15.000 eur) 
a občianske zdru-
ženie Pro futuro 
hradu Čičva (5890 
eur). Bednár do-
plnil, že úspešní 
žiadatelia môžu okrem staveb-
ných a reštaurátorských prác 
využiť dotáciu aj na vypracovanie 
výskumov každého druhu, prí-
pravnej a projektovej dokumen-
tácie alebo stavebnotechnických 

posudkov, ktoré sú v súlade s 
podmienkami danými k zámeru 
obnovy miestne príslušným kraj-
ským pamiatkovým úradom. Fi-
nančné prostriedky sú z progra-
mu Obnovme si svoj dom.

Zuzana Koščová, Humenné 

Andrej Bača, ekonomický 
námestník Energobytu, s. 
r. o., Humenné
Potreba rekonštrukcie tepel-
ného hospodárstva ako celku 
je nevyhnutná z tohto dôvodu, 
aby sme dokázali v budúcnos-
ti spoľahlivo zabezpečiť do-
dávku tepla v meste. Toto je 
dôležitá vec. Z pohľadu toho, 
aby sa nestalo, že niekto-
rá časť sídliska alebo mesta 
bude z dôvodu, že tie rozvo-
dy sú v zlom stave, odpojená, 
respektíve pre poruchu bude 
sa opravovať vo vykurovacej 
sezóne možno týždeň, dva, 
keď bude problém, a konečný 
odberateľ bude vlastne bitý 
a doplatí na to, že sa nekú-

ri. To je jednoznačná vec, že 
rekonštruovať treba a pokiaľ 
sú zdroje možné, nenávratné, 
aká je teraz šanca, tak to je 
tým viac potrebné, aby sa to 
využilo. Viem, že v takomto 
prípade tá investícia nebu-
de mať dopad na konečného 
spotrebiteľa, lebo sa nedosta-
ne do ceny tepla, lebo sú to 
zdroje, ktoré sú nenávratné, 
a tým pádom nemôžu ísť cez 
odpisové vlastné prostriedky 
do navyšovania ceny tepla. 
Takže o to je to zlé a nedobré, 
keď sa takáto šanca nevyužije.  

Tomáš Goga, Humenné
Určite by sa mali rekonštru-
ovať rozvody. Neraz sa stane 
v zime, že sa vrátim domov z 

práce a nejde nám teplá voda 
a príčina je, samozrejme, 
v mrazoch a starých rozvo-
doch, takže jednoznačne som 
za to, aby už urobili nejakú 
rekonštrukciu rozvodov. Moja 
dcéra má sedem rokov a keď 
napadá vonku sneh, tak mi 
ukazuje: „Tati, pozri sa, aké 
tu máme hady.“ Na snehu vi-
dieť úniky tepla, tie rozvody 
roztápajú sneh a tam sú po-
tom úniky a my na to potom 
doplácame. Je to zbytočný 
únik peňazí, treba to nejako 
zatepliť a urobiť s tým niečo. 
Keď sú tie odstávky vody, tak 
je na uliciach neporiadok a 
blato. Jednoznačne by mali na 
rekonštrukciu využiť peniaze 
z eurofondov. Väčšina ľudí 
nadáva na Európsku úniu ale-
bo eurofondy, ale bez nich by 
sme boli hotoví, takže euro-
fondy treba využiť. 

Štefan Pažur, Humenné
Je logické, že do rekonštruk-
cie a modernizácie tepelných 

rozvodov v meste je potrebné 
a nevyhnutné investovať. Kaž-
dý správny hospodár a vlast-
ník sa o svoj majetok stará. 
Myslím si, že tak by to malo 
byť aj v prípade tepelných roz-
vodov. Ak sa do nich nebude 
investovať, tak sa to neskôr 
nepríjemne vráti. Na starých 
potrubiach bude častejšie do-
chádzať k únikom, poruchám 
a haváriám. Náklady na opra-
vy potom môžeme pocítiť my, 
koncoví odberatelia na vyš-
ších cenách. To, samozrejme, 
nikoho nepoteší. A ak je mož-
nosť modernizovať potrubia 
z európskych fondov, tak to 
treba využiť. Určite je lepšie 
zafinancovať rekonštrukciu 
z nenávratného príspevku 
únie ako z vlastných peňazí.    

Ministerstvo kultúry podporí v Prešovskom kraji celkovou sumou 144.900 eur sedem hradov, na ktorých sa budú robiť 
stavebné alebo reštaurátorské práce

Ministerstvo kultúry podporí práce na Brekovskom a Jasenovskom hrade

ANKETA: Malo by mesto a Humenská energetická spoločnosť, s. r. o., (HES) využiť príležitosť 
a investovať do rekonštrukcie a modernizácie tepelných rozvodov z eurofondov? 

SPRAVODAJSTVO 
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mpo, Michalovce

Dodávku Mercedes s vodičom za-
stavila polícia v blízkosti Čerpacej 
stanice Slovnaft na Močarianskej 
ulici v Michalovciach. Vo vozidle 
s nitrianskym evidenčným číslom 
sa v zadnej časti auta určenej na 
prepravu cestujúcich ukrývalo až 

16 utečencov. Medzi prevažne mla-
dými mužmi bolo aj niekoľko žien. 
Polícia informovala, že viacerých 
štátnych príslušníkov tretej kraji-
ny, ktorí sa nachádzali v dodávke, 
zadržali policajti Úradu hraničnej a 
cudzineckej polície Prezídia Policaj-
ného zboru v súčinnosti s pohoto-
vostnou motorizovanou jednotkou. 

„V súčasnosti 
naďalej prebie-
hajú procesné 
úkony. Viac 
informácií po-
skytneme hneď, 
ako to situácia 
umožní,“ infor-
movala polícia.

mpo, Prešov

Polícia v spolupráci s Dopravným úra-
dom vykonala minulý týždeň v Pieni-
nách na rieke Dunajec preventívno-bez-
pečnostnú akciu  zameranú na prevenciu 
porušovania povinnosti vedenia malých 
plavidiel. V prístavisku pltí v katastri 
obce Lesnica vykonávali policajti kon-
trolu na prítomnosť alkoholu v dychu 
pltníkov plaviacich sa s turistami po 
rieke Dunajec a inšpektori Dopravného 
úradu – Divízie 
v n ú t r o z e m s k e j 
plavby - Odboru 
štátneho odborné-
ho dozoru Košice 
kontrolovali ich 
ďalšie povinnosti 
vyplývajúce im zo 
zákona o  vnútro-
zemskej plavbe. 

Zamerali sa napríklad na prekročenia 
stanoveného počtu miest na pltiach, 
doklady potrebné na vedenie plte. Cel-
kovo bolo skontrolovaných 21 pltí a 42 
pltníkov. Alkohol nebol zistený u žiad-
neho z nich. Jeden pltník nemal preukaz 
vodcu malého plavidla. Tento priestupok 
riešili na mieste inšpektori dopravného 
úradu. „Turisti sa teda môžu na pltníkov 
na Dunajci spoľahnúť a bez obáv s nimi 
sadnúť na plte,“ uzavrel prešovský kraj-
ský policajný hovorca Daniel Džobanik.

mpo, Ulič, ilustračné foto: MIPO

Poverený príslušník Obvodného odde-
lenia Policajného zboru v Snine vznie-
sol obvinenie pre prečin ublíženie na 
zdraví 38-ročnému Jánovi z obce Ulič. 
Koncom marca tohto roku, popoludní  
v obci Ulič, Ján ako majiteľ psa umož-
nil svojmu psovi, krížencovi stredného 

vzrastu, voľný pohyb. V dôsledku čoho 
pes vybehol von na cestu pred rodinný 
dom, kde pohrýzol 20-ročnú Domini-
ku. Mladá žena mala poranené stehno, 
doba liečenia dosiahla 20 dní. „Obvi-
nený muž je momentálne stíhaný na 
slobode, hrozí mu až ročné väzenie,“ 
vysvetlila prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Migaľová.

V dodávke sa tlačilo 16 utečencov

Turisti by sa mali podľa polície 
cítiť na pltiach bezpečne

20-ročnú Dominiku pohrýzol pes

 KRIMI 

Policajti zadržali minulý týždeň v Michalovciach dodávku, v ktorej sa tlačilo až 
16 nelegálnych migrantov. 

Turisti, ktorí obľubujú výlety v Pieninách a plavbu po Dunajci, by sa podľa 
polície nemali obávať nezodpovedných pltníkov. Policajti sa uplynulý 
týždeň zamerali na technický stav pltí a dodržiavanie povinností pltníkov.

jediným 
inzerátom 

oslovíte viac ako 
20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

prosperujte s nami

redakcia@humenskyexpres.sk

V aute sa tlačilo až 16 utečencov. Sedeli na podlahe. V dodávke boli vybrané sedadlá pre 
cestujúcich.   | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Policajti  si  posvietili  na  pltníkov,  ktorí  prepravujú  turistov  po  Dunajci.  Celkovo  bolo 
skontrolovaných 21 pltí a 42 pltníkov.  | FOTO: POL
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Martina Slebodníková, -MJK-; Michalovce  

Speváci a hudobníci Súkrom-
nej Základnej umeleckej školy 
VIA ARTO z Humenného uká-
zali aj v srdci Zemplína svoj 
talent. Na VIII. ročníku sú-
ťažnej prehliadke základných 
umeleckých škôl sa 25. apríla 
predstavilo odbornej porote 
až stošesťdesiat súťažiacich 
z celého Slovenska v kategórii 
– hudobné skupiny a speváci. 
Podujatie s medzinárodnou 
účasťou – ZEMPLÍN POP 2017 
sa konalo pod záštitou primá-
tora mesta Michalovce, Vilia-
ma Zahorčáka. 

Takéto prehliadky a prezentácia 
hudobného či speváckeho talentu 
mladých ľudí sú cennou skúsenos-
ťou a motiváciou pre napredovanie 
našich žiakov. Hudobná rodina Via 
Arto dominovala v každej kategórii 
s hodnotnými oceneniami. Žiakom 
boli garantmi pedagógovia ško-
ly, Martina Slebodníková a Lukáš 
Jeňo. Hudobné skupiny sa prezen-
tovali v kategória A (do 15 rokov) a  
kategórii B (do 20 rokov), rovnako 
speváci ako jednotlivci sa hodno-

tili vo vekových 
kategóriách - do 
11, do 15 a do 20 
rokov.  

HUDOBNÉ  
SKUPINY

Spomedzi ôsmich 
h u d o b n ý c h 
skupín vo veku 
žiakov do 15 ro-
kov porotu oslo-
vila naša kapelka 
„Via Arto mini 
band“ a ocene-
ná bola zlatým 
pásmom. Naši 
starší hudobníci 
kapely „Via Arto band“ v kategó-
rii do 20 rokov si v konkurencii 
trinástich hudobných skupín vyslú-
žila strieborné pásmo svojou pre-
zentáciou na pódiu.  

SPEV JEDNOTLIVCI
Najmladšia žiačka Via Arto na 
súťaži, Dianka Jeňová (M. Sle-
bodníková) si vo kategórii spev 

do 11 rokov  
v y s p i e v a l a 
najcennejšie 
zlaté pásmo. 
Náročnejšiu 
úlohu mali 
pred sebou 
speváci v ka-
tegórii do 15 

rokov, ale konečné hodnotenie bolo 
predsa len v prospech humenských 
speváčok. Sofia Anna Karško-
vá (M. Slebodníková) sa ocitla 
v bronzovom pásme, Dominika 
Kračanská (Lukáš Jeňo) v tom 
zlatom. Aj kategória do 20 rokov 
ponúkla silnú konkurenciu adeptov 
na najlepších spevákov súťažnej 
prehliadky v Michalovciach. Lau-
ra Durňáková a Jana Kračan-
ská (L. Jeňo) si vyspievali bronzo-
vé, resp. strieborné pásmo. 
Okrem týchto ocenení získali naši 
dvaja žiaci - Roman Kačur a Do-
minika Kračanská  aj individu-
álne ocenenie za inštrumentálny a 
spevácky výkon v kapele. 

KULYÚRA / INZERCIA

Najmladšia speváčka Dianka Jeňová so 
zlatým pásmom v kategórii do 11 rokov.  
| FOTO VIMA

Hlas  Dominiky  Kračanskej  v  silnej 
kategórii  do  15  rokov  vynikol  najviac.  
| FOTO VIMA

Konkurenčne najvyspelejšia kategória do 20 
rokov na  súťaži  v Michalovciach speváčku 
Janku Kračanskú neprekvapila. Zlaté pásmo 
je toho výsledkom.  | FOTO VIMA

Srdce Zemplína rozbúchali talentovaní speváci a hudobníci SZUŠ VIA ARTO

Hudobná  rodina  VIA  ARTO  z  Humenného  na  popovej  súťaži 
v srdci Zemplína okúzlila.   | FOTO VIMA
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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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PRÁCA V RAKÚSKU
-balenie mäsa, tovaru, 

textilu a zber jahôd 
-plat  1 500 Eur a viac 

Informácie:
tel. 0940 154 485

e-mail:   
stenly.durac@gmail.com
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mpo, Humenné

Vážna dopravná nehoda sa stala 
minulý týždeň vo štvrtok popolud-
ní v okrese Sobrance. Na rovnom 
úseku cesty I. triedy  došlo k zrážke 
medzi osobným vozidlom Škoda Fa-
vorit, ktoré viedol 62-ročný vodič, a 
motocyklom Yamaha, ktoré viedol 

32-ročný motorkár z Humenného. 
Vodič Škody viedol vozidlo v smere 
od Sobraniec, pričom pri odbočo-
vaní doľava na križovatke na obec 
Veľké Revištia nedal prednosť opro-
ti idúcemu motocyklu, v dôsledku 
čoho došlo k zrážke vozidla a mo-
tocykla. U vodičov požitie alkoholu 
zistené nebolo. „Vodič motocykla 

utrpel pri nehode ťažké zranenia. 
Vodič vozidla zranenia neutrpel. 
Udalosť na mieste prevzal vyšetro-
vateľ. Polícia v tejto súvislosti za-
čala trestné stíhanie pre trestný čin 
ublíženia na zdraví. Bližšie okolnos-
ti dopravnej nehody sú predmetom 
ďalšieho vyšetrovania,“ vysvetlila 
košická krajská policajná hovorkyňa 

Jana Mésarová. Celková majetková 
škoda pri dopravnej nehode bola 
predbežne vyčíslená na 5-tisíc eur. 
určené pre turistov - dobrodruhov, 
ktorí chcú byť čo v najbližšom kon-
takte s okolitou krajnou. „Tie útulne 
sú v horách. Útulňa slúži na to, že 
tam príde človek a prespí,“ uzavrel 
Perinaj. 

Tasr, Slovensko

Kapacity na spracovanie odpadov 
sa pritom podľa priebežnej správy z 
revízie zdajú byť okrem bioodpadu 
a papiera dostatočné, problémom 
je evidencia. Väčšina odpadu tak 
na Slovensku stále končí na sklád-
kach. „V celoeurópskom porovnaní 
máme nízku priemernú produkciu 
komunálneho odpadu na obyvate-
ľa (priemer 2005 až 2015 305 kg/
rok), ako aj v absolútnych hodno-
tách (1,6 mil. ton/rok), avšak miera 
recyklácie komunálneho odpadu na 
úrovni 14,9 percenta je jedna z naj-
nižších v Európe,“ konštatuje sa v 
priebežnej správe z revízie. Dôsled-
kom je najvyššia miera skládkova-
nia v rámci krajín V4 aj Európskej 
únie. Jednou z príčin zneškodňo-

vania namiesto zhodnocovania naj-
mä komunálnych odpadov môžu 
byť podľa vládnych analytikov aj 
nízke poplatky za skládkovanie a 
s tým súvisiaca slabá motivácia k 
zvýšeniu úrovne triedeného zberu. 
Ministerstvo životného prostredia 
už avizovalo, že tieto poplatky po-
rastú. Ďalším faktorom má byť za-
staraný spôsob výkazníctva a rôzna 
metodika výpočtu recyklácie.
„Kapacity na spracovanie odpadov 
sa zdajú byť okrem bioodpadu a pa-
piera dostatočné, je však potrebná 
lepšia evidencia. Údaje o kapaci-
tách zariadení na zhodnocovanie 
odpadov pochádzajú z evidenčných 
listov zasielaných v papierovej po-
dobe na okresné úrady, pričom 
uvedené hodnoty sa dopĺňajú ručne 
a často nezodpovedajú skutočnosti, 

prípadne úplne chýbajú,“ píše sa v 
materiáli. Má byť preto nevyhnut-
né vytvoriť centralizovaný systém, 
ktorý zabezpečí účinnejší zber dát a 
zlepšenie ich kvality. Envirorezort 
chce, aby bol takýto systém funkčný 
do troch rokov. Revízia tiež odhali-
la značné rozdiely v nákladoch na 
uzatváranie skládok, ktoré si vyžia-
da zvyšovanie miery zhodnocova-
nia odpadov, v niektorých okresoch 
sa odlišovali až sedemnásobne. Na 
tento účel smerovalo doteraz asi 
80 miliónov eur najmä z eurofon-
dov. „Najvyššiu hodnotu za peniaze 
uzavretých skládok financovaných 
z európskych fondov dosiahli okre-
sy Snina, Žiar nad Hronom, Krupi-
na, Trnava, Kežmarok, Rimavská 
Sobota a Nové Zámky, ktoré nepre-
siahli sumu 55 eur na uzatvorenie 

jedného metra štvorcového sklád-
ky. Naopak, Veľký Krtíš a Námes-
tovo vynaložili až 140, resp. 172 
eur na uzatvorenie jedného metra 
štvorcového skládky, čím sa javia 
ako neefektívne,“ uvádza sa v prie-
bežnej správe. Revízia výdavkov na 
životné prostredie, ktorá je súčas-
ťou vládneho projektu Hodnota za 
peniaze, riešila obdobie rokov 2010 
až 2016, keď výdavky na odpadové 
hospodárstvo dosiahli takmer 414 
miliónov eur. Peniaze pochádza-
li najmä z eurofondov. Tento rok 
je plánovaná podpora triedeného 
zberu komunálneho odpadu vo 
výške 35 miliónov eur a ďalších 25 
miliónov eur je vyčlenených na cel-
kovú podporu zhodnocovania a se-
parovania pre najmenej rozvinuté 
regióny na Slovensku.

Motorkár z Humenného mal vážnu nehodu

Slovensko napriek rozsiahlej výstavbe infraštruktúry odpad recykluje málo

Tridsaťdvaročný Humenčan mal uplynulý týždeň vážnu dopravnú nehodu. Zraneného motorkára po zrážke s osobným autom 
previezol do nemocnice vrtuľník. 

Slovensko má napriek rozsiahlej výstavbe infraštruktúry triedenia a zhodnocovania za takmer 317 miliónov eur nízku mieru 
recyklácie komunálneho odpadu. Ukázala to revízia výdavkov na životné prostredie.

32-ročný  Humenčan  na  motorke  sa  pri  zrážke  s  osobným  autom  vážne  zranil.  Do 
nemocnice ho previezol vrtuľník. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Podľa  predbežných  informácií  vodič  auta  nedal  prednosť  oproti  idúcemu  motocyklu.  
 | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Nový most v Humennom tak skoro nebude

Medzilaborce plánujú v tomto roku zriadiť mestskú políciu

Milan Potocký, Humenné

Obyvatelia mestskej časti Valaškovce 
a Sídliska pod Sokolejom v Humennom 
sa už niekoľko rokov dožadujú bezpečné-
ho prepojenia cez rieku Laborec. Súčasný 
most, cez ktorý vedie frekventovaná cesta 
I. triedy, je podľa obyvateľov Valaškoviec 
nebezpečný najmä pre chodcov. Humen-
čania, ktorí bývajú „za vodou“  a často 
prechádzajú pešo po moste, sa obávajú 
nebezpečných situácií a kolízií, ku kto-
rým môže dôjsť pri strete s osobnými 
autami a kamiónmi. Obyvatelia by uvítali 
postavenie jednouchej lávky pre peších, 
ktorej výstavba by nebola až tak finanč-
ne náročná ako postavenie mosta. Aj keď 
samospráva výstavbu mosta nezavrhuje, 
po poslednom rokovaní poslancov je jas-
né, že tak skoro nový most v Humennom 
nebude.    

Mesto: Jednouchá lávka to byť 
nemôže 
Zástupca primátorky Andrej Semanco na 
rokovaní uviedol, že mestské zastupiteľ-
stvo sa touto problematikou zaoberalo už 
pred 13 rokmi. Už vtedy sa niektorí Hu-
menčania zaujímali, či mesto neplánuje 
postaviť ďalší most alebo lávku, ktorá 
by z Valaškoviec končila pri zimnom 
štadióne. Semanco hovorí, že v žiadnom 
prípade to nemôže byť jednoduchá lávka. 
Podobná tým, ktoré vedú cez menšie bez-
významné toky. „Keďže Laborec je zara-

dený v zozname významných vodných to-
kov. Most môže byť železničný, dopravný, 
pre peších, ale nemôže to byť lávka,“ po-
vedal viceprimátor. Dodal, že ešte v roku 
2004 bol na výstavbu mosta vypracovaný 
projekt. Hoci bolo vydané aj stavebné po-
volenie, dnes je tento projekt zastaraný a 
nepoužiteľný. Vedenie mesta odhaduje, 
že výstavba mosta by  stála približne 650 
až 700-tisíc eur. Semanco vysvetlil, že je 
škoda, že sa most nepostavil v čase, keď 
Ministerstvo vnútra SR zriadilo v Hu-
mennom Záchytný tábor pre učencov. 
Štát vtedy deklaroval, že výstavbu mosta 
podporí. „Toto keby sa v 2004 - 2005 
zrealizovalo, nemáme o čom rozprávať 
a len by sme skonštatovali, ozaj máme 
ten tretí most,“ dodal Semanco. Poslanec 
Michal Babin potvrdil, že je naozaj na 
škodu, že sa nepostavil most v čase, keď 
štát zriadil v meste Záchytný tábor pre 

utečencov. „Bola chyba, že sa k tomu ne-
pristúpilo, ale to už je minulosť,“ povedal 
Babin. Jedným z možných riešení by bolo 
rozšírenie súčasného mosta po oboch 
stranách. Mesto už konzultovalo možné 
riešenia so správcom mosta -Slovenskou 
správou ciest. „Tak nám napísali, že tech-
nické opatrenia sú takého charakteru, 
že treba rozšíriť nadjazd o meter a pol 
z jednej aj z druhej strany,“ uviedol vice-
primátor. Mesto ale do cudzieho majetku 
investovať nemôže. „Tadeto cesta neve-
die,“ dodal Semanco.

Poslanci: Most je potrebný
Babin uviedol, že na tému mosta sa osob-
ne stretol a diskutoval s občanmi z Va-
laškoviec. „Oni hovorili, a to je aj názor 
petičného výboru, že tá lávka, most je 
veľmi potrebný. Ja znova tvrdím, že ten 
most je pre život týchto občanov veľmi 
nevyhnutný. Prechádzajú cez cestu prvej 
triedy, chvalabohu, keby sa tam nič ne-
stalo, že nikoho tam auto nezrazilo. Je 

tam zatáčka, prechod pre chodcov, ka-
mióny. My musíme tento most, či chce-
me, alebo nie vybudovať. Preto navrhu-
jem, aby sme dali vypracovať projektovú 
dokumentáciu na premostenie rieky 
Laborec medzi zimným štadiónom a Va-
laškovcami,“ povedal Babin. Poslanec 
Miloš Meričko uviedol, že petíciu podpí-
salo viac ako 1 300 ľudí. „Podporujme to, 
čo povedal pán Babin, tiež som za to, aby 
sme minimálne začali uvažovať tak, ako 
som minulý rok hovoril, novú projektovú 
dokumentáciu, ak je treba,“ doplnil Me-
ričko. Poslanci ale napokon vypracovanie 
projektovej dokumentácie na výstavbu 
mosta cez rieku Laborec neschválili. Za 
bolo 7 poslancov, proti nebol nikto, ale 
zdržalo sa až 13 poslancov. „My nezatra-
cujeme most cez rieku Laborec pre pe-
ších. Keď bude nejaká výzva, keď budeme 
úspešní, treba urobiť projekt. Myslím si, 
že keď budeme trpezliví, sa nám to poda-
rí. Netvrdím v akom horizonte,“ uzavrel 
Semanco.

Tasr, Medzilaborce, ilustračné foto: Milan Potocký

Medzilaborce plánujú v tomto roku 
zriadiť mestskú políciu (MsP), 
v rozpočte na to vyčlenili 50.000 
eur. Od júla by v meste mala za-
čať fungovať aj rómska občianska 
hliadka. Mestská polícia tu doteraz 
nebola, do jej radov chce samo-
správa prijať troch až štyroch za-
mestnancov. „Od 1.júla plánujeme 
prijať približne desať pracovníkov 

pre oblasť rómskych občianskych 
hliadok, ktorí by následne mali byť 
nápomocní aj mestským policaj-
tom,“ vysvetlil pre TASR primátor 
Vladislav Višňovský. Podľa jeho 
slov ide o nevyhnutnosť, najmä čo 
sa týka riešenia problematiky mar-
ginalizovaných rómskych komunít. 
„Vznikajú tu problémy s verejným 
poriadkom a zvýšeným hlukom. 
Ide tiež o obťažovanie turistov na 
verejnosti, malé krádeže či zapa-

ľovanie kontajnerov,“ priblížil. Pri-
mátor tvrdí, že aj pri realizácii rôz-
nych aktivít mesta chýba asistencia 
takýchto zložiek. Mestskí policajti 
budú mať po zriadení k dispozí-
cii aj rozšírený mestský kamerový 
systém. Ich kompetencie budú vy-
plývať zo zákona o obecnej polícii. 
Primátor nevylúčil, že v budúcnosti 
by mohlo dôjsť k zvýšeniu počtu 
zamestnancov MsP. „Všetko ukáže 
čas,“ uzavrel.

Mestskí poslanci sa na ostanom rokovaní zastupiteľstva opäť zaoberali petíciou Humenčanov, ktorí presadzujú výstavbu mosta 
cez rieku Laborec. Most cez rieku tak skoro nebude. Poslanci zatiaľ neschválili ani vypracovanie projektovej dokumentácie.

Nový most by mal viesť cez rieku Laborec od Valaškoviec k zimnému štadiónu. Za jeho 
výstavbu sa v petícii podpísalo vyše 1 300 ľudí. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Poslanec Michal Babin  tvrdí,  že výstavba 
nového mosta  je nevyhnutá. Humenčania 
v  súčasnosti  prechádzajú  po  starom 
moste  cez  frekventovanú  cestu  I.  triedy.  
 | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Daniela Kapráľová, Snina

„História je učiteľkou života,“ po-
vedal M. T. Cicero. Nepoznať ju 
znamená si ju zopakovať. Takže 
každá múdra a rozvinutá spoloč-
nosť  si ju pamätá,  posúva svojim 
potomkom ako prameň múdrosti, 
skúsenosti, no i hrdosti na svojich 
predkov. 
Poohliadnutie sa za históriou 
kaštieľa v Snine  trvalo vyše dva 
roky. V októbri roku 2015 bola 
zadaná odborná výskumná práca 
dvom  autorom: archivárke PhDr. 
Daniele Pellovej, ktorá spracová-
vala kapitolu  kaštieľa v Snine do 
roku 1918, a  historikovi regionál-
nych dejín Ing. Mirovi Buraľovi, 
ktorý odborne spracoval obdobie v 
rokoch 1918 - 1989. Ich ročná práca 
bola posúdená lektorom a odbor-
ným redaktorom PaedDr. Marti-
nom Molnárom, historikom Zem-
plínskeho múzea v Michalovciach. 
Kalendárium novodobých udalosti 
„života“ kaštieľa spracovala Mgr. 
Viktória Capová. Zodpovednou  
redaktorkou knihy je PaedDr. Da-
niela Kapráľová. V tomto roku sa 
cieľ vydať knihu o kaštieli v Snine 

naplnil. 

Pripravovaná 
kniha zahŕňa 
700-ročné ob-
dobie histórie 
nasmerovanej 
na kaštieľ a jej 
majiteľov. Od 
prvej písom-
nej zmienky 
o Snine  z roku 
1317, ktorá 
sa nachádza  v listine uhorského 
kráľa Karola Róberta z Anjou, až 
po súčasnosť. Jednotlivé kapitoly 
podávajú vyčerpávajúce informácie 
o rode Drugetovcov, o majeri a kú-
rii v Snine, pôvodnom drevenom 
kaštieli na pahorku Lysa, o rodoch 
Vandernatovcov, Rollovcov, o vý-
znamnom  majiteľovi kaštieľa, bel-
gickom princovi Filipovi Eugenovi, 
o posledných šľachtických majite-
ľoch kaštieľa generálovi Štefanovi 
Očkajovi, o rode Beňovských, rode 
Schaumburg - Lippe a Jozefovi 
Degenfeldovi. Druhá kapitola rieši 
obdobie kaštieľa, v ktorom sídlila 
účastinná spoločnosť  Zemplínske 
lesné hospodárstvo, Štátna ruská 

meštianska ško-
la, Jedenásťroč-
ná stredná škola 
Snina – Stakčín, 
Stredné odborné 
poľnohospodár-
ske učilište a iné 
subjekty umiest-
nené v kaštieli. 
Obsah knihy je 
zameraný aj na 
okolie, ako sú hos-
podárske budovy a 

park. Záver tvorí obrazová príloha 
o súčasnosti kaštieľa.

K dnešnému dňu sa finišuje grama-
tická korektúra a grafická úprava 
knihy, ktorá citlivo rieši odkaz na 
históriu cez súčasné trendy v grafi-
ke. Grafickým dizajnérom je mladý 
umelec  Samuel Čarnoky z Košíc. 
Autor je aktívny grafický dizajnér 
v obore  typografie, dizajne písma 
a knižnej  publikácie. Pôsobí aj ako 
pedagóg, vyučuje grafický dizajn, 
písmo a typografiu v Ateliéri vizuál-
nej komunikácie na Fakulte umení 
TU v Košiciach.  Za tvorbu bol oce-
nený v Národnej cene za komuni-
kačný dizajn 2016. Kniha Kaštieľ v 

Snine bude plnofarebná s poloplá-
tenou tuhou väzbou rozmerov 20 
x 25 cm a  pozostáva zo sto  strán 
textu a obrazových príloh. Formát 
je navrhnutý s ohľadom na typ 
publikácie faktografického charak-
teru a je prispôsobený funkčným 
požiadavkám čitateľnosti a estetic-
kým kritériám. Termín slávnostné-
ho uvedenia knihy do života je 18. 
júna 2017 o 18.00 hodine v kaštieli 
v Snine.  Pri tejto príležitosti bude 
realizovaný  koncert hudobného 
zoskupenia Lotz Trio, v repertoá-
ri ktorého dominuje tvorba W. A. 
Mozarta a ktoré hrá na kópiách 
unikátnej sady  Lotzových baseto-
vých rohov z hradu Krásna Hôrka. 
Pôjde o hudbu, ktorá zaznievala v 
šľachtických  kruhoch. Veríme, že 
rozmerovo neveľká kniha bude bo-
hatá obsahom a krásna svojím di-
zajnom. Doplní skladačku bielych 
miest v regionálnej histórii. Vyda-
vateľom pre mesto Snina je  tlačia-
reň Vienala, s. r. o., v Košiciach. Už 
len veriť, že knihu Kaštieľ v Snine 
čaká kvalitná  a široká cesta  k či-
tateľovi, ktorá  poteší milovníkov 
histórie a krásnych kníh.

Nová kniha odhaľuje 700-ročnú históriu kaštieľa v Snine

mpo, Humenné 

Na katastrofálny stav oplo-
tenia Záchytného tábora 
a Okresného riaditeľstva Ha-
sičského a záchranného zbo-
ru (HaZZ) v Humennom na 
Mierovej ulici upozorňovali 
Humenčania na verejnom 
zhromaždení so zástupcami 
mesta. Z múra, ktorý je dlhý 
približne 400 metrov, opadá-
vajú kusy betónu a omietky.   
Plechové časti oplotenia sú 
na viacerých miestach pre-

hrdzavené. Podľa viacerých 
Humenčanov to pri vstupe do 
mesta nevyzerá z estetické-
ho hľadiska vôbec pekne. To 

sa ale zmení. Pred pár dňa-
mi začal štát schátraný múr 
opravovať. Vzhľadom na toh-
toročné finančné možnosti 

rezortu vnútra však pôjde len 
o údržbu poškodených častí, 
nie komplexnú opravu. 

Vstup do Humenného bude krajší
Štát konečne po rokoch začal rekonštruovať schátraný múr a plechové oplotenie, ktoré sa tiahne pri vstupe do Humenného po takmer 
celej Mierovej ulici.

Múr  sa  tiahne  pozdĺž  takmer  celej  Mierovej  ulici. | FOTO: MILAN 
POTOCKÝ

Štát  konečne  po  rokoch  začal  rekonštruovať  schátraný  múr 
a plechové oplotenie. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Múzeá a galérie na celom Slovensku boli počas soboty 20. mája pre svojich návštevníkov otvorené do neskorých večerných hodín. Stalo 
sa tak v rámci celoeurópskej aktivity Noc múzeí a galérií. Nedeľa bola výnimočná aj vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.

Zástupcovia Ukrajiny a Slovenska podpísali v Ubli dohodu o spolupráci

Návštevníci múzeí v Prešovskom kraji mohli vidieť ohňovú show i strašidelné prehliadky

Tasr, Ubľa

Zástupcovia Košického samospráv-
neho kraja (KSK) a Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK) Zdenko 
Trebuľa a Peter Chudík a ukrajinskej 
Zakarpatskej oblastnej štátnej admi-
nistrácie a Zakarpatskej oblastnej rady 
Hennadiy Moskal a Mychajlo Rivis 
v rámci Dňa priateľstva a dobrosu-
sedstva 2017 podpísali na hraničnom 
priechode Ubľa - Malyj Bereznyj vy-
konávacie protokoly k memorandám 
o spolupráci. Vykonávací protokol 
zahŕňa aktivity v oblasti regionálneho 
rozvoja, vzdelávania, kultúry a cestov-
ného ruchu, pomoci a rozvoja spolu-
práce na úrovni miestnej samosprávy 
a sociálnych služieb a životného pro-
stredia. Medzi aktivity, ktoré pripra-
vuje Úrad KSK, patrí zorganizovanie 
turisticko-informačných túr pre pred-
staviteľov cestovných firiem a médiá, 
spolupráca pri realizácii a propagácii 

diaľkových cyklistických koridorov, 
skultúrnenie parku a umiestnenie 
busty Pavla Jozefa Šafárika v Užho-
rode, vypracovanie spoločných pro-
jektov v rámci programu Európskej 
komisie v oblasti skorej diagnostiky 
a rehabilitácie invalidov, pokračova-
nie v úsilí o zjednodušenie malého 
pohraničného styku medzi Ukrajinou 
a Slovenskom rozšírením hraníc na 
50 až 100 kilometrov a ďalšie aktivity. 
„Slovenský a ukrajinský región pod-
pisom protokolu deklarujú záväzok 
pokračovať v budovaní hraničného 
priechodu a rozšírenia cestného pre-
pojenia Čierna – Solomonovo,“ uviedla 
Katarína Jantošovičová z Úradu KSK. 
Podľa jej slov na oboch stranách hra-
nice sa doteraz realizoval rad význam-
ných spoločenských, kultúrnych a eko-
nomických projektov a akcií, v ktorých 
sa ako partneri stretli regionálne a 
miestne samosprávy, školy, rôzne in-
štitúcie, kultúrne zariadenia, neziskové 

organizácie a 
aktéri v ces-
tovnom ruchu. 
Na podujatí sa 
podľa Viery Du-
linovej z Úradu 
KSK zúčastni-
lo množstvo 
starostov a zá-
stupcov mikro-
regiónov, ktorí 
mali možnosť 
nadviazať spo-
luprácu. „Dve 
slovenské obce podpísali zmluvy o 
spolupráci s ukrajinskými obcami a 
plánujú realizovať spoločné projekty 
cez Operačný program ENI Maďar-
sko-Slovensko-Ukrajina-Rumunsko,“ 
povedala pre TASR. Ide o slovenskú 
obec Pčoliné v okrese Snina a ukra-
jinskú Hrebľa, ďalej obec Ruskovce 
v okrese Sobrance, ktorá je členom 
Združenia obcí mikroregiónu BORO-

LO a Chudlovskú obecnú radu, ktorá 
združuje na Ukrajine päť obcí. Prítom-
ní podľa jej slov hovorili i o bezvízovom 
styku s Ukrajinou, ktorý začne platiť od 
júna. „Znamená to veľký úspech pre 
nás všetkých a malo by to zjednodu-
šiť spoluprácu,“ dodala Dulinová. V 
sprievodnom programe sa predstavilo 
viacero slovenských a ukrajinských fol-
klórnych súborov.

mpo, Prešov

Do celoeurópskeho podujatia sa zapo-
jili aj kultúrne inštitúcie v pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja. 
Renesančný zámok v Humennom po-
núkol impozantné historické a sakrálne 
expozície, výstavy i vystúpenie mužskej 
speváckej skupiny Rusinija. V skanzene 
zaujali najmä ukážky tradičných reme-
siel a jazda na koňoch. Program doplni-
la pravoslávna bohoslužba v kostolíku 
sv. Michala Archanjela a v poradí už 4. 
ročník Rusínskeho festivalu, na ktorom 
sa predstavili folklórne súbory z celého 
regiónu. „Múzeá a galérie organizujú 
mimoriadne programy v mesiaci máj 
už po 13-tykrát. Hlavným cieľom podu-
jatia je netradičnou formou priblížiť 
činnosť múzeí a galérií širokej verej-
nosti, odhaliť tajomstvá práce, ktoré 
sú ukryté pred zrakmi návštevníkov 

a prispieť tak k pochopeniu významu 
týchto inštitúcií pri ochrane kultúrneho 
dedičstva. S myšlienkou spájať všetky 
múzeá a galérie v Európe raz do roka 
v jeden deň, v jednu noc  prišlo francúz-
ske ministerstvo kultúry pri príležitosti 
Medzinárodného dňa múzeí, ktoré si 
pripomíname 18. mája,“ uviedla hovor-
kyňa PSK Daša Jeleňová.

Ako to vyzeralo v ďalších 
múzeách Prešovského kraja
V Krajskom múzeu v Prešove bola pre 
milovníkov umenia a kultúry priprave-
ná škola tanca, spevu i ukážky hry na 
originálnych hudobných nástrojoch. 
Istú dávku tajomnosti zaručovalo aj 
archeologické pátranie po poklade 
Františka Rákociho či strašidelné ve-
černé prehliadky expozícií vrátane 
suterénov. Nechýbala aj módna pre-
hliadka z čias dávno minulých i rockový 

koncert kapiel Posledné decembrové 
dni a Duben v Pešti. Špeciálne ladený 
program bol aj vo Vlastivednom múzeu 
v Hanušovciach nad Topľou. V arche-
oparku sa opravoval stan z kožušín, 
štiepal kameň, rozkladal oheň, piekol 
zajac v jame či opracovávalo drevo ka-
menným nožom za zvukov pravekej 
hudby. Podtatranské múzeum, ktoré je 
momentálne v rekonštrukcii, pripravilo 
program v pobočke v Spišskej Sobote. 
Noc múzeí sa tu stretla s otvorením let-
nej sezóny a pre širokú verejnosť bolo 
nachystaných niekoľko netradičných 
spojení histórie a súčasnosti. Lákadlom 
bola nepochybne výstava legendárnych 
modelov novodobej hračky Lego, ale 
i tatranský Omnibus, architektonické 
dominanty európskych a svetových 
miest či vláčik pre najmenších. Svoje 
brány v neskorých nočných hodinách 
v sobotu otvorilo aj Ľubovnianske mú-

zeum. Jeden z najnavštevovanejších 
hradov kraja tentoraz stavil na zážitko-
vom príbehu uhorskej rodiny Raiszov-
cov, ktorá žila na hradnom panstve od 
roku 1825 do roku 1880. Dve hodiny 
pred polnocou odštartovala aj nočná 
ohňová show v podaní skupiny his-
torického šermu Bojník. Návštevníci 
mohli  počas soboty zvlášť obdivovať aj 
Kežmarský hrad, ponocovať v Šarišskej 
galérii v Prešove, kde boli pre nich pri-
pravené ukážky reštaurátorských prác, 
kurátorské sprievody a prehliadky aktu-
álnych výstav, workshopy, premietanie 
cestovateľských fotografií i animované-
ho filmu. V Tatranskej galérii v Poprade 
pripravili tvorivé dielne v spontánnej 
a skupinovej maľbe, kolážach či voľnej 
kresbe. Šarišské múzeum v Bardejove 
pripravilo v nedeľu 21. mája tvorivé 
dielne, v ktorých si návštevníci na vlast-
nej koži vyskúšali hrnčiarske remeslo. 

Slovensko-ukrajinská  hranica.  Na  oboch  stranách  hranice  plánujú 
rozšíriť  spoluprácu  v  oblasti  vzdelávania,  kultúry  cestovného  ruchu, 
pomoci a rozvoja sociálnych služieb.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY
56. HUMENSKÁ HUDOBNÁ JAR

ORGANOVÝ KONCERT: bývalí absolventi Základnej 
umeleckej školy na Mierovej ul. v Humennom. – v pon-

delok 22. mája o 18.00 hod. v divadelnej sále DK. 
Vstupné 2/1 eur.

AD FONTES a PETER LIPA
Ľudová hudba Stana Baláža a AMC Trio. Hosť večera: 

Peter Lipa. – v utorok 6. júna o 19.00 hod. 
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

KRÁSA PORCELÁNU
Sprístupnenie výstavy hodnotnej súkromnej zbierky por-
celánu z obdobie 19. a 20. storočia Ing. Mirona Mihaliča, 
zapožičané Šarišskou galériou v Prešove. – v galerijnej 
sieni O. Dubaya VM do 31. júla. Vstupné 1/0,50 eur.

LETNÁ SEZÓNA 
Počnúc letnou sezónou do 31. októbra 2017 budú múze-
jné expozície počas týždňa otvorené nepretržite, vrátane 

štátnych sviatkov. Návštevníkom k dispozícii • v interiéri 
humenského zámku: pondelok – piatok od 9.00 do 
18.00 hod., sobota - nedeľa od 14.00 do 18.00 hod. • 

v skanzene: pondelok - nedeľa od 9.00 hod.  
do 19. 00 hod.

O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických 

čiernobielych grafík) autora a národného umelca Oresta 
Dubaya st.

KINO Fajn
PUTOVANIE TUČNIAKOV: VOLANIE OCEÁNU

(L´EMPEREUR)
Príbeh malého tučniaka z ľadového kráľovstva vzdialenej 
Antarktídy, pripravujúceho sa na svoju prvú cestu k moru. 

Tak, ako každý tučniak, i náš hrdina počúva tajomné 
volanie, ktoré ho láka na ďalekú púť do neznáma. 

Pokračovanie oscarového filmu Putovanie tučniakov 
(2005), nakrútil francúzsky režisér Luc Jacquet. Dobrod-
ružstvo v najodľahlejšej časti našej planéty sa mu vďaka 
technológiám podarilo zachytiť tak, ako bolo ešte pred 

niekoľkými rokmi nemysliteľné.
dokument (FRA), slovenský dabing 

– 22. mája o 20.00 hod.. 
OLLI MÄKI

(HYMYILEVÄ MIES)
Fínsko 1962. 25-ročný Olli Mäki, európsky amatérsky 

šampión v boxe, sa chystá na životný zápas o titul 
majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný 
bojovník je náhle celebritou, celá krajina žije prostred-
níctvom športovca sen o veľkom víťazstve. Olli je pod 
tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň 

stretáva pôvabnú Raiju a začne sa rodiť niečo špeciálne. 
S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen 
nevšedný príbeh muža, ktorý sa bez okázalých gest 

preboxoval k najšťastnejšiemu okamihu svojho života. 
Cannes 2016 – hlavná cena v sekcii Istý pohľad (Un 

Certain Regard).
biografia (FIN/SWE), české titulky  

– 23. mája o 19.30 hod. 
AJ DVAJA SÚ RODINA

(DEMAIN TOUT COMMENCE)
Vtipný a nonšalantný Samuel (Omar Sy) si užíva 

bezstarostný život na francúzskej Riviére. Jedného dňa 
ho však navštívi víkendový flirt Kristin a oznámi mu, že 

dieťa, ktoré drží v náručí je jeho. Odovzdá mu dievčatko 
a utečie. Počas nasledujúcich ôsmich rokov sa ukáže, že 

je nielen milujúcim, ale tiež hodne neštandardným otcom. 
S humorom sa snaží vysporiadať s nástrahami každoden-
ného života osamelého Francúza v Londýne, kde hľadal 

matku dieťaťa. Rodinná idylka sa však rýchlo zmení, keď 
sa z ničoho nič, pred jeho dvermi objaví Kristin...

komédia (FRA), české titulky – 25. mája o 19.30 hod.
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
(PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN 

TELL NO TALES)
Mŕtvi muži nerozprávajú príbehy... Pokračovanie 

najslávnejšej pirátskej série. Jack Sparrow má opäť raz 
smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi - 
mŕtvemu kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. 
Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského trojuholníka a 
jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov. Jack 

má jedinú šancu, nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý 
svojmu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel 

morské vody. 
dobrodružný, akčný (USA), české titulky – 26. mája 

o 16.30 hod., o 19.30 hod. – 3D verzia, 27. 5. o 19.30 
hod., 28. 5. o 17.00 hod. – 3D verzia. 

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU
Príbeh z čias, keď náš svet je už bez ľudí a celý je 

zaplavený vodou. Hrdinovia sú potom rovnako skvelí 
ako úplne nepravdepodobní. Zem zaplavili nekonečné 

oceány, celé ľudstvo sa odsťahovalo o dom ďalej a život 
na dokonalej modrej planéte riadia prapodivní tvorovia 

z hlbín - malá chobotnička Dee, morský čert Evo, kreveta 
Elis a dravá muréna Maura.

animovaný, rodinná komédia (SPA), slovenský dabing – 
27. a 28. mája o 15.00 hod.  

POLINA
Už ako malé dievča sa Polina (Anastasia Shevtsova) 

stala žiačkou profesora Bojinského, významného učiteľa 
klasického tanca a prísneho perfekcionistu. Polina je 
na najlepšej ceste stať sa členkou baletného súboru 

prestížneho moskovského Veľkého divadla. Ale keď sa 
jedného dňa zúčastní predstavenia francúzskeho súboru 
moderného výrazového tanca, nečakane ju to rozruší. 

Zažije umelecký šok, ktorý ju vykoľají a zmení jej 
doterajší život. Končí všetko, v čo doposiaľ verila, o čo 

sa usilovala... 
dráma (FRA), české titulky – 27. mája o 17.00 hod.  

CHATRČ
(THE SHACK)

Nikdy nie si tak sám, ako si myslíš... Adaptácia knihy 
Williama P. Younga, ktorá oslovila milióny čitateľov 

po celom svete a mnohým z nich zmenila život. Príbeh, 
ktorý mnohým ľuďom utíšil duchovný hlad a odpovedal 
na odvekú otázku, prečo Boh neurobí niečo s bolesťou 
a zlom tohto sveta. Mack Phillips (Sam Worthington) 
za tragických okolností príde o svoju milovanú dcérku 

Missy. V stave hlbokého zúfalstva dostáva list, v ktorom 
ho Boh pozýva na stretnutie presne tam, kde sa tragédia 

odohrala. Mackov hlboký žiaľ je konfrontovaný s 
večnosťou a on zrazu prežité utrpenie vníma úplne inak. 

Láska a odpustenie, náročná cesta zmierenia a milosrden-
stvo nakoniec prinesú radosť do duše otca, ktorý sa so 

stratou dcéry zmieri a vyrovná. 
dráma (USA), slovenské titulky – 28. mája o 19.30 hod.  

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie: 
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756 
264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:  
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia, 

infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod. 
Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia 
anonymné príspevky neuverejňuje. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. * Tlačí: PETIT PRESS, a.s., o. z. Košice. Distribúcia: vlastná. 
SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ. Distribuované zdarma v meste Humenné. Registrované Ministerstvom kultúry SR – EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.© VIHORLAT PRESS, s. r. o.

 � Predám alebo vymením (+ doplatok) 
BYT (56 m2, OV) na Dobrianskeho ul. 
v Humennom. Tel. 0949 356 978.

HE-R/0083

 � Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 
0908 102 786.

HE-R/0001

 � Predaj PALIVOVÉHO DREVA. 
Tel. 0915 900 006.

HE-R/0076

 � KLIETKY na chov prepelíc, králikov 
a činčíl / PASCE na líšky a kuny / LIAH-
NE na vajíčka, ODCHOVNE pre kuriatka 
/ KRMÍTKA a NAPÁJAČKY. Rozvoz (do-
ručenie) v rámci celého Slovenska. Viac 
informácií na: ww.123nakup.eu ; tel. 0907 
181 800.

HE-R/0077

 � Predám AUTO zn. Renault Megane. 
Cena dohodou. Tel. 0948 515 776.

HE-R/0079

P R Á C A

 � VV PLUS s.r.o. Snina ponúka prácu 
v strojárenskej výrobe v ČR na pozície 
manipulačný robotník, viazač bremien, 
brúsič, žeriavnik A1. Strava a ubytovanie 
je hradené + príplatok na cestovné. Info 
na tel. č. 0905 469 411.

HE-R/0085

 � Prijmem HARISTOV a PRACOV-
NÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

S L U Ž B Y

 � Kompletné REKONŠTRUK-
CIE BYTOV - bytové jadrá, obklady 
a dlažby / sadrokartón / plávajúce 
podlahy / omietky sadrové, jemné, 
SP 1 / maľovanie. Dlhoročné skúse-
nosti, prax a ceny práce - naša výho-
da. Tel. 0940 110 680.

HE-R/0073

 � VÝKOP STUDNÍ do hĺbky 8 m 
strojom DH-112 - aj v sťažených pod-
mienkach, v betónových skružiach 
Ø 100 cm drapákom Ø  90 cm. Tel. 
0915 978 045.

HE-R/0078

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS / INZERCIA

VÝCHOD / ZÁPAD SLNKA
pon  4:35 / 20:18 hod.
ut  4:34 / 20:19 hod.
str  4:33 / 20:20 hod.
štvr  4:32 / 20:21 hod.
pia  4:31 / 20:23 hod.
sob  4:30 / 20:24 hod.
ned 4:29 / 20:25 hod.

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
22. 05.  Fialka, 
 Nemocničná ul. 41/A
23. 05.  Mária, 
 Krátka ul. 3
24. 05.  Harmónia, 
 Ul. 1. mája 21
25. 05.  Dr. Max - Pharmstore, 
 Nám. slobody 67 (Južné nám.)
26. 05. Avicena, 
 Nemocničná ul. 41
27. 05.  Lúč, 
 Ul. 1. mája 22
28. 05.  Pri Nemocnici HE s.r.o., 
 Ul. 1. mája 5558

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Riadková inzercia
P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu KANCELÁRSKE 
PRIESTORY v zrekonštruovanej budove SFZ 
na ul. Osloboditeľov 3 v Humennom (100 
m od centra mesta, dostatok parkovacieho 
miesta zdarma). Info na tel. č. 0905 809 038; 
e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk

HE-R/0081

 � Dám do prenájmu OBCHODNÉ 
PRIESTORY (pri Pivárni u medveďa) v HE 
o rozlohe 35 m2 (a viac). Možnosť spolupráce. 
Tel. 0948 333 645.

HE-R/0080

P R E D A J

 � Predám slnečný 2-izbový BYT (62 
m2, pôvodný stav) v dobrej lokalite na 
ul. Čsl. armády č. 1593/2 v Snine. Inka-
so cca 120 € / mesiac. Byt je pripravený 
na rekonštrukciu podľa Vašich pred-
stáv. Cena 10 800 €. Tel. 0948 956 861. 

HE-R/0084

0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk
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V HUMENNOM 
Michal Dutko, nar. 1927 
Štefan Sekela, nar. 1935 
Adolf Bonk, nar. 1946 

Vlasta Demetrová, nar. 1961
V ČABINÁCH 

Martina Drugová, nar. 1974
V DLHOM NAD CIROCHOU 

Edita Psárová, nar. 1960
V HANKOVCIACH 

Michal Petrovčin, nar. 1932
V HAŽÍNE NAD CIROCHOU 

Agáta Chalyová, nar. 1931
V LACKOVCIACH 

František Hajdučko, nar. 1939
V PTIČÍ 

Mária Balascsiková, nar. 1925
V SNINE  

Rozália Pekariková, nar. 1940

OPUSTILI 
NÁS

22. 5. TICHOMÍR, TICHOMÍRA
 (Medzinárodný deň biologickej 

rozmanitosti)
23. 5. FILIP, FILIPA
 (Svetový deň korytnačiek)
24. 5. BARTOLOMEJ, BARTOLOMEA
 Európsky deň národných parkov)
25. 5. ĽUDOVÍT, ĽUDOVÍTA 
 (Sviatok sv. Urbana - patróna 

vinohradníkov / Medzinárodný deň 
nezvestných detí / Deň Afriky)

26. 5.  SAMUEL, SAMO, SAMUELA
27. 5.  SILVIA, SILVIO 
 (Medzinárodný športový vyzývací 

deň)
28. 5.  AUGUSTÍN
 (Deň Amnesty International / 

Medzinárodný deň akcií pre 
zdravie žien / Medzinárodný deň 
jazzu)

MENINY 
oslavujú: 

H
E

-R
/0082

H
E

/0051

Zaplakali naše oči, zaplakali bôľom, 
keď sme nášmu ockovi dali posledné zbohom. 
Všade je ticho, smútok, 
keď blízke srdcia bolesť obteká. 
Tak dopraj duši v nebi pokoja,
keď rany Tvoje opäť sa zahoja.
Veď život smrťou nekončí...

Ešte 15. marca sme so zármutkom v srdci a na duši 
spomínali na nášho zosnulého. Vtedy uplynuli dva 
roky od smutnej chvíle, kedy nás vo veku 85 rokov 
navždy predišiel do večnosti milovaný manžel, otec 
a dedko

Ján  A L B E R T
z Humenného,  
pochovaný v Topoľovke.

S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, deti Dana, Števo a Marián, 
vnúčatá, ostatná smútiaca rodina i bývalí kolegovia z banky. 

SPOMIENKA

Myšlienka týždňa...
„Takmer každý človek dobrej 

vôle môže občas urobiť zázrak. 
To znamená poskytnúť niekomu 

niečo, čo môže znamenať 
v jeho živote zázrak.“

(MARIE von EBNER-ESCHENBACH;  
11830-1916 – rakúska spisovateľka, 
pôvodom Češka zo zámku Zdislavice 

ako grófka Dubská)

H
E

/0050

BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 

Humenné
ponúka na predaj

auto zn. OPEL VIVARO 
combi 1.6 CDTI

-diesel, rok výroby 2015, 
najazdených 20 000 km, 

6-9 miest na sedenie 
-cena dohodou

Informácie na tel. č.:  
057 772 3011

Obec  J A S E N O V
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, a zákona  č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 

RIADITEĽA / RIADITEĽKY
Materskej školy JASENOV č. 239, 066 01 Humenné

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
•	 odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle 

zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpisov

•	 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
•	 absolvovanie prvej atestácie
•	 znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky 

riadenia školy
•	 znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
•	 bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, 

komunikatívnosť
•	 zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov:
•	 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
•	 úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni 

vzdelania
•	 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
•	 profesijný štruktúrovaný životopis
•	 písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
•	 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
•	 lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej 

spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho 
pedagogického zamestnanca

•	 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v 
prílohe žiadosti

•	 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 
výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade 
s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne 

alebo poštou na adresu:  
Obecný úrad Jasenov, Jasenov č. 337, 066 01 Humenné;

v uzatvorenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – 
riaditeľ/riaditeľka MŠ  Jasenov“  

do 13. 6. 2017 do 12.00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, 
spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej sedem dní pred 
výberovým konaním.   

Ing. Lucia  Sukeľová, starostka obce

Kto v našich srdciach žije, nikdy neumiera...
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-MJK-, Humenné

Práca nôh s loptou, občas gym-
nastické prevedenie, pohotové 
reflexy,  správne  rozhodnutie  sa 
v  danej  chvíli,  predvídavosť, 
mesiace tréningu i zápasového 
procesu. Aj to v sebe skrýva no-
hejbal. Ako sme už v poslednom 
vydaní  nášho  týždenníka  opäť 
zdôraznili, tá nohejbalová ro-
dinka  je  v  Humennom  počtom 
priaznivcov veľmi maličká. Dô-
kazom toho bol aj prvý turnaj 
nadnárodnej  súťaže  –  INTER-
LIGA  2017,  ktorý  sa  v  sobotu 
13.  mája  uskutočnil  na  pôde 
nášho mesta. V telocvični futba-
lového štadióna a na palubovke 
Mestskej športovej haly. 

Aj tentokrát sa bolo na čo poze-
rať. Šesť medzinárodných tímov 
(tri slovenské, po jednom z Ma-
ďarska, Poľska a Rumunska) po-
núkli krásne momenty nad nízkou 
sieťou. Opäť sme tu mali obhajcu 
víťazstva z minulého aj predošlé-
ho roku - rumunskú CS Tengo Sa-
lonta s reprezentačným trénerom 
Vasile Soreanom na čele a dvoma 
synmi na ihrisku, či s majstrom 
Európy a vicemajstrom sveta 
Georgelom Bobisom. 
Len ťažko povedať, prečo si no-
hejbal v Humennom nenašiel po 

všetkých tých 
rokoch svojho 
fanúšika. Máme 
k v a l i t n ý c h 
a skúsených 
nohejbalistov, 
ktorí často vyšli 
z liahne futbalo-
vých krajských 
či regionálnych 
súťaží. V prie-
behu viac ako 
tridsať rokov sa 
v klube (v súčas-
nosti ŠK Labo-
rec) vystriedali 
desiatky miest-
nych i „cezpoľ-
ných“ hráčov, 
ktorí či už na 
antuke vonku 
alebo v krytých 
p r i e s t o r o c h 
dosiahli na do-
mácom i za-
hraničnom poli nezanedbateľné 
výsledky. Pred dvoma rokmi naše 
mesto hostilo aktérov najlepších 
tímov starého kontinentu – Maj-
strovstvá Európy v nohejbale mu-
žov. 

Zverenci, v súčasnosti reprezen-
tačného trénera slovenského tímu 
mužov, Mariána Mihoka z klubu 
ŠK Laborec Humenné vstúpili do 
prvého turnaja šťastnou nohou. 

Na domácej pa-
lubovke vzišli 
zo skupinovej 
fázy s dvoma 
v í ť a z s t v a m i 
nad Poliakmi 
a košickým 
KAC Jednota. 
V semifinálo-
vom súboji ich 
čakal nepríjem-
ný maďarský 
súper. O finalis-
tovi rozhodol až 
piaty set, keď 
druhý zápas 
trojíc otáčala 
trojica Uličný, 
Tabaka, Gabák 
z nepriaznivého 
stavu 0:1 pre 
Maďarov v po-
slednom sete 
na 2:1. Samotné 
finále už bolo 

záležitosťou skúsených rumun-
ských nohejbalistov. Jednoduchý 
a rýchly priebeh v podaní troch 
setov s nenáročným odporom hu-
menského družstva, ktorý prame-
nil najmä z fyzickej vyčerpanosti, 
pasoval za absolútneho víťaza 
prvého turnaja tohtoročnej Interli-
gy rumunských nohejbalistov.  

Interliga SNA je nadnárodná 
súťaž mužov, organizovaná pod 
záštitou Slovenskej nohejbalovej 
asociácie v rámci najvyššej súťa-
že našej krajiny, doplnenej o za-
hraničné družstvá, ktoré prejavili 
záujem o túto súťaž. Hrá sa tur-
najovým spôsobom (podľa počtu 
účastníkov). Po odohraní základ-
nej časti (4 turnaje) súťaž vrcho-
lí finálovým podujatím (play-off 
o konečné poradie), ktorého sa 
zúčastnia družstvá z 1. – 6. miesta 
základnej skupiny. 

Súpisky:
ŠK LABOREC HUMENNÉ – 

Lukáš Gabák (Humenné), Rasti-
slav Tabaka (Humenné), Gabriel 
Horvat (Humenné), Lukáš Bezeg 
(Trebišov), Peter Uličný (Zaluži-
ce), Lukáš Apiar (Zalužice), Peter 

Dzurovej (Belá n/Cir.), Štefan 
Dunaj (Belá n/Cir.).  

Tréner: Marián Mihok.
NO KAC JEDNOTA KOŠICE – 

Marek Hulín, Galus, Jakub Siladi, 
Tomáš Kostík, Matej Prachár.

NK REVÚCA – Branislav Zubák, 

Miroslav Švec, Jozef Gajdoš, 
Roman Samko, Ján Hudák, Mi-

chal Pety.
SZÁZHALOMBATTA TEAM 

(Maďarsko) – Gábor Molnár, Ba-
lázs Lakics, Dávid Jónás, Ádám 

Harsányi, Zoltán Pál.
CS TENGO SALONTA (Ru-

munsko) – Alex Bertold Sorean, 
Vasile Sorean jr., Georgel Bobis, 

Darius Nagy, István Bagosi.
KS BLOKERS LÓDŹ (Poľsko) – 
Michal Klosiński, Milan Černota, 
Lukasz Fryczak, Bartosz Targas.

SKUPINA A
Salonta (ROM) – Revúca 

(SVK) 7:1
doble 2:0 (11:4, 11:4; single 1:1 

(11:3, 9:11); trio 2:0 (11:9, 11:2); 
double 2:0 (11:6, 11:4)

Nezáujem humenského fanúšika o nohejbal atraktivite medzinárodných 

Maximálne sústredenie pri príjme – Rasťo Tabaka (vľavo) a Gabriel Horvat. 
| FOTO MJK

ŠK Laborec Humenné  zostal  porazeným  finalistom. Horný  rad  zľava: Gabriel  Viňanský  (prezident  SNA), 
Marián Mihok (ŠK Laborec Humenné, reprezentačný tréner SVK), Lukáš Gabák, Peter Uličný a Juraj Biga 
(ŠK Laborec HE); v podrepe zľava: Lukáš Apiar, Peter Dzurovej, Rastislav Tabaka a Štefan Dunaj. (na snímke 
chýbajú G. Horvat a L. Bezeg). | FOTO MJK

Dvojica  Lukáš  Bezeg  (vľavo)  a  Peťo 
Uličný položili základy víťazstva v zápa-
soch základnej skupiny. | FOTO MJK
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Százhalombatta (HUN) 
 – Revúca (SVK) 8:0

double 2:0 (11:6, 11:8); single 
2:0 (11:10, 11:8); trio 2:0 (11:7, 
11:5); double 2:0 (11:2, 11:9)

Salonta (ROM)  
– Százhalombatta (HUN) 7:1
double 2:0 (11:6, 11:6); single 

1:1 (10:11, 11:7); trio 2:0 (11:9, 
11:9); double 2:0 (11:6, 11:9)

Poradie: 1. CS Tengo Salonta,  
2. Százhalombatta Team,  

3. NK Revúca.

SKUPINA B
KAC Košice (SVK) 
 – Lódź (POL) 6:2

double 2:0 (11:5, 11:6); single 2:0 
(11:3, 11:3); trio 2:0 (11:8, 11:7); 

double 0:2 (10:11, 5:11)
Laborec Humenné (SVK) – 

Lódź (POL) 6:2
double (Uličný, Bezeg vs. Klosin-

ski, Černota) – 2:0 (11:8, 11:8); 
single (Gabák vs. Černota) – 2:0 

(11:6, 11:10); trio (Uličný, Bezeg, 
Tabaka vs. Černota, Klosinski, 

Fryczak) – 2:0 (11:4, 11:4); 
double (Gabák, Dzurovej vs. 

Fryczak, Targas) – 0:2 (2:11, 6:11)
KAC Košice (SVK)  

– Laborec Humenné (SVK) 3:5
double (M. Hulín, Galus vs. 

Uličný, Bezeg) – 0:2 (8:11, 7:11); 
single (M. Hulín vs. Gabák) – 0:2 
(8:11, 4:11); trio (Galus, Siládi, 
M. Hulín vs. Uličný, Bezeg, Ta-
baka) – 1:1 (11:8, 10:11); double 
(Kostík, Siládi, Prachár vs. Ga-

bák, Dzurovej) – 2:0 (11:6, 11:2)

Poradie: 1. ŠK Laborec Humen-
né, 2. NO KAC Jednota Košice, 

3. KS Blokers Lódź.

SEMIFINÁLE
KAC Košice (SVK)  
– Salonta (ROM) 0:3

double 0:2 (8:11, 1:11); single 0:2 
(5:11, 6:11); trio 0:2 (8:11, 9:11)

Laborec Humenné (SVK) – 
Száshalombatta (HUN) 3:2

double (Uličný, Gabák vs. Jónás, 
Harsányi) – 1:2 (9:11, 11:8, 7:11); 

single (Gabák vs. Lakics) – 2:1 
(11:1, 8:11, 11:9); trio (Uličný, 

Tabaka, Horvat – Gabák vs. Mol-
nár, Jónás, Harsányi – Lakics) – 

2:0 (11:10, 11:7); double (Tabaka, 
Dunaj – Apiar vs. Lakics, Mol-

nár) – 0:2 (7:11, 5:11); trio (Ulič-
ný, Tabaka, Gabák vs. Molnár, 
Jónás, Harsányi – Lakics) – 2:1 

(10:11, 11:5, 11:6)

O 5. MIESTO
Revúca (SVK) – Lódź (POL) 

0:3
double 0:2 (8:11, 5:11); single 0:2 

(2:11, 7:11); trio 1:2 (8:11, 11:8, 8:11)

O 3. MIESTO
KAC Košice (SVK)  

– Száshalombatta (HUN) 3:0
double 2:1 (1:11, 11:10, 11:10); 
single 2:1 (7:11, 11:7, 11:3); trio 

2:0 (11:8, 11:4)

FINÁLE
Laborec Humenné (SVK)  
– Salonta (ROM) 0:3

double (Uličný, Gabák – Horvat 
vs. A. Sorean, Nagy) – 0:2 (8:11, 

2:11); single (Uličný – Bobis) 
– 0:2 (4:11, 4:11); trio (Dunaj, 
Tabaka, Horvat – Apiar vs. V. 

Sorean, Bobis, A. Sorean – Nagy, 
Bagosi) – 0:2 (8:11, 10:11)

Poradie 1. turnaja v Humennom
1.CS Tengo Salonta (Rumunsko, 

8 bodov)
2. ŠK Laborec Humenné  

(Slovensko, 6 b)
3. NO KAC Jednota Košice  

(Slovensko, 5 b)
4. Száshalombatta Team  

(Maďarsko, 4 b)
5. KS Blokers Lódź (Poľsko, 3 b)
6. NK Revúca (Slovensko, 2 b)

duelov neubral. Rumunskí reprezentanti zvíťazili s prehľadom

Nohejbalisti NK Revúca skončili na poslednom mieste. | FOTO MJK
Maďarský  nohejbalista  Gábor  Molnár  a  rozhodca  Gabriel 
Viňanský. | FOTO MJK

Víťaz prvého  turnaja nadnárodnej nohejbalovej súťaže –  Interliga 2017 – CS Tengo 
Salonta z Rumunska. | FOTO MJK

Kapitán  humenských  nohejbalistov, 
Lukáš Gabák,  s Mariánom Mihokom  po 
prevzatí diplomu za 2. miesto. | FOTO MJK

Rumunský  reprezentant  Georgel  Bobis 
v  akcii  a  jeho  typicky  vyplazený  jazyk.  
| FOTO MJK

Počas prestávky na strane KAC Jednota 
Košice - Marek Hulín (vľavo) a Silven Ga-
lus (uprostred). | FOTO MJK
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FORTUNA LIGA – 32. kolo
•	 Senica – Trnava 1:0, Zlaté 
Moravce – Žilina 1:4, Podbre-
zová – Ružomberok 0:1, Prešov 
– Dunajská Streda 1:1; Zemplín 
Michalovce mal voľno.

Žilina 29 22 4 3 78:25 70
Slovan BA 29 17 3 9 51:33 54
Ružomberok 29 14 7 8 53:38 49
Podbrezová 29 12 9 8 34:27 45
Trenčín 29 13 5 11 49:48 44
Dunaj. Streda 29 10 12 7 37:32 42
Trnava 29 11 7 11 31:36 40
Michalovce  29  8  5  16  34:52  29
Senica 30 7 7 16 25:35 28
Zl. Moravce 29 5 7 17 28:52 22
Prešov 29 3 10 16 17:59 19
Pozn. Spartak Myjava zo súťaže 
odstúpil.

III. LIGA VÝCHOD – 26. kolo  

•	 Prešov B – Snina 0:0, Vranov 
n/T. – Sabinov 0:0, Svit – Trebi-
šov 1:0 * V. Opátske – V. Reviš-
tia 3:1, Stropkov – Bardejov. N. 
Ves 2:2, Pušovce – Svidník 0:3, 
Plavnica – Giraltovce 3:0. 
Trebišov 22 16 2 4 52:11 50
V. Opátske 23 14 7 2 55:21 49
Snina  23  9  9  5  42:24  36
Svidník 23 11 3 9 40:33 36
Vranov n/T. 23 10 5 8 29:21 35
Plavnica 23 10 4 9 37:33 34
Giraltovce 22 9 6 7 32:19 33
Svit  22 9 6 7 39:29 33
Bard. N. Ves 22 8 5 9 36:45 29
Sabinov 22 6 8 8 36:37 26
V. Revištia 22 7 5 10 31:32 26
Stropkov 23 6 7 10 31:34 25
Prešov B 23 5 6 12 31:38 21
Pušovce 23 1 1 21 7:121 4
Pozn.: FK Krásna/KE a Družstev-
ník Veľký Horeš zo súťaže odstúpili.

IV. LIGA SEVER – 26. kolo
RADVAŇ N/L. – MEDZILABORCE

3:0 (3:0)
G: 8. R. Ljubarskij, 19. (11 m) D. 
Legdan, 28. M. Paľo.

ŠARIŠ. MICHAĽANY  
– PAKOSTOV 

4:0 (2:0)
G: 39. a 90. Pe. Jačišin, 41. vlastný 
(Pe. Gombita), 72. R. Kovalčík.

ZÁMUTOV – ĽUBOTICE
3:1 (1:0)

G: 1. a 89. E. Hotra, 55. J. Adam – 
61. O. Jakubek.

•	 FK Humenné – Kračúnovce 2:1 
(viac na strane 16), V. Tatry – Spiš. 

Podhradie 0:5, Štrba – Fintice 2:1, 
Záhradné – Dlhé Klčovo 6:3, Rasla-
vice mali voľno.

Šariš. Michaľany 24 20 3 1 77:18 63
Záhradné 24 18 3 3 57:20 57
Kračúnovce 24 14 3 7 43:24 45
FK Humenné  24  12  4  8  46:28  40
Dlhé Klčovo 24 11 6 7 49:39 39
Raslavice 24 10 7 7 50:28 37
Spiš. Podhradie 25 11 4 10 45:29 37
Radvaň n/L. 24 10 5 9 40:31 35
Medzilaborce 25 10 5 10 44:47 35
Pakostov 25 10 1 14 36:44 31
Fintice 24 6 6 12 21:40 24
Ľubotice 24 6 5 13 32:55 23
Zámutov 24 6 2 16 21:49 20
Štrba 23 3 4 16 23:70 13
V. Tatry 24 3 4 17 13:75 13
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Miro-
šov zo súťaže odstúpil.

V. LIGA VIHORLATSKO- 
DUKELSKÁ – 22. kolo

PTIČIE – STAKČÍN
2:0 (0:0)

G: 67. N. Lancoš, 74. M. Paras-
ka.

JASENOV – HENCOVCE 
1:2 (1:2)

G: 41. V. Veselovskyy – 13. A. 
Demčák, 17. M. Hanusin.

SOĽ – KOCHANOVCE/
BREKOV
4:1 (1:1)

G: 22. L. Hricov, 49. D. Hri-
vňák, 82. M. Demčák, 90. M. 
Sakala – 32. Ľ. Šimai.

SEDLISKÁ  
– KAMENICA N/CIR.

2:2 (1:1)
G: 3. D. Kertis, 60. M. Vanšov-
ský – 40. a 87. P. Liček.

ULIČ – BYSTRÉ
3:0 (1:0)

G: 35. a 63. M. Hromadka, 70. 
D. Janko.

•	 Seč. Polianka – N. Hrušov 
1:0, Sačurov mal voľno.

Soľ  21 19 2 0 57:13 59
Jasenov 21 17 1 3 59:28 52
Kamenica n/Cir. 20 10 4 6 31:25 34
Ptičie 21 11 1 9 42:37 34
Hencovce 20 9 5 6 37:25 32
Stakčín 20 7 5 8 28:27 26
Sačurov 20 8 0 12 30:36 24
N. Hrušov 20 6 4 10 32:34 22
Kochanovce/Brekov  20 7 1 12 30:33 22
Bystré 20 6 3 11 21:38 21

FUTBALOVÝ SERVIS Seč. Polianka 20 6 1 13 23:47 19
Ulič  21 5 4 12 34:52 19
Sedliská 20 3 5 12 26:55 14
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad 
Topľou zo súťaže odstúpilo.

I.TRIEDA OBFZ HE  
– 22. kolo

Udavské  –  Belá  n/Cir.  1:1 
(1:0), G: 34. A. Timuľák – 66. J. 
Skarba. / V. Hrušov – Lukačov-
ce 4:0 (1:0), G: 5. R. Albičuk, 
53. R. Mižík, 82. J. Max, 89. M. 
Sabo. / Lackovce  –  Ubľa  2:1 
(2:1), G: 12. B. Timuľák, 41 (11 
m) M. Škumanič – 33. M. Po-
povych. * Borov – Dlhé n/Cir. 
4:2, Koškovce – Lieskovec 2:0, 
V. Sitnica – Kr. Brod 5:2, Papín 
– N. Ladičkovce 4:2.

V. Hrušov 22 18 3 1 65:20 57
Borov 22 13 4 5 57:24 43
Ubľa 22 10 5 7 42:32 35
Belá n/Cir. 22 9 6 7 45:32 33
Dlhé n/Cir. 22 9 6 7 35:32 33
Krásny Brod 22 9 3 10 42:47 30
N. Ladičkovce 22 9 2 11 54:51 29
Koškovce 22 8 3 11 29:39 27
Lukačovce 22 8 3 11 36:47 27
Papín 22 8 3 11 34:50 27
Udavské 22 7 5 10 43:62 26
V. Sitnica 22 7 4 11 33:43 25

Lieskovec 22 5 6 11 29:41 21
Lackovce 22 6 3 13 31:55 21

II.TRIEDA OBFZ HE  
– 22. kolo

Brestov  –  Hrabovec  n/L.  4:2 
(3:1), G: 2. a 28. V. Tkáč, 20. 
J. Gajda, 50. Pe. Makar – 41. L. 
Dolobáč, 69. M. Čopan. / Ohra-
dzany – N. Sitnica 1:1 (0:0), G: 
59. L. Kuzma – 73. (11 m) M. 
Obešter. * Turcovce – Ulič. Kri-
vé 5:1, Zemplín. Hámre – Ňa-
gov 1:1, Zubné – Kolonica 5:1, 
Rokytov pri HE – Rovné 2:3, 
Hrubov – Habura 2:3, 

Ohradzany 22 17 3 2 63:20 54
N. Sitnica 22 14 4 4 60:23 46
Brestov 22 12 3 7 42:34 39
Zubné 22 11 5 6 52:31 38
Zemplín. Hámre 22 11 5 6 41:30 38
Ňagov 22 11 4 7 49:33 37
Rovné 22 11 2 9 55:36 35
Habura 22 10 4 8 48:35 34
Ulič. Krivé 22 7 4 11 43:62 25
Turcovce 22 7 5 10 35:42 23
Kolonica 22 7 1 14 43:56 22
Rokytov pri HE 22 6 4 12 39:66 22
Hrabovec n/L. 22 6 2 14 27:67 20
Hrubov 22 0 2 20 20:82 2
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(jpnc), -MJK-; Michalovce

Svoju  prvú  súťažnú  príležitosť 
konečne  v  tejto  letnej  sezóne 
dostali aj najmladší registrova-
ní plavci. Humenská plavecká 
liaheň  klubu  Chemes  disponuje 
vysokým  počtom  tejto  vekovej 
kategórie, čo preukázali aj v krát-
kom bazéne centra Zemplína. 
Plavecký klub ORCA Michalovce 
usporiadal  13.  mája  VI.  ročník 
pretekov pre najmladších, 6 – 
12-ročných plavcov. 

Na podujatí štartovalo 97 dievčat 
a 77 chlapcov z deviatich klubov. Z 
Humenného vycestovala v sprievo-
de svojich rodičov a trénerskej dvo-
jice - J. Pencák a Luksaj, výprava 
osemnástich plavkýň a pätnástich 
plavcov.

Pri svojej pretekárskej premiére 
plávala naša 7-ročná Noemi Daňo-
vá výborne. V zlatom lesku zaplá-
vala 25-metrový kraul, strieborné 
dvadsaťpäťky v prsiarskej disciplí-
ne a v motýliku, s tretím najlepším 
časom doplávala znak na 25 metrov.
Osem-ročný Filip Luksaj stál na 
bronzovom stupni víťazov dvakrát 
- 25 m znak a 25-metrový motýlik. 
Sandra Ferjaková najlepšie za-
plávala motýlik, na nepopulárnom 
štvrtom mieste. Šimon Račko a Do-
minika  Vasiľková potešili rodičov 
i trénerov piatym miestom v motý-
liku na 25 m, Eva Onderišinová 
šiestym miestom v kraule na 25 m 
a  Kristián Gabrík rovnako šiestym 
miestom v motýliku. Sophia Sotá-
ková bola za 25 m znak vyhodnote-
ná na siedmej priečke, Jakub Čajbik 
v prsiach ôsmy a Laura Ovšanyová 
v kraule desiata. Humenskú štafetu 
tejto vekovej kategórie na 4 x 25 
metrov voľným spôsobom zmie-
šaných družstiev v zložení Račko, 
Sotáková, Onderišinová a Luksaj 
dekorovali zlatými medailami.
V kategórii deväťročných sa Ni-
kolas  Jevič najlepšie umiestnil na 
šiestom mieste, v motýliku na 50 
metrov.
Desaťročný Matúš Adamec si vy-
plával zlato hneď trikrát - 50 m 
voľný spôsob, 50 m znak a 100 m 
polohové preteky, bronzovú medai-
lu si vylovil v prsiach na 50 metrov. 
Rastislavovi Fecenkovi pozlátili 
hruď za motýlik na 50 m, päťdesiat-
ky v znaku a kraule, i 100 m polo-

hové preteky zaplával na striebornej 
pozícii. Adam Kulik v znaku na 50 
m skončil na bronzovom stupni. 
Za štafetu 4 x 50 metrov voľný spô-
sob zmiešaných družstiev si bron-
zové medaily domov odnáša štvo-
rica Adamec, 
Valerie Semo-
tamová, Mária 
B a l o g á č o v á 
a Fecenko.
Lukáš Choma-
nič v kategórii 
1 1 - r o č n ý c h 
plavcov zaplá-
val zlaté prsia 
na 100 metrov. 
Viktória Vráb-
ľová striebrila 
na 200 m prsia 
a dve bronzové 
medaily získala 

v polohovke na 200 m a v prsiach 
na polovičnej dĺžke.

ORCAČIK bol pre najmladších 
prvými pretekmi a pre tých starších 
poslednou príležitosťou zaplávať 

dobrý čas, ktorým by sa mohli no-
minovať na júnové letné majstrov-
stvá republiky do Košíc a Bratisla-
vy. 

Bez ostychu a s odhodlaním sa vnárali malí „orcačikovia“ v ústrety víťazstvu
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KÚPALISKO V HUMENNOM
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  14.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
sob, ned  09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži 
ut – sob 12.00 – 19.00 hod.
ned  10.00 – 19.00 hod.

SAUNA – ženy 
ut – sob 14.00 – 18.00 hod.
ned  10.00 – 19.00 hod.

www.kupaliskohumenne.sk 
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Osemroční - štafetu 4 x 25 metrov voľným spôsobom mix v zložení Račko, Sotáková, Onderišinová a Luksaj (štvorica uprostred 
v bielych tričkách) ovládli humenské „žubrienky“.  | FOTO ARCHÍV PKCH

Sedemročná  Noemi  Daňová  (uprostred)  pri  svojej  pretekárskej 
premiére si za 25-m kraul zaslúžila zlatú medailu. | FOTO ARCHÍV PKCH
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-MJK-, Humenné

Všetko podstatné sa odohralo v prvom 
dejstve  futbalového  vystúpenia  v  sobotu 
20.  mája  popoludní  na  ihrisku  Pri  mlyne 
v Humennom. Strojcom úvodného gólu z 13. 
minúty  bol  hráč OFK Tatran Kračúnovce, 
Peter Uhrin, ktorý využil  zaváhanie domá-
cej obrany aj samotného brankára. Potom 
však nastal totálny zvrat vo vývoji i gólovom 
skóre. V 23. a 26. minúte zavelila na obrat 
dvojica  humenských  futbalistov  –  Lukáš 
Krajník a Zdenko Cigán, ktorí poriadne 
zmarili plány plného bodového zisku z pôdy 
súpera. 
Bývalý humenský futbalista, Marek Mihok, 
nie je neznámym pojmom nášmu fanúšiko-
vi. So svojím náprotivkom Voroňákom často 
rozvíjali podstatné a sľubné akcie pre svojich 
spoluhráčov. Aj keď futbalisti Kračúnoviec 
predviedli krajší futbal, treba povedať, že na 
strane ich svätyne stála predsa len šťastena. 
Golman Peter Štefanik určite nemal svoj deň, 
niekoľko striel domácich nedokázal udržať 
vo svojich rukách a lopta len zázrakom mini-
málne v dvoch ďalších prípadoch neskončila 
za bránkovou čiarou, či už zníženou rotáciou 
alebo nepripravenosťou hráča doraziť ju medzi 
žrde brány.
Tento týždeň hrajú humenskí štvrtoligisti v ne-
deľu 18. mája na ihrisku MŠK Spišské Pod-
hradie. Na domácej pôde ihriska Pri mlyne ich 
uvidíme tri kolá pred koncom súťaže v sobotu 
3. júna o 17.00 hodine. 

IV. LIGA SEVER – 26. kolo
FK HUMENNÉ – KRAČÚNOVCE

2:1 (0:1)
Góly: 23. L. Krajník, 26. Z. Cigán – 13. Pe. Uhrin.
Žlté karty: 84. Voroňák – 26. Mihok, 64. Per-
žel, 88. D. Lukáč. Rozhodovali: M. Želizňák 
– J. Eperješi, M. Klovanič. Divákov: 200.
FK: D. Vohar – C. Vasiľ (84. J. Šaro), Z. Cigán, 
M. Babin, J. Bialončík, L. Križanovský (76. M. 
Zlacký), M. Porvazník, L. Krajník, V. Voroňák, 
Pe. Petričko, M. Cigán (64. D. Šatník). Tréner: 
J. Valkučák.
OFK Tatran: Pe. Štefanik – J. Hudáček (70. 
J. Nazarej), D. Lukáč, D. Dzurjuv, Pe. Uhrin, 
Pa. Varga, Pa. Galik, M. Mihok, P. Lechman, T. 
Mihok, J. Peržel. Tréner: J. Motýľ.

Napriek tomu, že súper sídlil po poslednom 25. 
kole na vyššej priečke tabuľky IV. ligy skupiny 
Sever, domáci od úvodu viac tlačili do úzadia 
futbalistov Kračúnoviec. Faul na Voroňáka v 2. 
min. mohol práve on sám priamym kopom z 20 
m potrestať, keď lopta brankárovi Štefanikovi 
vypadla z rúk, navyše  v poslednej chvíli dorážke 
z kopačky Porvazníka zabránil. V 9. min. mieril 
vysoko nad humenskú bránu Galik. Súper prečítal 
hru domácich dokonale a postupne začal diktovať 

réžiu. Po vyváženej akcii v 13. minúte, na konci 
ktorej bola dvojica Petričko vs. Peter Uhrin a ob-
rana Humenčanov bola v nedohľadne, sa k lopte 
dostal skôr súper, brankár Vohar v snahe zabrániť 
nebezpečenstvu sa snažil loptu vysoko zdvihnutou 
nohou vykopnúť z päťky von, ale stal sa opak, na-
servíroval ju ideálne a Uhrin už nemal problém do-
tiahnuť ju osamote do brány – 0:1. Tento „výkon“ 
hlasito vyhodnotil aj kormidelník humenských 
futbalistov, J. Valkučák. O minútu prepálil bránu 
hosťujúci Dzurjuv, keď mu kapitán C. Vasiľ bránil 
v strele. V 19. min. ten istý hráč vnikol do malého 
vápna, ale mal sťaženú pozíciu na zakončenie. Po 
faule na domáceho hráča v 23. minúte vpravo od 
pokutového územia rozhodca nevytiahol kartu, 
ale na trestný kop z 20 m na vzdialenejšiu žrď si 
najvyššie vyskočil Lukáš Krajník a zasadil vyrov-
návajúci úder do opačného rohu brány – 1:1. Doko-
nalý obrat v zápase priniesla 26. minúta. Defenzíva 
Kračúnoviec úplne zabudla na najlepšieho strelca 
súťaže v domnienke, že loptu majú vo svojej moci. 
Zdenko Cigán elegantne sám zoči-voči brankáro-
vi do protismeru pohybu Štefanika otočil vývoj 
stretnutia – 2:1. V 30. min. napol hornú sieť Vo-
roňák, keď lopta lizla brvno. Bialončík vo výskoku 
a v ťažkej pozícii v 43. min. minul bránu hostí, tes-
ne pred polčasovým hvizdom sa v rovnakej situácii 
ocitol súper, tiež bránu prestrelil. Pri odchode do 
šatní vyslovili hráči hostí nespokojnosť s výkonom 
rozhodcovského tria. 
V úvode II. polčasu preveril brankára súpera Z. 
Cigán, rovnako v 62. min. potiahol akciu po pra-
vom krídle a Miro Cigán v tutovke nedosiahol na 

rýchlu prihrávku do päť-
ky. Na oko pekný futbal 
prezentovali Kračúnovce, 
no ani zverenci Jožka Val-
kučáka nezaostávali. Ob-
rana Humenčanov musela 
byť celistvá, súper hral na 
brejky. Po dlhom autovom 
vhadzovaní v 80. min. sa 
brankár Vohar natiahol do 
stredu brány, aby vyboxoval 
šancu hostí. Nadstavenie 
dvoch minút drámu nepri-
niesol. Voroňák prenikol 
sám cez polovicu hracej 
plochy, vyprášil iba rukavi-
ce brankára hostí. Posledný 
kontakt s loptou mal predsa 
len humenský golman Domi-
nik Vohar.
Ostatné výsledky a tabuľka 

na strane 14.

Gólový obrat v priebehu štyroch minút vniesol do zápasu zbytočné emócie

Kapitán  humenských  futbalistov Cyril  Vasiľ  (vľavo)  s Mirom 
Porvazníkom  (vpravo)  v  snahe  zmariť  úmysel  bývalého 
humenského futbalistu Mareka Mihoka (uprostred). | FOTO MJK

Situácia, z ktorej pramenil vyrovnávajúci gól FK Humenné. Lukáš 
Krajník (druhý zľava v žlto-modrom drese pri žrdi). | FOTO MJK

Teplé,  takmer  letné, počasie príliš fanúšikov humenského futbalu 
na tribúny neprilákalo, na výber bol semifinálový hokejový zápas 
MS  i  záhradky.  Trojica  týchto  mládencov  -  Adrián  Bocko,  Dávid 
Andrejco a Teo Barančík prišli na zelený trávnik. | FOTO MJK

Aj  takéto  zvláštne  „vesmírne“  útvary 
zdobili  oblohu  na  juh  od  futbalového 
ihriska v Humennom. | FOTO MJK

Trošku  fauny  v  podobe  tohto  okrídleného 
krásavca pribudlo medzi futbalistov. | FOTO MJK

Trojica,  ktorá  mala  na  svedomí  úvodný  gól  duelu  FK 
Humenné  –  Kračúnovce...  autor  gólu  Peter  Uhrin  (vpravo), 
brankár Dominik Vohar (na zemi) a Peter Petričko. | FOTO MJK

Najlepší gólový strelec IV. ligy sk. Sever, Zdenko Cigán (vpravo), 
autor druhého gólu Humenčanov. | FOTO MJK


