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Primátorka nechodí na valné zhromaždenia 
HES. Kritizujú to poslanci aj energetici

Primátorka Jana Vaľová sa nezúčastňuje dôležitých valných zhromaždení Humenskej energetickej spoločnosti(HES),  
s. r. o.,  na ktorých sa rozhoduje aj o plánovaných investíciách a budúcnosti tepelného hospodárstva v meste Humenné. 
Neúčasť primátorky považujú za hrubú chybu nielen energetici, ale aj niektorí poslanci. Primátorka sa obhajuje aj tým, 
že mesto ako menšinový akcionár nemá zásadný vplyv pri rozhodovaní.

Text a foto: Milan Potocký, Humenné

Humenská energetická spoločnosť, 
ktorej akcionárom je aj mesto Hu-
menné, plánuje rozsiahlu moder-
nizáciu a rekonštrukciu tepelných 
rozvodov. Firma chce na moder-
nizáciu potrubí získať nenávrat-

né finančné zdroje z fondov EÚ 
v objeme viac ako 6 miliónov eur. 
O svojom zámere informovala 
HES, s. r. o., v máji vedenia mes-
ta aj poslancov. Podľa spoločnosti 
je pri príprave žiadosti a projektu 
dôležitá spolupráca a komuniká-
cia s mestom. Konateľ spoločnosti 

HES, s. r. o., Milan Bavoľár upo-
zornil, že primátorka ako zástupky-
ňa mesta sa nezúčastňuje valných 
zhromaždení, na ktorých sa riešia 
a prijímajú kľúčové rozhodnutia. 
Bavoľár vysvetlil, že nedávne val-
né zhromaždenie, na ktorom sa 
prejednávala aj možnosť získania 

nenávratného finančného príspev-
ku z fondov EÚ, sa uskutočnilo bez 
prítomnosti spoločníka mesta Hu-
menné, respektíve jeho zástupcu. 
„Sme nútení uviesť, že vzhľadom 
na význam prejednávanej proble-
matiky bola účasť mesta Humenné 
potrebná, podotýkame, že stanovy 

Po obnove Sergeja chcú 
zrenovovať aj rušeň 
prezývaný Ventilovka  

Humenčania spoznávali 
tajomné útroby hrádze 
Stariny

  Viac na str. 7  Viac na str. 3
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Katarína Lukáčová, Kamenica nad Cirochou 

Miestny spolok Červeného kríža 
v Kamenici nad Cirochou zorgani-
zoval 16. júna nultý ročník Kame-
nickej kvapky krvi. Oslavy 700. vý-
ročia prvej písomnej zmienky o obci 
Kamenica nad Cirochou teda začali 
tou najvzácnejšou a najhumán-
nejšou kvapkou. Akcia miestneho 
spolku dopadla viac než úspešne. 

Zvládnutá organizácia, hojná účasť 
dobrovoľných darcov krvi a obrov-
ská podpora sympatizantov uisťujú 
miestny spolok v tom, že Kamenic-
ká kvapka krvi mala zmysel a spl-
nila svoj účel. Zo 44 zúčastnených 
darcov bolo zrealizovaných 39 od-
berov. Základňa darcov krvi bola 
rozšírená o 12 prvodarcov. Poďako-
vanie patrí Hematologicko-trans-
fúznemu oddeleniu v Humennom, 

klubu mo-
t o r k á r o v 
D E M O N 
PROXIMUM 
665 z Hu-
m e n n é h o 
a všetkým 
darcom, ktorí 
boli odhod-
laní darovať 
kúsok seba. 

spoločnosti, respektíve Obchodný 
zákonník, umožňujú splnomocniť 
zástupcu za účelom účasti na val-
nom zhromaždení,“ uviedli v lis-
te adresovanom mestu konatelia 
spoločnosti HES, s. r. o.. Zápisnicu 
z tohto valného zhromaždenia do-
ručila spoločnosť aj samospráve 
(4.05.2017). 

Primátorka: Odhlasujú, 
čo chcú
Primátorka Jana Vaľová nie je spo-
kojná s tým, že mesto je menšino-
vým akcionárom HES, s. r. o.. Viní 
z toho predchádzajúce vedenie 
mesta. „V tejto zasadacej miest-
nosti ste si to odhlasovali a primá-
tor Kostilník to podpísal. Ak niekto 
tak jednoducho mirnix-dirnix pus-
til rozhodovacie právomoci mesta 
súkromným podnikateľom. Toto 
sa tu nikdy nemalo stať,“ uviedla 
primátorka na rokovaní mestského 
zastupiteľstva a pokračovala: „Led-
va, ledva mi tam nechali právnika, 
a to ešte povedali, že mám byť ti-
cho. Ja nezavediem mesto, kde si 
sadnem so súkromnou firmou, kde 
sedí osem ľudí, tí si odhlasujú, čo 
chcú, napíšu si do zápisnice, čo 
chcú a povedia, že primátorka tam 
bola prítomná a s tým súhlasí,“ po-
vedala Vaľová na margo valných 
zhromaždení akcionárov spoloč-
nosti HES, s. r. o. 

Poslanci: Na valné zhro-
maždenie má primátorka 
chodiť
Poslanec Ivan Hopta s tvrdenia-
mi primátorky nesúhlasí. Hovorí, 
že primátorka alebo iný zástupca 
mesta sa na valných zhromažde-
niach musia zúčastňovať. „Ne-
môžem s tebou súhlasiť s tým, že 
nechceš ísť, lebo by mohli tam 
dať niečo, čo nesúhlasíš. Nie. Tam 
treba chodiť, na tie valné zhromaž-
denia. Oni majú väčšinu, nič s tým 
nenarobíme, ale treba jednoducho 
potom uviesť do zápisnice stano-
visko mesta,“ povedal Hopta. Ne-
účasť primátorky na valných zhro-
maždeniach kritizuje aj poslanec 
Jozef Babják. „Ak niekto chce klásť 
otázky a dostávať odpovede, tak 
v prvom rade by mal chodiť na val-
né zhromaždenia. Ty ako spoločník 
máš právo si uviesť do zápisnice 
to, čo ty uznáš za vhodné a druhá 
strana to musí akceptovať. Takže 
nezavádzaj tu zbytočne ľudí stra-
šením, že ty nič nemôžeš. Môžeš,“ 
upozornil primátorku poslanec Jo-
zef Babják.  

HES-ka poslala mestu list
Vedenie HES tvrdí, že Humenča-
nia majú jedinečnú príležitosť zís-
kať z eurofondov na modernizáciu 
tepelných rozvodov až 6 miliónov 
eur. Svoj zámer predložila firma 
mestu ešte 7. apríla  spolu s po-
zvánkou na valné zhromaždenie, 
ktoré sa konalo 28.04.2017. Ďal-

ším listom (doručený mestu 18. 
mája) informovala HES mesto, že 
predpokladom podania žiadosti 
je ujasnenie si rozhodujúcich otá-
zok: Či má mesto Humenné 
záujem o využitie možnosti, ktorú 
poskytuje predmetná výzva? Kto 
bude spolufinancovať projekt 
vo výške 15 percent - mesto 
Humenné, alebo Humenská ener-
getická spoločnosť, s. r. o.? Hu-
menská energetická spoločnosť, s. 
r. o., môže byť oprávneným žiada-
teľom, ak splní aj podmienku mať 
vysporiadané majetkoprávne vzťa-
hy a povolenia na realizáciu aktivít 
projektu - konkrétne ide o predlže-
nie nájomnej zmluvy z roku 2005 
minimálne o 5 rokov v závislosti 
od toho, kto bude spolufinancovať 
projekt. Podľa HES musí mesto 
dať zásadnú odpoveď aj na otázku, 
kto bude financovať projektovú do-
kumentáciu. Vedenie HES v liste 
uvádza, že ak mesto Humenné 

prejaví záujem v zmysle pred-
loženého dokumentu, spoloč-
nosť pristúpi k zabezpečeniu 
všetkých podkladov, ktoré vy-
žaduje predloženie žiadosti o po-
skytnutie nenávratného finanč-
ného príspevku na rekonštrukciu 
a modernizáciu rozvodov tepla. 
„Z hľadiska hospodárnosti nemá 
význam spracovať finálnu podo-
bu žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok predtým, ako budú tieto 
otázky vyjasnené a dohodnuté,“ 
upozornil Bavoľár. HES uvádza, že 
aj vzhľadom na to bola účasť pri-
mátorky alebo povereného zástup-
cu mesta na valnom zhromaždení 
žiadúca. „Za účelom čo najrýchlej-
šieho postupu pri spracovaní kon-
krétnej žiadosti o NFP z predmet-
nej výzvy sme kedykoľvek pripra-
vení absolvovať stretnutie s Vami,“ 
uviedli v liste adresovanom mestu 
konatelia HES, s. r. o.

pokračovanie zo strany 1

Primátorka nechodí na valné zhromaždenia HES. Kritizujú to poslanci aj energetici

Do Kamenickej kvapky krvi sa zapojili aj motorkári z Humenného

Akciu podporil aj klub motorkárov Demon Proximum 665 
z Humenného.  | FOTO: NATÁLIA VESMA
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tasr, Humenné 

Na konte už majú zrenovovaný 
a spojazdnený dieselový rušeň Ser-
gej, ktorý si pred približne 20 rok-
mi zahral v hollywoodskom filme 
Peacemaker (Mierotvorca) po boku 
Georgea Clooneyho. Ako pre TASR 
uviedol Ivan Bogdan z PŽS, prepra-
va rušňa z Bratislavy do Humenné-
ho bola náročná, pretože bol dlho 
neprevádzkovaný. Z jednej strany 
Slovenska na druhú sa dostal v kon-
voji, ktorý ťahal práve rušeň Sergej. 
„Každých 50 kilometrov sa usku-
točňovala kontrola. Rýchlosť bola 
50 kilometrov za hodinu. Presun 
teda trval približne šesť a pol hodi-
ny,“ vysvetlil s tým, že museli dbať 
hlavne na bezpečnosť. Parný rušeň 
bol začiatkom 70. rokov minulého 
storočia uložený v strojovej stanici 
Tisovec ako mobilizačná jednotka. 
„V súvislosti s natáčaním filmu bol 
upravený opancierovaním,“ vysvet-
lil pre TASR predseda PŽS Dominik 

Drevický s tým, že na niektorých 
miestach je ešte vidieť maskova-
cie nátery. Po niekoľkých rokoch, 
počas ktorých bol umiestnený pod 
Zvolenským zámkom, ho presunuli 
do depozitára Múzejno-dokumen-
tačného centra v Bratislave. Cieľom 
spolku je dať Ventilovku do pôvod-
ného stavu, teda ju zrekonštruovať 
a sprevádzkovať. „Najzásadnejšími 

na celom parnom rušni sú oprava 
a tlakové skúšky kotla, ktoré naj-
bližšie vykonáva špecializovaná 
firma v Českej republike,“ priblížil 
Drevický. Ďalej musia okrem iného 
odstrániť všetky plechy, použiteľné 
nechať a zrenovovať, vyskúšať roz-
vody a opraviť parný stroj. Dĺžku re-
novácie predbežne odhadujú na päť 

rokov. Parný rušeň bol vyrobený 
v roku 1944, pochádza z Rakúska. 
Pôvodne bol určený na premávku 
po ľahších tratiach najmä na zápa-
de Slovenska. Hmotnosť rušňa je 48 
ton, vyzbrojený vážil 64 ton. Dlhý je 
takmer 12 metrov a vysoký takmer 
4,5 metra. Dokáže vyvinúť maxi-
málnu rýchlosť 60 km/h.

Tasr, Snina , Ilustračné foto: Milan Potocký

Letnú sezónu v rekreačnej oblasti 
Sninské rybníky otvorili v sobotu 
17. júna v areáli biokúpaliska vo-
lejbalovým zápasom do 700 bodov. 
Nechýbal kultúrny program a vare-
nie guláša. TASR o tom informovala 
hovorkyňa radnice Eva Mihaliková. 
Biokúpalisko je pre návštevníkov 
pripravené. Podľa hovorkyne in-
vestovali do jeho údržby približne 
5000 eur. Čo sa týka služieb, k dis-
pozícii je občerstvenie poskytované 
v desiatich zariadeniach, nachá-
dzajú sa tu aj viaceré športoviská 
a detské ihriská. Počet ubytovacích 
kapacít, ktorých bol nedostatok, sa 
navýšil vybudovaním nového zaria-
denia v susedstve areálu. Kapacita 
biokúpaliska, ktoré sa v roku 2015 

stalo Najproduktom cestovného 
ruchu Prešovského samosprávneho 
kraja, je 2000 návštevníkov. Areál 
využíva technológiu samočistenia 
vody pomocou rastlín a rias. Patrí 
medzi prvé svojho druhu na Slo-
vensku. Plocha biotopu predstavu-

je 4000 metrov štvorcových. Podľa 
Mihalikovej navštívilo vlani leto-
visko pre nepriaznivé počasie me-
nej rekreantov, bolo ich približne 
40.000. „Najčastejšími návštevník-
mi sú ľudia z najbližších okresov, 
ale aj z celého kraja a Slovenska,“ 

doplnila. Cenník biokúpaliska sa 
pre aktuálnu letnú turistickú sezó-
nu nemení a obyvatelia Sniny majú 
naďalej možnosť využívať kartu 
zliav. Ukončenie sezóny je naplá-
nované v polovici septembra.

Nadšenci z Podvihorlatského železničného spolku (PŽS) v Humennom sa rozhodli, že zrekonštruujú parný rušeň, prezývaný Ventilovka, 
ktorý si zahral vo vojnovom filme „Deň, ktorý neumrie“ so Štefanom Kvietikom.

HUMENNÉ: Po obnove Sergeja chcú zrenovovať aj rušeň prezývaný Ventilovka 

Letnú sezónu otvorili aj v rekreačnej oblasti Sninské rybníky

Nadšenci z Podvihorlatského železničného spolku (PŽS) v Humennom chcú 
zrekonštruovať parný rušeň, ktorý si zahral vo vojnovom filme Deň, ktorý neumrie.  
| FOTO:TASR-MICHAELA ZDRAŽILOVÁ

Najzásadnejšími na celom parnom rušni 
sú oprava a tlakové skúšky kotla. | FOTO: 
TASR-MICHAELA ZDRAŽILOVÁ

SPRAVODAJSTVO 
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tasr, Zubné

Košická posádka leteckých zá-
chranárov letela minulý týždeň na 
pomoc mužovi, ktorý na rybač-
ke v oblasti medzi obcami Zubné 
a Papín v okrese Humenné pocítil 
náhlu nevoľnosť, skolaboval a upa-
dol do bezvedomia. TASR o tom 
informovala hovorkyňa leteckých 

záchranárov Zuzana Hopjaková. 
„Prítomný svedok začal okamžitú 
resuscitáciu. Po prílete leteckých 
záchranárov pokračoval lekár 
v rozšírenej resuscitácii. Aj napriek 
veľkej snahe záchranárov sa, žiaľ, 
75-ročnému mužovi nepodarilo 
obnoviť základné životné funkcie 
a lekár musel skonštatovať úmr-
tie,“ dodala Hopjaková.

mpo, Humenné, Ilustračné foto: Milan Potocký

Na ceste medzi obcami Koškovce 
a Jabloň v okrese Humenné doš-
lo v nedeľu 18. júna k dopravnej 
nehode, pri ktorej zahynul vodič 
osobného auta. Krátko pred šiestou 
hodinou večer viedol v smere od 
Koškoviec osobné auto Fiat Punto 
25-ročný muž z obce Zbudské Dlhé v 
okrese Humenné. „Vodič pravdepo-
dobne neprispôsobil rýchlosť jazdy 
povahe a stavu vozovky, v pravotoči-
vej zákrute prešiel šmykom cez pro-
tismer a pravou časťou vozidla vyšiel 

na zvodidlo. Auto sa následne preto-
čilo a spadlo na strechu do potoka. 
Vodič ostal zakliesnený vo vozidle. 
Policajná hliadka, ktorá prišla na 
miesto, a svedok dopravnej nehody 
sa vodičovi snažili poskytnúť prvú 
pomoc do príchodu záchranárov. 
Utrpel však ťažké zranenia, ktorým 
na mieste nehody podľahol,“ vy-
svetlil prešovský krajský policajný 
hovorca Daniel Džobanik. Nebohý 
vodič mal zadržaný vodičský preu-
kaz a uložený zákaz činnosti viesť 
motorové vozidlá všetkých druhov 
do októbra tohto roku. Havarované 

vozidlo bolo za-
istené pre účely 
trestného ko-
nania, škoda 
na ňom bola 
vyčíslená na 
približne tisíc 
eur. Iná škoda 
nevznikla. Na 
tele nebohého 
bude vykonaná 
súdnolekárska pitva, pri ktorej bude 
zisťované aj požitie alkoholických 
nápojov. „Dopravnú nehodu vyšet-
rujú humenskí dopravní policajti, 

ktorí začali trestné stíhanie pre pre-
čin usmrtenia a prečin marenia vý-
konu úradného rozhodnutia,“ dodal 
policajný hovorca.

mpo, Snina

Do rómskej osady na Štúrovej ulici 
v Snine bola večer 15. júna vysla-
ná policajná hliadka k prevereniu 
oznámenia rušenia nočného pokoja 
vonku na danej ulici. Policajti vy-
zvali prítomné osoby, aby ustúpili 
a nebránili hliadke pri vykonávaní 
služobného zákroku. V tom k jed-
nému z policajtov pristúpil miestny 
mladík a začal vulgárne nadávať. 
„Po opakovanej výzve, aby ustúpil, 
na výzvu nereagoval a strčil do poli-
cajta. Ten ho svojou ľavou rukou od-
tláčal od seba, pričom mladík udrel 

policajta päsťou do tváre. Následne 
mu policajt zachytil ruku a odstrčil 
ho od seba, následkom čoho spa-
dol na zem. Potom, ako sa postavil, 
znova verbálne vulgarizmami útočil 
na policajtov a vyhrážal sa bitkou,“ 
priblížil prešovský krajský policajný 
hovorca Daniel Džobanik. Policajt 
utrpel zranenia s predpokladanou 
dobou liečenia do 5 dní. Policajti 
mladíka zadržali, predviedli na poli-
cajné oddelenie a umiestnili do cely 
policajného zaistenia. Po vykona-
ní potrebných procesných úkonov 
a vznesení obvinenia bol prepustený 
na slobodu.

mpo, Nová Sedlica

Dňa 17. júna vo večerných hodinách 
kontrolovali policajti Riaditeľstva 
hraničnej a cudzineckej polície 
(RHCP) Sobrance v obci Nová Sed-
lica, okres Snina, 2 štátnych prís-
lušníkov Guinejskej republiky bez 
cestovných dokladov a predviedli 
ich na oddelenie za účelom zistenia 

totožnosti. „Z dôvodu, že prekročili 
vonkajšiu hranicu z Ukrajiny do SR 
neoprávnene mimo hraničný prie-
chod a zdržiavali sa u nás neopráv-
nene, boli administratívne vyhoste-
ní s uložením zákazu vstupu na naše 
územie,“ informovala hovorkyňa 
RHCP Sobrance Agnesa Kopernic-
ká. 

V okrese Humenné skolaboval 
a zomrel rybár na rybačke. 

Zasahoval aj vrtuľník

V Humenskom okrese zahynul pri dopravnej nehode mladý vodič

Mladistvý napadol v Snine policajta

V blízkosti hraníc s Ukrajinou 
našli dvoch Afričanov

 KRIMI

Po prílete leteckých záchranárov pokračoval lekár v rozšírenej resuscitácii. Aj napriek 
veľkej snahe sa 75-ročného muža nepodarilo zachrániť.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Auto zišlo z cesty a spadlo na strechu do potoka. Dvadsaťpäťročný vodič utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.

Ešte len 17-ročný mladík fyzicky napadol v noci člena sninskej 
policajnej hliadky. Mladík udrel policajta päsťou do tváre.
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Ponuka tovaru platí od 26. 6. 2017 do 8. 7. 2017 alebo do vypredania zásob ponúkaného tovaru. Všetky uvedené ceny sú s DPH.
Spoločnosť ALTHAN Trade, s.r.o., si vyhradzuje opravu zrejmých chýb vo vytlačených letákoch (napr. zjavná odchýlka od bežnej ceny ponúkaného tovaru). 

Fodričková šunka

Zemiakový chlieb
(krájaný, balený)

Tmavý chlieb
(voľný)

Kuracie prsia
Malokarpatská saláma

900 g

0,70

100 g

0,70

450 g

0,50

1 kg

3,99
100 g

0,68

akciové ceny 

produktov 

ALTHAN a CESSI 

platné  

od 26. júna  

do 8. júla

od 26. júna do 8. júla

Dostupné v predajni Althan v Humennom – Laborecká ul. 4 (Zekon)

Sú chute, na ktoré aj spo-
mienky sú tak dobré, že je 
zbytočné niečo pridávať. 
Spoločnosť ALTHAN, s.r.o. 

Humenné, ponúka ucelenú radu kvalit-
ných mäsových výrobkov – BEZ ÉČIEK, 
s cieľom osloviť skupinu spotrebiteľov, 
ktorí preferujú zdravý životný štýl.

Cielenou a náročnou prácou sme v spo-
ločnosti ALTHAN, s.r.o. Humenné, vy-
produkovali kvalitné mäsové výrobky, 
spĺňajúce hlavne požiadavky konečných 

konzumentov po chuťovej, vizuálnej a nut-
ričnej stránky za použitia najnovších tech-
nológií a dostupných surovín. Tieto naše 
mäsové produkty sú ochutené výlučne na 
prírodnej báze a z výťažkov rastlín, presne 
tak, ako rokmi overené recepty skúsených 
mäsiarov a gazdov. 
S nami jednoducho viete, čo jete. „BEZ 
ÉČKOVÁ“ rada pokrýva produkty bežnej 
konzumácie, od raňajok až po zdravú desia-
tu pre naše deti. Nájdete v nej zdravé chut-
né párky, šunku s vysokým podielom mäsa, 
trvanlivú salámu na cesty či jemnú salámu. 

Zachovaná tradičná  
receptúra
Životný štýl a uponáhľané tempo začali od 
polovice 20. storočia klásť čoraz väčšie ná-
roky na rýchlosť a efektívnosť pri príprave 
potravín. Aby sa zvýraznila chuť, aróma 
alebo farba, no hlavne aby sa predĺžila 
trvanlivosť výrobkov, začali mnohé potra-
vinárske spoločnosti obohacovať produkty 
rôznymi prídavnými látkami, ktorým sa 
ľudovo hovorí „éčka“. 
Preto spoločnosť ALTHAN, s.r.o. Humen-
né, prináša na potravinársky trh chutné 

mäsové produkty, v ktorých žiadne „éčka“ 
nenájdete. Vyznačujú sa vysokou kvalitou, 
tradičnou chuťou a sú bez umelých konzer-
vačných látok, stabilizátorov a chemických 
prísad. Trvanlivosť je pritom zachovaná 
ako pri bežných štandardných produktoch. 
Nová produktová rada „BEZ ÉČIEK“ vznik-
la na základe našich dlhoročných skúseností 
v oblasti spracovania, veľkoobchodu a ma-
loobchodu s mäsom. Všetky naše mäsové 
výrobky vynikajú vysokou kvalitou. Sú zho-
tovené modernou technológiou, no podľa tra-
dičných receptúr a z prvotriednych surovín. 

Nová produktová rada BEZ ÉČIEK zohľadňuje tradíciu i skúsenosti

H
E

/0061
H

E
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na všetky mäsové výrobky  
produkcie Althan

5% ZĽAVA
KUPÓN
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Dni Európskeho kultúrneho dedičstva prinesú neobvyklé podujatia a výnimočné prehliadky

ts, Slovensko

Ministerstvo kultúry poverilo or-
ganizáciou DEKD 2017 Občianske 
združenie Medzinárodná rada pre 
pamiatky a sídla - International 
Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS) Slovensko v spolupráci 
so Združením miest a obcí Sloven-
ska. ICOMOS je medzinárodná mi-
movládna organizácia so sídlom v 
Paríži, ktorá sa zaoberá ochranou 
kultúrneho dedičstva na celosveto-
vej úrovni. Jednou z noviniek bolo 
vytvorenie pozície tzv. regionálneho 
koordinátora, každého pre jeden sa-
mosprávny kraj, ktorý bude mať za 
úlohu zosúladiť a manažovať aktivity 
v regióne jemu pridelenom. „Priori-
tou je, aby sa do aktivít DEKD zapoji-
lo čo najviac obcí, škôl či organizácií 
nielen v ťažiskových, ale aj okrajo-

vých častiach Slovenska. Akcie budú 
prebiehať celý september s dôrazom 
na ťažiskový týždeň 7. – 15. septem-
bra 2017. Tohtoročná téma má názov 
Pamiatky a príroda: Krajina možnos-
tí,“  informovala Ing. arch. Katarína 
Palgutová, PhD., regionálna koordi-
nátorka DEKD 2017 pre Prešovský 
samosprávny kraj.

Prezentácia bežných pa-
miatok v novom svetle 
Plánované aktivity a podujatia s 
dôrazom na vzťah architektúry a 
prírodného prostredia môžu byť 
napríklad sprístupnenie bežne ne-
prístupných pamiatok (objektov a 
areálov), ako sú súkromné pamiat-
ky, pamiatky bez funkčného využi-
tia, pamiatky s funkčným využitím, 
ktoré bežne znemožňuje prístup ve-
rejnosti, miestnosti sprístupnených 

pamiatok, ktoré bežne nie sú súčas-
ťou prehliadkovej trasy, bezplatné 
sprístupnenie bežne prístupných pa-
miatok, múzeí a galérií. „Neobvyklé 
podujatia v bežne prístupných pa-
miatkach prezentujúce ich „v inom 
svetle“ vytváranie výnimočných lo-
kálnych prehliadkových turistických 
trás zostavených v kontexte témy 
DEKD s možnosťou získania odme-
ny za ich absolvovanie, semináre a 
prednášky v rámci škôl a odborných 
inštitúcií,“ doplnila Palgutová. Môžu 
to byť aj rôzne tvorivé aktivity v rám-
ci škôl v kontexte témy DEKD 2017 s 
prezentáciou ich výsledkov verejnos-
ti vo forme výstav, súťaží a hier s cie-
ľom vytvárania zážitkov v kontexte 
témy DEKD 2017. Spoluorganizátori 
zastrešia medializáciu a propagáciu 
podujatí prostredníctvom webových 
stránok, sociálnych sietí, tlačou a 

distribúciou propagačných mate-
riálov, publikovaním príspevkov v 
celoslovenských a regionálnych pe-
riodikách, uverejnením príspevkov 
v správach v štátnej televízii a v re-
gionálnych televíziách. Podujatie je 
potrebné zahlásiť do 31. júla 2017 
svojmu lokálnemu koordinátorovi. 
Podujatie prihlásené do tohto termí-
nu bude zahrnuté do tzv. „krajských“ 
plagátov. Znamená to, že bude na 
plagáte spolu s ostatnými vyvesené 
a propagované v krajskom meste a 
po celom regióne. Ak by záujemcovia 
termín prihlásenia nestihli, podu-
jatie ešte môžu zaradiť do celkovej 
online databázy aj pár dní pred jeho 
uskutočnením. Organizátori veria, že 
sa zapojí čo najviac záujemcov a spo-
lu vytvoria rad kvalitných podujatí, 
ktoré prispejú spropagovať pamiatky 
aj v inom originálnom svetle.

mpo, Humenné

Prešovský krajský policajný ho-
vorca Daniel Džobanik vysvetlil, že 
v rámci minimalizovania možností 
„zlodejských návštev“ je preto po-
trebné starostlivo zatvárať a zamy-
kať všetky dvere a okná. „Netreba 
zabúdať ani na podkrovie, poscho-
die, malé strešné okná a pivničné 
okná. Zlodej je schopný dostať sa 
dovnútra každým otvorom väčším 
ako ľudská hlava. Vedzte, že sieťka 
proti hmyzu na pootvorenom okne 
je naozaj len proti hmyzu a pre zlo-
deja nepredstavuje žiadnu prekáž-
ku,“ upozornil policajný hovorca. 
Nikdy nenechávajte kľúče na tzv. 
dohovorených miestach ako pod 
rohožkou alebo v kvetináči. „Sú to 
prvé miesta, kde zlodeji hľadajú. 
Nie je vylúčené, že vaše zvyky po-
zorujú z diaľky už dlhší čas. Ak v 

období vašej neprítomnosti zverí-
te niekomu kľúče od svojho domu 
alebo bytu, dôkladne zvážte, či je to 
osoba spoľahlivá a dôveryhodná,“ 
doplnil Džobanik. 

Dlho zatiahnuté žalúzie 
a rolety dávajú signál, že 
nie ste doma
Neuschovávajte väčšiu finančnú 
hotovosť doma, bezpečnejšie to 
bude určite v banke. Nezaťahujte 
okná domu alebo bytu žalúziami 
alebo roletami – dávate tým na ve-
domie, že nie ste doma. Mať dobré 
vzťahy so susedmi je jedným z naj-
lepších spôsobov, ako zabezpečiť 
svoj byt či dom. Požiadajte ich, aby 
venovali pozornosť okoliu vášho 
domu, bytu, prípadne si všímali po-
hyb neznámych podozrivých osôb. 
Taktiež dbajte na dobrú viditeľ-
nosť vstupu do domu. Zlodej vždy 

u p r e d n o s t -
ňuje prístup 
m a s k o v a n ý 
kríkmi či stro-
mami, preto-
že sa cíti byť 
dobre krytý. 
V žiadnom 
prípade neo-
tvárajte dvere 
a nevpúšťaj-
te do bytu 
osoby, ktoré 
n e p o z n á t e . 
Predídete tak 
mnohým nepríjemným a mno-
hokrát nebezpečným situáciám. 
Naučte tejto zásade svoje deti, ale 
i starých rodičov. Najmä občania 
- dôchodcovia sú častým terčom 
falošných kontrolórov, zástupcov 
poisťovní, prípadne pochybných 
podomových predajcov. „V prí-

pade, ak vo svojom okolí zaregis-
trujete pohyb podozrivých alebo 
neznámych osôb, ihneď kontak-
tujte známe číslo 158, kde vďaka 
vašej pozornosti možno predídeme 
ďalším „zlodejským návštevám“,“ 
uzavrel policajný hovorca.

Humenčania, nedajte v lete šancu zlodejom

Prioritou je, aby sa do aktivít Dni Európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) zapojilo čo najviac obcí, škôl či organizácií aj z Humenského okresu.

Čas dovoleniek je ideálnym obdobím pre bytových a domových zlodejov. Počas toho obdobia sa riziko krádeží zvyšuje, 
keďže na dlhší čas nechávame svoje domy a byty opustené. 

Zlodej je schopný dostať sa dovnútra každým otvorom väčším 
ako ľudská hlava. Sieťka proti hmyzu na pootvorenom okne 
nepredstavuje pre zlodeja žiadnu prekážku.. | ILUSTRAČNÉ FOTO: 
MILAN POTOCKÝ
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Humenčania spoznávali tajomné útroby hrádze Stariny
mpo,  Humenné

Podujatie malo názov Hurá, do 
Stariny a zúčastnilo sa ho 30 ľudí. 
Humenčan Martin Pažúr potvrdil, 
že exkurziu zorganizovali v rámci 
ich geokešerských aktivít. Návšteva 
vodnej nádrže Starina bola spo-
jená s odbornou prehliadkou  vo-

dohospodárov v útrobách  hrádze. 
Humenčania mali možnosť vidieť 
ukážku práce obsluhy vo velíne, 
odkiaľ sa riadi celá manipulácia na 
výpustných segmentoch. Vzostup 
približne 50 metrov pod korunu 
hrádze a následne výstup na zdru-
žený funkčný objekt - vežu v strede 
priehrady. Samozrejmosťou bol aj 

odborný a pútavý 
výklad od pracov-
níkov vodárenskej 
nádrže. S napúš-
ťaním VN Starina 
sa začalo ešte pred 
30 rokmi, presnej-
šie v auguste 1987. 
Správca nádrže 
začal následne vy-
konávať pravidelné 
merania a pozoro-
vania. Sledovali sa 
deformácie telesa 
priehrady, podložia 
a zmeny polohových 
betónových objek-
tov, tlaky v hlinitom 
tesnení telesa hrá-
dze a priesakový re-
žim. Dňa 27.3.1989 
bola dosiahnutá 
max. prevádzková 
hladina v nádrži, 
kóta 340,00 m n. m. 
Vodárenská nádrž 
Starina mala pôvod-

ne zásobovať pitnou vodou okresy 
Humenné, Vranov, Michalovce 
a Trebišov. V dôsledku havarijné-
ho nedostatku pitnej vody v meste 
Košice došlo k prehodnoteniu tejto 
koncepcie. Namiesto výstavby pri-
vádzačov pre okresy Michalovce 
a Trebišov riešil sa privádzač do 
okresov Prešov a Košice. Dodávka 

vody pre mesto Košice sa začala 
v roku 1988. Celková dĺžka diaľko-
vodu potrubia o priemere 1000 mm 
od úpravne v Stakčíne po Košice je 
134,5 km. V súčasnej dobe Výcho-
doslovenská vodárenská spoloč-
nosť VVS, a. s., zásobuje zo Stariny 
mestá Snina, Humenné, Vranov 
nad Topľou, Prešov a Košice. 

tasr, Kováčová

Viac ako 200 maľovaných obráz-
kov sa zmestí na Strom života, 
ktorý „vyrástol“ v spoločenskej 
sále Národného rehabilitačného 
centra (NRC) v Kováčovej. Väčši-
nu obrázkov o rozmeroch 20 x 20 
centimetrov namaľovali pacienti, 
zamestnanci a návštevníci centra 

počas nedávnych 30. Športových 
hier NRC. S iniciatívou prišiel 
akademický maliar Andrej Smo-
lák zo Sniny, ktorý na stene sály 
vytvoril kmeň stromu. „Strom 
sme zvolili preto, lebo rastie aj za 
nepriaznivých podmienok. Aj keď 
sa mu odpíli konár, odoláva ná-
strahám počasia a iným náročným 
podmienkam. Jeho modrá farba 

má symbolizovať uzdravenie sa,“ 
uviedol predseda Slovenského pa-
ralympijského výboru Ján Riapoš. 
Obrázky sú väčšinou osobnou vý-
poveďou ľudí, ktorí sa stretli s ne-
priazňou osudu. Podľa riaditeľky 
centra Oľgy Zábojníkovej obrázky 
budú aj naďalej pribúdať. „Pacien-
ti, ktorí k nám budú stále prichá-
dzať, majú možnosť namaľovať a 

prilepiť si svoj obrázok na tento 
náš strom,“ povedala pre TASR. 
NRC v Kováčovej je špecializova-
nou nemocnicou s celoslovenskou 
pôsobnosťou pre liečbu pacientov 
po úrazoch chrbtice, s poškodením 
miechy, polytraumatizmoch, am-
putáciách či náročných operáciách 
na pohybovom systéme.

Sninčan prišiel so zaujímavou iniciatívou, ktorá potešila pacientov

Zaujímavý výlet podnikli pred pár dňami Humenčania a vyznávači  geocachingu. Absolvovali exkurziu do priestorov hrádze vodnej nádrže Starina.

Návšteva vodnej nádrže Starina bola spojená s odbornou prehliadkou. |  FOTO: MP

Podujatie malo názov Hurá do Stariny a zúčastnilo sa ho 30 ľudí. | FOTO: MP

Zaujímavý bol vzostup približne 50 metrov pod korunu 
hrádze.  Humenčania prešli po  1220 schodoch. |  FOTO: MP
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V Humennom vykrádal chatky zlodej z Košíc 

Monika Harvanová, Humenné, FOTO: SOŠ 

V učebnom odbore autoopra-
vár – mechanik vykonávali 
záverečnú skúšku žiaci, ktorí 
v rámci témy Autoopraváren-
ské a diagnostické činnosti 
odstraňovali rôzne poruchy 
áut, kontrolovali a vymieňa-
li  jednotlivé súčiastky, prak-
ticky predviedli prezúvanie 
pneumatík i diagnostiku elek-
tronického riadenia motora. 
Kritériami hodnotenia boli 
dodržiavanie technologického 
postupu, zásad bezpečnosti 
pri práci, výber a spôsob po-
užitia náradia a dodržiavanie 
časového limitu. Preverené 
praktické zručnosti zvyšujú 
ich šance na lepšie uplatne-
nie sa na trhu práce. Žiaci z 
učebného odboru cukrár pri-
pravovali cukrárske výrobky 
na tému: Krstiny. Na pro-
fesionálnej úrovni zhotovili 
Marcipánovú tortu, rezy 3 
Bit, rezy Bagatelle a trendové 
Macarons. Nechýbali ani tra-
dičné, a predsa nové kysnuté, 
linecké, lístkové cestá a od-
paľovaná hmota. Pastva pre 
oči, vôňa a  chuť lákajúcich 
dobrôt boli priam neodolateľ-

né. Nuž, v tomto prípade re-
meslo naozaj chutí. Otázkami 
stravovania sa zaoberali žiaci 
v odbore hostinský. V rámci 
témy Pomaturitné stretnutie 
po desiatich rokoch predvied-
li svoje skúsenosti a zručnosti 
v oblasti výživy a stolovania. 
Perfektné zladenie interié-
ru a chutné jedlá podčiarkli 
výnimočnosť spoločenskej 
udalosti. Všetko sa nieslo vo 
farbách bielej, staroružovej, 

slonovinovej a prírodnej. 
Správne dodržiavanie postu-
pov pri práci, estetická úprava 
a odborná úroveň realizácie 
boli kritériami na hodnotenie 
ich práce. V učebnom odbore 
kaderník sa počas praktickej 
časti predviedli žiaci účes-
mi  zhotovovanými v týchto 
témach: Pánsky strih, Dám-
sky strih a účes s módnym 
farbením a Náročná účesová 
tvorba. Pri týchto účesoch sa 

hodnotil nielen správny tech-
nologický postup, ale aj vyu-
žitie módnych trendov, tvori-
vosť, samostatnosť a estetická 
úprava modelov. Študenti, 
ktorí úspešne absolvovali 
všetky časti záverečných skú-
šok, si z rúk riaditeľky školy 
dňa 23. júna prevzali výučné 
listy a vysvedčenia o závereč-
nej skúške. Želáme im všetko 
dobré a úspešný štart do novej 
etapy života.

mpo, Humenné 

Humenský vyšetrovateľ zo 
zločinu krádeže a prečinov 
porušovania domovej slobo-
dy a poškodzovania cudzej 
veci obvinil 52-ročného muža 
z Košíc. Ku krádežiam dochá-
dzalo v záhradkárskych ob-

lastiach Drienovec a Pokrok 
v období od 15. mája do 13. 
júna. Zo šiestich chatiek nič 
neukradol, avšak poškodil 
ich zariadenie, hlavne dvere 
a okná, cez ktoré sa dostal do 
chatiek. „Zo zvyšných štyroch 
chatiek ukradol elektrické 
káble, a to buď predlžovacie, 

alebo ich odrezal z rôznych 
ručných náradí, ktoré našiel 
v chatkách. Taktiež ukradol 
rôzne potraviny, sladkosti 
a alkohol,“ vysvetlil prešov-
ský krajský policajný hovor-
ca Daniel Džobanik. Doplnil, 
že celková škoda spôsobená 
krádežou bola predbežne vy-

číslená na najmenej na 396 
eur a poškodením na najme-
nej 325 eur. Policajti muža 
zadržali a umiestnili ho do 
cely policajného zaistenia. 
Po vznesení obvinenia vyšet-
rovateľ spracoval na obvine-
ného muža podnet na jeho 
vzatie do väzby.  

Budúci cukrári, autoopravári aj kaderníci predviedli 
svoje zručnosti počas záverečných skúšok

V dňoch 16. – 21. júna mali žiaci Strednej odbornej školy na Mierovej ulici v Humennom v štyroch učebných odboroch možnosť preukázať svoje 
vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré nadobudli počas štúdia. 

Humenskí policajti v uplynulých dňoch objasnili sériu 10 krádeží do záhradných chatiek v Humennom.  

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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Krajskí poslanci schválili pre okres Humenné dotácie v objeme 35-tisíc eur

Daša Jeleňová, Prešov

Prijímateľmi grantov sú mestá, obce, 
neziskové organizácie, občianske 
združenia, fyzické a právnické oso-
by z celého regiónu. Na úrad bolo 
do stanovej lehoty 13. apríla celkovo 
doručených 482 žiadostí, z ktorých 
9 nespĺňalo kritériá a štyri boli žia-
dateľmi stiahnuté. Procesom posu-
dzovania prešlo 469 žiadostí, z kto-
rých napokon poslanci podporili 323 
žiadateľov, čo predstavuje takmer 
70-percentný podiel úspešnosti. Tra-
dične najviac projektov reagovalo na 
program kultúry, kde bolo uspoko-
jených 220 žiadateľov. Poslanci im 
pridelili dotácie v objeme 288 550 
eur. V oblasti športu bolo úspešných 
95 žiadateľov a všetkých deväť žiada-
teľov v podprograme medzinárodnej 
účasti na športových súťažiach. Spolu 
do športu smeruje 178 450 eur. 

Najviac peňazí pôjde 
na podporu festivalov 
a slávností
Minimálny objem podpory pritom 
predstavoval čiastku 1 000 eur, ma-
ximálny 5 000 eur, pri športových 
reprezentantoch bola horná hranica 

15-tisíc eur. O pridelených dotačných 
peniazoch rozhodovali poslanci kraj-
ského parlamentu. Každý z nich mal 
k dispozícii 7 000 eur. Dotácie pre 
jednotlivých žiadateľov museli prejsť 
komisiami za jednotlivé volebné ob-
vody, respektíve okresy kraja. Najviac 
peňazí v oblasti kultúry smeruje do 
podpory festivalov, slávností a iných 
kultúrnych podujatí. Zastúpená 
v menšej miere je aj edičná a publi-
kačná činnosť či obnova a oprava kul-
túrnych domov a pamiatok. Najvyš-
šou sumou boli podporené II. etapa 
rekonštrukcie Uličky remesiel v Bar-
dejove (5-tisíc eur), výstavba pódia 
pri Obecnom úrade v Štrbe (5-tisíc), 
multifunkčný mestský park nezisko-
vej organizácie (F)Itcubator a mono-
grafia obce Malá Domaša (5-tisíc eur). 

Dotácie aj na rekon-
štrukcie a modernizá-
cie športovísk
V oblasti športu sa grantové peniaze 
využijú najmä na rekonštrukcie a mo-
dernizácie športovísk, technické a tré-
ningové vybavenie, výstavbu areálov, 
ale aj na organizovanie športových 
podujatí a turnajov. Každý podpo-
rený projekt musí byť zrealizovaný 

s finančnou spoluúčasťou žiadateľa. 
Kraj mohol prideliť najviac 80 per-
cent sumy z celkových nákladov. 
Podmienkou je aj realizácia projek-
tových zámerov do 30. novembra 
2017. Grantovú výzvu schválili krajskí 
poslanci pôvodne so sumou 330-tisíc 
eur, konečnú sumu zmenou rozpočtu 
napokon zvýšili o 137-tisíc eur. Dôvo-
dom bol veľký počet žiadateľov o do-
tácie. Pre Futbalový klub Humenné 
pôjde na zlepšenie podmienok a pre 

rozvoj futbalu v mládežníckych ka-
tegóriách 1 500 eur, pre Neinvestičný 
fond Hotelovej akadémie v Humen-
nom schválili poslanci na oslavy 40. 
výročia založenia Hotelovej akadémie 
v Humennom tisíc eur, pre Základnú 
umeleckú školu Humenné a podu-
jatie Umením pre umenie  tisíc eur. 
Ďalších 23 obcí v okrese Humenné 
získalo v rámci kultúry dotácie na 
modernizáciu a vybavenie kultúrnych 
domov a na podporu slávností. 

Pred budovou Gymnázia arm. gen. L. Svobodu na Komenského ulici v Humennom prebieha v týchto dňoch rozsiahla rekonštrukcia.  
Podľa vedenia školy jej výsledkom bude krajšie a kultúrnejšie prostredie.

Gymnázium bude mať vynovený chodník a vstup do školy

mpo, Humenné FOTO: MILAN POTOCKÝ

Vstup do Gymnázia arm. gen. 
L. Svobodu bude vynovený 
a krajší. Areál školy, ktorú 
navštevuje 564 študentov, 
prechádza rozsiahlou rekon-
štrukciou. Poškodený chod-
ník a asfalt pri vstupe do bu-
dovy nahradí nová zámková 
dlažba. Riaditeľ školy Paed-
Dr. Ivan Pajtaš vysvetlil, že 
náklady na rekonštrukciu do-

siahnu 29-tisíc eur bez DPH. 
Pajtaš dodal, že rekonštruk-
cia by mala byť ukončená do 
konca júna. Riaditeľ spresnil, 
že cieľom rekonštrukcie je vy-
noviť a skultúrniť priestran-
stvo pred školou. Gymná-
zium má viac ako 70-ročnú 
tradíciu a jeho bránami už 
prešlo vyše 7-tisíc absolven-
tov. Zriaďovateľom školy je 
Prešovský samosprávny kraj.

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja prerozdelili na svojom rokovaní 19. júna dotácie z vlastných príjmov. Na verejnoprospešné aktivity 
v oblasti kultúry a športu pôjde 467-tisíc eur. Do Humenského okresu poputuje z tejto sumy 35-tisíc eur.
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č. 0905 809 038; e-mail: sekreta-
riat@obfzhumenne.sk

HE-R/0081

P R E D A J
 � Predám DOM. RK nevolať. 

Tel. 0902 154 908. 
HE-R/0097

 � Predám BUKOVÉ ODREZKY. 
Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

 �  KLIETKY na chov prepelíc, 
králikov a činčíl / PASCE na líšky 
a kuny / LIAHNE na vajíčka, OD-
CHOVNE pre kuriatka / KRMÍTKA 
a NAPÁJAČKY. Rozvoz (doruče-
nie) v rámci celého Slovenska. Viac 
informácií na: ww.123nakup.eu ; 
tel. 0907 181 800.

HE-R/0077

P R Á C A
 � Prijmeme PRACOVNÍKOV 

DO DREVOVÝROBY pri obci 
Udavské. Tel. 0907 126 454.

HE-R/0090

 � Prijmem HARISTOV a PRA-
COVNÍKOV NA GÁTER – drevový-
roba. Tel. 0905 256 038.

HE-R/0002

S L U Ž B Y
 � Zaoberáme sa REKON-

ŠTRUKCIAMI bytov a bytových 
jadier (obklady, dlažby, omiet-
ky, sadrokartón, kazetové stro-
py, plávajúce podlahy, potery, 
maliarske práce); MONTÁŽOU 
plynových gamatiek, darlin-
gu, vody a plynu. Ponúkame 
VÝROBU PRÍSTREŠKOV z le-
xanu a pod. Zabezpečujeme 
ODVOZ ODPADU (starý náby-
tok, plasty, koberce a pod.). To 
všetko za prijateľné ceny. Tel. 
0940 374 183.

HE-R/0092

INFOSERVIS / INZERCIA

Riadková inzercia
PRENÁJOM

 � Dáme do prenájmu KANCE-
LÁRSKE PRIESTORY v zrekon-
štruovanej budove SFZ na ul. Oslo-
boditeľov 3 v Humennom (100 m 
od centra mesta, dostatok parkova-
cieho miesta zdarma). Info na tel. 

0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

H
E

/0046INZERUJTE  
U NÁS

tel. 0911 256 749 

H
E

-R
/0096

H
E

/0058PRÁCA V ČESKEJ  REPUBLIKE

•	 možnosť zárobku 750 - 1 200 € / mesačne
•	 ubytovanie zdarma
•	 doprava zabezpečená
•	 možné bonusy

Informácie na tel. č.:  0908 078 978
    0944 526 676
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  KLIETKY na chov prepelíc, 
králikov a činčíl / PASCE na líšky 
a kuny / LIAHNE na vajíčka, OD-
CHOVNE pre kuriatka / KRMÍTKA 
a NAPÁJAČKY. Rozvoz (doruče-
nie) v rámci celého Slovenska. Viac 
informácií na: ww.123nakup.eu ; 
tel. 0907 181 800.

HE-R/0077

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

HE-R/0001

P R Á C A

  Prijmeme zručných OPE-
RÁTOROV / OPERÁTORKY DO 
VÝROBY v Humennom a OPERÁ-
TORKY DO TEXTILNEJ VÝRO-
BY v Hencovciach. Viac informá-
cií na tel. č.: 0948 901 201, 0908 
084 824.

HE-R/0091

  Prijmeme PRACOVNÍKOV 
DO DREVOVÝROBY pri obci 
Udavské. Tel. 0907 126 454.

HE-R/0090

  Prijmem HARISTOV a PRA-
COVNÍKOV NA GÁTER – drevový-
roba. Tel. 0905 256 038.

HE-R/0002

  VV PLUS s.r.o. Snina po-
núka prácu v strojárenskej 
výrobe v ČR na pozície mani-
pulačný robotník, viazač bre-
mien, brúsič, žeriavnik A1. 
Strava a ubytovanie je hrade-
né + príplatok na cestovné. In-
fo na tel. č. 0905 469 411.

HE-R/0085

S L U Ž B Y

  VÝKOP STUDNÍ do hĺbky 
8 m strojom DH-112 - aj v sťa-
žených podmienkach, v betó-
nových skružiach Ø 100 cm 
drapákom Ø  90 cm. Tel. 0915 
978 045.

HE-R/0078

INFOSERVIS / INZERCIA

Východ / Západ  S L N K A 
pon  4:22 / 20:37 hod.
ut  4:22 / 20:38 hod.
str  4:22 / 20:38 hod.
štvr  4:22 / 20:39 hod.
pia  4:22 / 20:39 hod.
sob  4:22 / 20:40 hod.
ned 4:22 / 20:40  hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 

ut 08.15 – 0 9.00 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

Riadková inzercia

H
E

/0058

P R E N Á J O M

  Dáme do prenájmu KANCE-
LÁRSKE PRIESTORY v zrekon-
štruovanej budove SFZ na ul. Oslo-
boditeľov 3 v Humennom (100 m 
od centra mesta, dostatok parkova-
cieho miesta zdarma). Info na tel. 
č. 0905 809 038; e-mail: sekreta-
riat@obfzhumenne.sk

HE-R/0081

  Ponúkame na prenájom 
posledný voľný NEBYTOVÝ 
PRIESTOR s rozlohou 105 m2. 
Nachádza sa v stavebnom cen-
tre v Humennom na Fidlíkovej 
ul. 5. V areáli stavebného cen-
tra firiem sídlia prevádzky: 
stavebná firma Reinter, pro-
jekčná kancelária R-projekt, 
elektro-systémy, prášková la-
kovňa, oprava náradia, predaj-
ňa okien a reklamná agentúra. 
Cena - dohodou pri obhliadke. 
Info na tel. čísle: 0903 465 733.

HE-R/0089

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. In-
kaso cca 120 € / mesiac. Byt je 
pripravený na rekonštrukciu 
podľa Vašich predstáv. Cena 
10 800 €. Tel. 0948 956 861. 

HE-R/0084

0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

PRANOSTIKA
Keď na svätého Víta (15. 6.) prší, 
ďalších sedem dní tak bude.

Na sv. Víta keď sa z neba dážď leje, 
nech v dobrý jačmeň gazda sa dúfa.

Keď je dážď na Víta, hojnou žatvou 
tento rok ku nám zavíta.

Na deň sv. Víta – na jednom konci 
krajiny sa stmieva a na druhom svitá.

Na svätého Víta celú noc svitá. 

Ak vinohrady pred Vítom odkvitnú, 
dúfame v zrelé víno, aj keď nás 

neobdarila uplynulá jeseň.
(jac)

H
E

/0046INZERUJTE 
U NÁS

tel. 0911 256 749 

 
interiérové  

 
pevné  

 

 
 

posuvné  

 
 

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

H
E

/0047

PRÁCA V ČESKEJ  REPUBLIKE

 možnosť zárobku 750 - 1 200 € / mesačne
 ubytovanie zdarma
 doprava zabezpečená
 možné bonusy

Informácie na tel. č.:  0908 078 978
    0944 526 676

KÚPALISKO V HUMENNOM
 vnútorný 25-metrový BAZÉN 

ut 08.15 – 11.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, pia 09.00 – 11.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 11.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned  09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži 
ut – pia 12.00 – 19.00 hod.
ned 14.00 – 19.45 hod.
 SAUNA – ženy 
ut – pia 14.00 – 18.00 hod.
ned 14.00 – 19.45 hod.

www.kupaliskohumenne.sk

H
E

/0057

Komplex Hviezda v Humennom (Štefánikova 27)
– vstup z Pugačevovej ulice (od parkoviska)

N O V Á  P R E D A J Ň A

	LACNÉ alko /  
nealko NÁPOJE

	CUKROVINKY
	DARČEKOVÉ KOŠE  

(podľa želania zákazníka)

každý týždeň AKCIE

stále ZĽAVY pre  

darcov krvi

Riaditeľ GYMNÁZIA arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné,
prijme do pracovného pomeru 

STREDOŠKOLSKÉHO UČITEĽA 
Anglického jazyka a Biológie

(len táto aprobácia)
Pracovný pomer na dobu určitú -  do 31. 8. 2018
Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa
Možnosť nástupu: 1. 9. 2017
Termín podania žiadosti: 3. 7. 2017 do 12.00 hod.

Požadované doklady: 
-žiadosť o prijatie
-doklady o vzdelaní
-výpis z registra trestov
-potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti 

Bližšie informácie na tel. č.: 057 775 3826
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MsKS – DOM KULTÚRY
ZEMPLÍN VETERÁN RALLYE

Promenáda automobilových a motocyklových veteránov. – 
v sobotu 1. júla od 10.00 hod. na Námestí slobody pred DK.

MY SME VÝCHOD
Pivný deň / 50 rokov Šariš. Vystúpia: Rusnack´s, Kan-

dráčovci, IMT Smile. – v sobotu 1. júla od 15.00 hod. na 
Námestí slobody. 

MESTSKÝ DYCHOVÝ ORCHESTER CHEMLON 
a MAŽORETKY AMAZONKY

KULTÚRNE LETO 2017. Krása dychovej hudby a 
pohybu. – v nedeľu 2. júla o 17.30 hod. na námestí pri 

Fontáne lásky. 
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017
Výstava krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 

Potrvá do 30. júna.
POHĽADY DO NEZNÁMA

Výstava portrétov Márie Cingelovej. Autorka pochádza 
z obce Ulič. Svoj talent formovala pod vedením akadem-

ického maliara Ivana Chapčáka. Žije a pracuje v talianskej 
Florencii. V jej tvorbe prevládajú portréty a krajiny, kresby, 
olejomaľby, ako aj neopakovateľné diela suchým pastelom 

na kartóne a dreve sú jedinečné štýlom, farebnosťou a 
vyjadrením hĺbky pocitov portrétovaných. Autorka je 

známa svojim citlivým ponorom do duše. Výstava potrvá 
do 31. júla.

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.

KINO Fajn
ŠPINA

Intímna dráma z prostredia dospievajúcich detí sa odohráva 
v súčasnej Bratislave. Lena je sedemnásťročné dievča, 
ktoré vzdoruje rodičom, zažíva svoje prvé zamilovanie, 

tajné nočné dobrodružstvá s kamarátmi či magické rána nad 
Dunajom. Jej svet plný snov a túžob však naruší nečakaná 
udalosť – znásilnenie. Je to ako špina, ktorá sa nedá zmyť. 
Lena musí prejsť cestu, ktorá už nie je obyčajným dospiev-
aním, ale skôr vnútorným bojom. Okolie ju nechápe a už 

nikdy úplne nepochopí. Je to ona sama, kto sa musí zmeniť, 
dospieť a pochopiť, že nemôže zostať obeťou. Trest si 

zaslúži ten, kto jej to spôsobil. Tento hraný debut a zároveň 
absolventský film katedry réžie FAMU je projekt režisérky 

Terezy Nvotovej.
dráma (CZE/SVK), slovenská verzia – 26. júna o 19.30 hod.

TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER
(TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT)

Vodca Autobotov, Optimus Prime, zmizol. Svet zmieta 
zúrivá vojna medzi ľuďmi a ostatnými Transformermi. V 
poradí piaty film série asi nemohol mať viac beznádejnú 

východiskovú situáciu. Automechanik Cade Yeager 
(M. Wahlberg) má s Transformermi bohaté skúsenosti 
a vo vojne sa spojí s „nepriateľom“ Bumblebeom. Ich 

spoločným cieľom je nájsť dôvod, prečo sa Transformers 
po stáročia vracajú na Zem. Odpoveď na túto otázku im 

môže dať významný historik a asi najväčší teoretický znalec 
Transformerov, Edmund Burton (A. Hopkins), ktorý verí, 

že práve v minulosti je možné nájsť kľúč k ukončeniu vojny 
a záchrane ľudstva.

akčný, sci-fi (USA), český dabing – 27. júna o 19.30 hod.
HASTA LA VISTA!

Philip, Lars a Jozeph sú traja mladíci po dvadsiatke, ktorí 
milujú víno a ženy. Ale ešte stále sú panici. Pod zámienkou 

ochutnávky vína idú do Španielska s vidinou prvých 
sexuálnych zážitkov. Nič ich nemôže zastaviť, dokonca 
ani ich hendikep – jeden je slepý, druhý na vozíku a tretí 
komplet ochrnutý... Človek ovládaný túžbou dokáže veci, 
o ktorých netušil, že ich zvládne, pritom ich naplnenie je 

druhotné. Film vznikol na motívy skutočného príbehu Astu 
Philpota a jeho priateľov.

tragikomédia, dráma (BELGICKO), české titulky  
– 28. júna o 19.30 hod. EURÓPSKE KINO

NA PLNÝ PLYN
(OVERDRIVE)

Príbeh dvoch bratov (S. Eastwood a F. Thorp), ktorí na 
objednávku kradnú najdrahšie luxusné autá. Kvôli novej 
objednávke - miliónovému Bugatti z roku 1937,  musia 

vycestovať až do Francúzska. Ich plán však nevyjde a oni 
sa dostanú do rúk majiteľa auta, miestneho zločineckého 
bossa. Aby si zachránili život, musia pre neho ukradnúť 
najobľúbenejšie auto jeho úhlavného nepriateľa - Ferrari 

250 GTO z roku 1962.
akčný, thriller (USA), slovenské titulky  

– 29. júna o 19.30 hod.
JA, ZLODUCH 3

(DESPICABLE ME 3)
Bývalý zloduch Gru má problém. Medzi prstami si nechal 
utiecť aktuálne najhľadanejšieho zlosyna na svete, a tak ho 

vyhodili z práce v Antizloduchovskej lige. Jeho Mimóni 
sú navyše čím ďalej nespokojnejší, lebo ich pán už nie je 
zlý. Najmladšia dcéra Agnes túži po živom jednorožcovi, 
ktorý bude neuveriteľne hebučký. A do toho všetkého sa 
Gru dozvie, že má dvojča, ktoré je mu na nerozoznanie 

podobné. Až na tie vlasy...
animovaný, komédia (USA), slovenský dabing –30. júna 
o 17.30 hod., 1. a 2. júla o 15.30 hod., o 17.30 hod. – 3D 

verzia.
BRLOH

(THE HOUSE)
Keď sa stali rodičmi, dali si záväzok - podporovať sny 

svojej dcéry. Keď im došli peniaze, vymysleli spôsob, ako 
rýchlo zarobiť na jej školné. Scott a Kate Johansenovci 

(W. Ferrell a A. Poehler) sa rozhodnú s pomocou akčného 
suseda (J. Mantzoukas) zriadiť si v jeho dome nelegálne 

súkromné kasíno. Navzdory pochybností, sa kasínu a 
podnikavej trojici začne veľmi dariť, príjmy rýchlo stúpajú, 

čo nezostane bez povšimnutia zákerného starostu mesta i 
podsvetia. Množstvo vtipných i akčných príhod, privedie 

nakoniec dcéru Alex k bránam vytúženej univerzity...
komédia (USA), slovenské titulky –

 30. júna a 1. júla o 19.30 hod.
ZABIJACI Z MALOMESTA
(DRAEBERNE FRA NIBE)

Ib a Edward, dvaja podnikatelia z malého dánskeho mesta, 
sú unavení z dlhoročného manželstva a snívajú o tom, 

ako si užiť svoje peniaze zarobené za svoj doterajší život 
načierno. Po potýčke s vlastnými manželkami sa opijú a cez 
internet nájdu nájomného vraha z Ruska, aby im „vyriešil 
problém“. No čoskoro zistia, ako veľmi podcenili svoje 

manželky, čo naštartuje absurdný sled udalostí a ukáže sa, 
že sami dvaja sa ocitli na prvých priečkach v poradovníku, 

koho vlastne treba zabiť...
komédia (DEN), české titulky – 2. júla o 19.30 hod.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS / INZERCIA

Východ / Západ  S L N K A 
pon  4:24 / 20:41 hod.
ut  4:25 / 20:41 hod.
str  4:25 / 20:41 hod.
štvr  4:26 / 20:41 hod.
pia  4:26 / 20:41 hod.
sob  4:27 / 20:40 hod.
ned 4:28 / 20:40 hod.

V MICHALOVCIACH
Martin Hricko, nar. 1952

V PČOLINOM
Juraj Draničak, nar. 1934

OPUSTILI 
NÁS

26. 6.  ADRIÁNA
 (Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania 

/ Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezá-
konnému obchodovaniu)

27. 6.  LADISLAV, LADISLAVA
 - Deň pamiatky obetí komunistického režimu (ČR) 

(Svetový deň rybárstva)
28. 6. BEÁTA
29. 6. PETER, PAVOL, PETRA, PAVLA
 - SVIATOK SV. PETRA A PAVLA, APOŠTO-

LOV / (Svetový deň rieky Dunaj)
30. 6. MELÁNIA
01. 7.  DIANA, DAJANA
 (Medzinárodný deň vtipov / Medzinárodný deň 

družstiev)
02. 7.  BERTA
 (Svetový deň UFO)

MENINY 
oslavujú: 

Myšlienka týždňa...
„Keď človek myslí 

len na seba 
a hľadá vo všetkom 
len svoj prospech, 

nemôže byť šťastný.“
(LUCIUS ANNAEUS SENECA; 

4 pred Kr.–65 po Kr. – 
rímsky filozof, štátnik 

a spisovateľ, učiteľ cisára Nera)

H
E

-R
/0095Stíchne v srdciach bôľ, uschnú slzy... 

No spomienky na Teba sú stále živé v našich srdciach. 
Odchod Tvoj bol rýchly, nečakaný, 
niet Ťa viac medzi nami.

Opustil si nás bez slovka rozlúčky... Takto pred rokom, 28. júna nás navždy vo 
veku 54 rokov predišiel do večnosti milovaný brat 
a švagor

Peter  J U R I Š Š  
z Humenného. 

Odišiel v tichosti, nestihol nám posledné 
zbohom dať...

  

SPOMIENKA

Česť jeho pamiatke.
S láskou v srdci a úctou spomínajú  

brat Dušan s rodinou a Jozef s rodinou. 

www.facebook.com/humenskyexpres

Nájdete nás aj 
na facebooku:

PRANOSTIKA
Ak deň Petra a Pavla (29. 6.) príroda 
búrkou častuje, zem ožíva hubami. 

Slnko keď svieti na Petra a Pavla, 
žatva môže byť pekná.

Jasný deň na Petra a Pavla,  
rok úrodný bude istý. 

Suchý jún plní sudy vínom.

Veľa rýb v júni predpovedá 
 málo zrna.

Keď v deň Navštívenia Panny Marie 
(2. 7.) prší, rovnaké počasie očaká-

vajme ďalších štyridsať dní.
(jac)

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.
26. 6.  Benu - OC Tesco, 
 Družstevná ul. 39
27. 6.  Slnečnica, 
 Ul. 1. mája 21
28. 6.  Pri kaštieli, 
 Mierová ul. 33 (Pod stračou nôžkou)
29. 6.  Don Bosco, 
 Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
30. 6.  Pri fontáne, 
 Nám. slobody 28
01. 7.  Pri kaštieli, 
 Mierová ul. 33 (Pod stračou nôžkou)
02. 7.  Don Bosco, 
 Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
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-MJK-, Humenné

Regionálna futbalová rozlúčka so 
sezónou sa v našich zemepisných 
šírkach už trinásť rokov nesie 
v znamení Memoriálu Jozefa 
Škubu. Tradíciou pre Super-po-
hár Oblastného futbalového zvä-
zu sa postupne stáva neutrálna 
pôda. V piatok 23. júna podvečer 
sa tribúna futbalového ihriska 
Pri mlyne v Humennom zapl-
nila do posledného miesta. Až 
do poslednej chvíle nebolo isté, 
či sa zápas sezóny odohrá v sta-
novenom termíne. Bolo totiž len 
krátko po veternej smršti a silnej 
letnej búrke, sprevádzanej ľado-
vými krúpami, ktoré sa prehnali 
aj naším mestom. Nakoniec sa 
ovzdušie ukľudnilo a uzreli sme 
aj slnečné lúče. 

TJ Rozkvet Vyšný Hrušov sa 
stal víťazom súťažného ročníka 
2016/2017 oblastnej prvej trie-
dy, s právom postupu do krajskej 
súťaže piatej ligy skupiny Vihor-
latsko-Dukelskej. Zároveň získal 
pohár súťaže Nexis Fibers a ObFZ 
Humenné, keď vo finále porazil 
hráčov TJ Slovan Belá nad Ci-
rochou (2:1). V Super-pohári tak 
vyzvali futbalisti Vyšného Hrušova 
druhého postaveného v súťaži prvej 
triedy ObFZ - TJ Družstevník Bo-
rov.
Prvýkrát v histórii zodvihli pohár 
nad hlavy futbalisti MŠK Spartak 
Medzilaborce, tentokrát poputuje 
do Borova. Neodmysliteľnou sú-
časťou sa stal penaltový rozostrel, 
aj ten posledný duel skončil neroz-
hodným výsledkom (3:3) a preto 
prišli na rad strely zo značky jede-
nástich metrov. Šťastným strelcom 
posledného gólu sezóny bol Dávid 
Olah, ktorý ukončil aj sériu rozdie-
lom 3:4.

Jozef ŠKUBA bol rodákom z Ka-
mienky, podieľal sa na vzniku 
regionálneho týždenníka Pod Vi-
horlatom, v tomto kolektíve však 
pracoval ako športový redaktor iba 
šesť rokov, keď nielen novinársku 
obec navždy opustil po ťažkej cho-
robe 18. septembra 2002. Už od 
útleho detstva inklinoval k športu, 
sústredil sa na futbal, stolný tenis 
a cyklistiku. Pracovnú etapu živo-
ta začal v Belej nad Cirochou ako 

TRINÁSTY ROČNÍK MEMORIÁLU JOZEFA ŠKUBU. 

Synovia nebohého J. Škubu – Ľuboš (vľavo) a Marián 
(uprostred) odovzdávajú víťazný pohár memoriálu kapitánovi 
Borovčanov, Alexandrovi Černegovi.  | FOTO MJK

Momentka zo zápasu o Super-pohár ObFZ Humenné.  
| FOTO MJK

Dvaja „kohúti“ na ihrisku – Michal Sabo (vľavo) vs. Matúš 
Mamaj (vpravo), s mediátorom Robom Kolesárom. | FOTO MJK

Na záverečný zápas sezóny regionálneho futbalu si cestu 
našli hlavne fanúšikovia oboch aktérov.   | FOTO MJK

Dávid Olah (vľavo) pokoril svätyňu V. Hrušova dvakrát, 
Ľuboš Uhľár otváral účet stretnutia.  | FOTO MJK

Golman Vlado Vasilenko a Ján Max (autor dvoch 
gólov Vyšného Hrušova). | FOTO MJK
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učiteľ. Pod prvé novinárske strany 
sa podpísal v podniku Chemlon, 
naplno sa žurnalistike venoval 
v týždenníku Podvihorlatské novi-
ny. S manželkou Máriou mal synov 
Mariána a Ľuboša, dcéru Mariannu. 

VYŠNÝ HRUŠOV – BOROV 
3:4 pk (1:3)

Góly: 49. a 66. J. Max, 8. Ľ. Uhľár 
– 45. a 45. D. Olah, 34. M. Kuruc.
Žlté karty: 58. Kuruc, 70. Bega, 
80. A. Černega.
Rozhodovali: J. Skalka – Pa. 
Greško, J. Greško. Divákov: 300.
TJ Rozkvet: Filip Piroščák – Ras-
tislav Albičuk, Viktor Šalata, Matúš 
Naster, Michal Jasik, Jakub Šedz-
mák, Ľuboš Uhľár, Michal Sabo, 
Miroslav Kurtak, Ján Max, Marián 
Max. Tréner: Jozef Ondik.
TJ Družstevník: Vladimír Vasi-
lenko – Dárius Popik, Ivan Čer-
nega, Jozef Čišovský, Erik Bega, 
Bruno Pelech, Dávid Olah, Matúš 
Mamaj, Peter Vasiľ, Matúš Kuruc. 
Tréner: Víťazoslav  Lukáčik.

Len krátko po výdatnej búrke bol 
terén klzký a mokrý, do prestávky 
trúsilo jemné dažďové kvapky dosť 
intenzívne. Vo 8. min. prenikol ob-
ranou hostí Uhľár až do päťky a za-
vesil strelu i úvodný gól do pravého 
rohu borovskej svätyne – 1:0. Šan-
ce sa rodili na oboch stranách, ale 
lopta sa ťažko zvládala. V 22. min. 
po štandardke domácich s presnos-
ťou vykopával spred bránkovej čia-
ry loptu A. Černega. Golman Bo-
rova, Vlado Vasilenko, vyboxoval 
strelecký pokus domácich pri pra-
vej žrdi. Trestný kop hostí z hrani-
ce šestnástky, naopak, brankár Filip 
Piroščák krásne roznožkou vyrazil. 
Popik svoju individuálnu akciu 

v 32. min. nedokončil, keď mieril 
vedľa pravej žrde. Vyšný Hrušov 
dominoval nepriestrelnou defenzí-
vou, len do 34. minúty, kedy tlak 
Borova korunoval Matúš Kuruc – 
1:1. Domáci sa mohli na seba hne-
vať, ktorý článok tímu v tej chvíli 
zlyhal. Ku koncu prvého dejstva sa 
šance stupňovali z oboch strán, ale 
bez efektu. Až prišla posledná mi-
núta polčasu aj s dvoma gólovými 
zlepencami Dávida Olaha. Vasilen-
kov výkop od brány prevzal pod 
svoju réžiu asi 30 m pred domácou 
bránou Olah a osamotený zoči-vo-
či Piroščákovi napol sieť – 1:2. 
Takmer rovnaká situácia sa ešte do 
hvizdu rozhodcu odohrala na tej is-
tej polovici ihriska a Olah opäť pri 
zlyhaní obrany súpera stanovil na 
polčasových 1:3.
Počas prestávky sa prítomným na 
trávniku prezentovali aj dve naj-
lepšie futbalové družstvá mládeže 
Humenného – víťazky 1. ligy žia-
čok, skupiny Východ s trénerom 
Jozefom Piškanom, a starší žiaci 
U-15, víťazi II. ligy, ktorí sa vraca-
jú do prvoligových vôd s trénerom 
Martinom Polákom. Obe družstvá 
si prevzali ocenenie aj z rúk predse-

du ObFZ Humenné, Petra Jenčuru.
Od úvodu druhého dejstva bolo cí-
tiť tlak domácich, hralo sa výlučne 
na polovici pred borovskou sväty-
ňou. V 49. minúte znížil na kon-
taktný gól 2:3 Ján Max a situácia 
sa pre Borov vyvíjala sľubne. V 58. 
min. po výkope Saba sa v blízkosti 
Vasilenka pošmykol v tutovke J. 
Max a mohol vyrovnať. Kapitán 
V. Hrušova, M. Naster, rozohral 
z polovice ihriska priamy kop do 
šestnástky, lop-
tu v trme-vrme 
zachytil neskôr 
v päťke agilný 
Ján Max a do-
rovnal skóre 
na 3:3. Aj keď 
sa druhý polčas 
niesol už pod 
slnečnými lúč-
mi, nervozita 
za remízového 
stavu sa dalo na 
trávniku krájať. 
Center Uhľá-
ra do malého 
vápna v 80. 
min. v šmyku 
pri vzdialenej-

šej žrdi Sabo nezachytil. Zo strany 
Borova sa v šanci ocitol iba Olah, 
inak sa druhý polčas niesol v réžii 
„rozkvetu“. 
Riadny hrací čas skončil neroz-
hodne, pokutové kopy piatich 
vybraných z oboch ašpirantov na 
super-pohár prišli na rad bez predĺ-
ženia... Uhľár 1:0 / Mamaj 1:0; Še-
dzmák 1:0 / Kuruc 1:1; Mižík 1:1 / 
Popik 1:2; Sabo 2:2 / Mišenko 2:3; 
Jasik 3:3 / Olah 3:4... 

Super-pohár pre Borovčanov, dvakrát sa vrátili do zápasu

Keď je lopta v sieti za bránkovou čiarou skôr ako brankár. 
Marián Max kontroluje dolet lopty z kopačky Jána Maxa 
(vľavo). Golman Vasilenko sa len smutne prizerá.  | FOTO MJK

Žiaľ na duši, bolesť v srdci. Nespočetné otázky v myšlienkach najbližších, najmä synov Tomáša a Stana ml., 
i trúchliacej manželky... a odpoveď dodnes neprichádza... | FOTO MJK

Radosť z víťazstva a smútok porazeného – brankár Filip Piroščák (na 
kolenách vpravo). | FOTO MJK

Porazený finalista Super-poháru ObFZ Humenné – TJ Rozkvet Vyšný 
Hrušov. | FOTO MJK
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(dk), -MJK-; Snina

Školské športové stredisko šermu pri Základnej 
škole Študentská v Snine zorganizovalo III. ročník 
Majstrovstiev Východného Slovenska. Šermovalo 
sa v disciplíne kord  vo všetkých vekových kategó-
riách, od mini žiakov až po seniorov. 
Podujatia sa 17. júna zúčastnilo celkom 60 preteká-
rov z troch východoslovenských klubov - KŠK 1903 
Košice, Willard Košice a Klub šermu Snina. Sninskí 
šermiari sa zaslúžili o osem zlatých, šesť strieborných 
a osem bronzových medailí, navyše s ohodnotením 
ako najlepší východoslovenský klub.

Umiestnenie sninských šermiarov v jednotlivých 
kategóriách:

MINI ŽIACI U-8 * 1. Jakub Kazík, 2. Oliver Galajda, 
3. Jozef Gerboc.
MINI ŽIACI U-10 * 1. Lukáš Sentivan, 2. Martin Ko-
škovský, 3. Alex Gaľa... 6. Jakub Grossrubatscher, 7. 

Ján Harmaňoš. 
MLADŠÍ ŽIACI U-12 * ...2. Martin Hrustič, 3. Dávid 
Gerboc, 3. Adam Piškanin... 5. Marek Miško, 6. Mar-
tin Koškovský.

MLADŠIE ŽIAČKA 
U-12 * 1. Mária Riedl.
STARŠÍ ŽIACI U-14 * 
1. Ľubomír Hunčár, 2. 
Tomáš Petro... 5. To-
máš Bednár,  6. Matej 
Kohút... 8. Timotej 
Treščák, 9. Štefan 
Šimo.   
STARŠIE ŽIAČKY 
U-14 * 1. Želmíra 
Grossrubatscher, 2. 
Natália Hrustičová,  
3. Viera Grossrubat-
scher. 
KADETI * ...3. Samu-

el Vataha... 7. Tomáš Bednár, 8. Ľubomír Hunčár, 9. 
Tomáš Gazda, 10. Tomáš Petro. 
KADETKY * 1. Viera Grossrubatscher, 2. Natália 
Hrustičová, 3. Želmíra Grossrubatscher. 
JUNIORI * ...6. Samuel Vataha. 
SENIORI * 1. Matúš Bocko... 3. Martin Kaprál... 6. 
Martin Kazík... 9. Dalibor Kazík... 12. Samuel Vataha. 
SENIORKY * 1. Katarína Hunčárová.

Tréner šermiarov Dalibor Kazík vyjadril spokojnosť 
s celkovou účasťou i so ziskom medailí jeho zveren-
cov. „Bolo to už tretie podujatie tohto druhu. Pripo-
menuli sme si doby, keď sa ešte museli šermovať 
Majstrovstvá Východného Slovenska, po nich Maj-
strovstvá Slovenska a napokon v závere Majstrovstvá 

Československa. Pre Klub šermu Snina to bolo jedno 
z posledných podujatí v tejto sezóne. Ďakujeme ro-
dičom našich šermiarov i vedeniu ZŠ Študentská za 
pomoc pri organizovaní tohto turnaja.“

Majstrovstvá Východu v šerme s bohatou účasťou na sninských planšoch

Seniorská kategória šermiarov na turnaji v Snine. | FOTO ARCHÍV DK

Katka Hunčárová. | FOTO ARCHÍV DK

Jakub Kazík. | FOTO ARCHÍV DK

Mária Riedl. | FOTO ARCHÍV DK

Lukáš Sentivan. | FOTO ARCHÍV DK

(koh), -MJK-; Humenné

Antukové dvorce sa vo väčšine prípadov 
netešia len registrovaným tenisovým 
hráčom. Tie na Sídlisku III v Humen-

nom pri Laborci okupovali cez 
víkend 17. a 18. júna aktéri 
tenisovej špičky neregistrova-
ných hráčov nášho mesta. 
Súťaž jednotlivcov bola na 
programe v sobotu a v nedeľu 

p o k r a č o v a l 
turnaj „Luca 
Cup 2017“ sú-
ťažou dvojíc. 
Po bojoch v 
skupinách sa 
odohrala vyra-
ďovacia fáza, 
z ktorej vzišiel 
ako víťaz ka-
tegórie dvojhry 
- Maťo Capov-
čak. Poraze-
ným finalistom 
na druhom 
mieste skončil Paľo Kraj-
kovič a tretie miesto ob-
sadil Drahoš Mihališin.
Vo štvorhre sa najlepšie 
darilo vekovo najstar-
šej dvojici - Mariánovi 
Schwarzbacherovi a Pe-
ťovi Černegovi, ktorí 
vo finále zdolali Reného 

Barnika s Draho-
šom Mihališinom. 
Tretie miesto si vo 
štvorhre vybojo-
vala dvojica Milan 
Venglar a Rudo 
Puškar. 

Tenisové kurty patrili neregistrovaným hráčom turnaja Luca Cup 2017

Tri najlepšie dvojice v kategórii štvorhra – zľava: R. Puškar a M. Venglar (3.), M. Schwarzbacher 
a Pe. Černega (víťazi), R. Barnik a D. Mihališin (3.). | FOTO MKOH

Najúspešnejší v kategórii jednotlivcov – zľava D. Mihališin 
(3.), M. Capovčak (víťaz) a Pa. Krajkovič (2.). | FOTO MKOH
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(zk), -MJK-; Bratislava

Vynikajúcim úspechom štr-
násťročnej zverenkyne Plavec-
kého klubu Chemes Humenné 
- Sarah Čajbikovej, na Letných 
majstrovstvách Slovenska v 
plávaní bol postup do A-finále 
v disciplíne 50 metrov znak. 

Vrchol letnej plaveckej sezóny 
si kategória juniorov a seniorov 
stanovila na termín 16. - 18. júna. 
Na bratislavských Pasienkoch 
za majstrovskými titulmi plávali 
v 50-metrovom dlhom bazéne.

V ňom štartovali najlepšie slo-
venské znakárky, na čele s účast-
níčkou olympiády - Katarínou 
Listopadovou. Piatym najrých-
lejším časom 31,59 sekúnd sa 
Sarah Čajbiková zaradila me-
dzi slovenskú znakársku elitu. 
Za tento výkon  zároveň získala 
bronzovú medailu v súťaži 15 – 
17-ročných junioriek. Humenská 
plavkyňa podala výborné výko-

ny aj v disciplínach 100 a 200 
m znak, v ktorých postúpila do 
B-finále. V kratšej z nich zvíťa-
zila časom 1:08,88 minút a tak 
skončila v kategórii Open na 9. 
mieste, dlhšiu trať zaplávala za 
2:34,44 minút s prípisom dva-
násteho miesta. 
    
O dobré umiestnenie na najvyššej 
slovenskej súťaži sa usilovali aj 
ostatní zverenci trénera Zoltána 
Kirschnera. Lenka Melničáko-
vá si vyplávala dve účasti v B-fi-
nále - na 100 a 200 metrov prsia, 
kde zaplávané  časy 1:17,83 min. 
a 2:54,14 min. znamenali 12., 
resp. 15. miesto v kategórii bez 
rozdielu veku, čím sa, ešte stále 
registrovaná vekom ako žiačka, 
približuje k najlepším v týchto 
disciplínach. 
Martin Babjak je aj vo svojich 
dvadsiatichdvoch rokoch pri 
chuti zaplávať čo najlepšie. Zví-
ťazil svojimi najlepšími osobný-
mi časmi 24,81 sek. a 28,98 sek. 
v dvoch B-finále na 50 m voľný 

spôsob a 50 m znak, čo zname-
nalo v konečnom poradí zhodne 
9. miesto. 
Náš junior Denys Breznyak po-
dal najlepší výkon v disciplíne 
200 metrov polohové preteky a 
časom 2:26,61 min. sa zaradil na 
19. priečku v kategórii Open a na 
12. miesto v juniorskej kategórii.

Po týchto pretekoch si už naši 
najstarší plavci môžu na chvíľu 
vydýchnuť, aby po letnej prázd-
ninovej pauze začali prípravu na 
jesennú a zimnú sezónu.

Plavkyňa Sarah Čajbiková sa zaradila medzi slovenskú znakársku elitu
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Tréner PK Chemes Humenné, Zoltán Kirschner (vľavo) viedol na Letné majstrovstvá 
SR juniorov a seniorov štvoricu plavcov – zľava: S. Čajbiková, D. Breznyak, L. 
Melničáková a M. Babjak. | FOTO ARCHÍV PKCH

Bronzová medaila v súťaži 15 – 17-ročných 
plavkýň pre našu plavkyňu Sarah 
Čajbikovú (vpravo). | FOTO ARCHÍV PKCH

u s p o r i a d a   v dňoch

27. júna - 1. júla 2017 
CELOSLOVENSKÝ 

TENISOVÝ TURNAJ 
TRIEDY “A” PRE JUNIOROV 

A JUNIORKY.
Na súťaž sa kvalifikovalo 
48 chlapcov a 48 dievčat 

v kategórii dvojhry a štvorhry. 

1.Tenisový 
club  

Humenné



PONDELOK
26. JÚNA 2017HUMENSKÝ EXPRES16 | ŠPORT

-MJK-, (pet); Zlaté Moravce

Tenisová antuka regiónu Tekov v Nit-
rianskom kraji ponúkla tenistom kategó-
rie mladších žiakov triedy C v termíne 
17. – 20. júna možnosť zabojovať o naj-
lepšie umiestnenia na turnaji, ktorý or-
ganizoval Tenisový klub Zlaté Moravce. 

DVOJHRA (27)
 Humenský tenista D. Keller vstúpil do sú-
ťaže jednotlivcov ako nasadená jednotka. 
Vďaka voľnému žrebu zasiahol do hry až 
v druhom kole dvojhry, v ktorom vyhral 2:1 
nad Marekom Naňom (TC Empire Trnava) 
po setoch 0:6, 6:3 a 10:5. Vo štvrťfinálovom 
súboji, ktoré bolo predčasným finále, však 
veľmi tesným rozdielo (5:7, 5:7) prehral s 
Tomášom Talajkom (TK HSC Piešťany). 
Keller vyhrával prvý set 4:1 a neskôr aj 5:4, 
v druhom síce prehrával rozdielom 1:4 na 
hry, potom otočil na 5:4 a vyhrával na body 
40:15 v desiatej hre druhého setu, napokon, 
však, prehral zhodne aj tento rozdielom 5:7. 
Talajka sa stal víťazom turnaja jednotliv-
cov, keď vo finále porazil Jakuba Medveďa 
(TK Banská Bystrica) 6:1 a 6:4 na sety.

ŠTVORHRA (6)
Do súťaže dvojíc sa prihlásilo iba šesť 
párov. Zástupca 1. TC Humenné mal za 
partnera Jonáša Béreša (OZ Slávia Trnava). 
Voľný žreb v prvom kole (štvrťfinále) ich 
posunul priamo do semifinále, kde pora-
zili rozdielom 2:0 dvojicu M. Paulík / L. 
Hochel (6:2, 6:4 – obaja TK Matchpoint 
Trebatice). Vo finále už nestačili na dvojicu 
Xavier Jakubovič / Marek Naňo (obaja TC 
Empire Trnava), ktorej podľahli v troch se-
toch 2:6, 6:4 a 7:10, so ziskom strieborných 
medailí.

Keller so striebrom zo štvorhry

Humenský tenista Dávid Keller si na turnaji v Zlatých 
Moravciach vybojoval vo štvorhre striebornú 
pozíciu, s J. Bérešom. | FOTO ARCHÍV TCHE
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Predsedníčka Okresného súdu Humenné podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o štátnej službe“), v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v platnom znení (ďalej len „vyhláška“)

v y h l a s u j e   v o n k a j š i e   v ý b e r o v é   k o n a n i e 
na obsadenie 1 (jedného) voľného štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej službe na zastupovanie štátneho zamest-
nanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke

vo funkcii  HLAVNÝ REFERENT - ASISTENT

O K R E S N Ý   S Ú D   H U M E N N É
Laborecká 17, 066 34  Humenné * tel.: 057 888 3180; fax: 057 888 3191

Názov a sídlo služobného úradu: 
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest:  

1 - dočasne uvoľnené štátnozamestnanecké miesto 
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba  

- zastupovanie počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky  
- § 36 ods. 4 písm. a) bod 1.  zákona o štátnej službe

Obsadzovaná funkcia:  
hlavný referent – asistent ( 2. platová trieda – 474,50 eur)

Odbor štátnej služby: 2.06 Justícia

Stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného 
štátnozamestnaneckého miesta:

Najnáročnejšia činnosť: vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu 
súdnictva tvoriacej podklad na súdne rozhodovanie

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: vybavovanie odbornej agendy na 
úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu 

v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravova-
com a kancelárskom poriadku pre súdy a podľa rozvrhu práce

Predpoklady na vykonávanie štátnej služby 
- podľa § 38 ods. 1 zákona o štátnej službe:

	dosiahnutie veku 18 rokov
	spôsobilosť na právne úkony
	bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z  registra trestov nie starším ako 3 

mesiace)
	splnenie kvalifikačných predpokladov
	ovládanie štátneho jazyka

Kvalifikačné predpoklady:
	úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby 
- podľa § 38 ods. 2 zákona o štátnej službe:

	zdravotná spôsobilosť
	štátne občianstvo SR

Ďalšie požadované schopnosti:
	administratívno-technické schopnosti (znalosť práce s počítačom, ovláda-

nie strojopisu)
	znalosť gramatiky a pravopisu slovenského jazyka v písomnom prejave
	svedomitosť, spoľahlivosť 
	komunikatívnosť, flexibilita 
	schopnosť riešiť záťažové situácie
Na obsadzované miesto sa nevyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s uta-
jovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam predkladaných dokumentov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením telefonic-

kého kontaktu a e-mailovej adresy

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyš-
šom dosiahnutom vzdelaní

c) profesijný štruktúrovaný životopis
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
f ) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
g) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-

dosti, vo vysvedčení, v diplome alebo o inom rovnocennom doklade o naj-
vyššom dosiahnutom vzdelaní a v profesijnom štruktúrovanom životopise

i) písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na 
účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o  ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení ne-
skorších predpisov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované do-
kumenty okrem dokladov podľa písm. b), d) musia byť vlastnoručne 
podpísané uchádzačom.
Ak sa do výberového konania prihlási uchádzač, ktorý je štátnym 
zamestnancom súdu, na ktorom sa obsadzuje štátnozamestnanecké 
miesto, požadované doklady sa okrem písomnej žiadosti o zaradenie 
do výberového konania nepredkladajú.

Forma a obsah výberového konania:
a) písomná časť - v písomnej časti výberového konania sa overujú adminis-

tratívno-technické schopnosti uchádzača a overenie ovládania štátneho 
jazyka

b) ústna časť - pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej 
praxi, ako aj motivácie na výkon činností na obsadzovanom štátnoza-
mestnaneckom mieste a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie

Lehota a miesto podania písomnej žiadosti  
o zaradenie do výberového konania:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s značením „VK – asis-
tent“, spolu s požadovanými dokladmi je potrebné  zaslať poštou na adresu  

Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné
 alebo doručiť osobne  do podateľne Okresného súdu v Humennom 

najneskôr do 13. 7. 2017.
Na oneskorene podané žiadosti sa nebude prihliadať.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadovaní dokumenty 
môže uchádzač podať aj v elektronickej podobe na adresu podatelnaOSHN@

justice.sk . Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný 
ju doručiť s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj v listinnej podobe, 

najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením.

Prihlásených uchádzačov, ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky, okresný 
súd písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho 

uskutočnením a v pozvánke bude uvedené miesto, čas a spôsob uskutočnenia 
výberového konania.

Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Kužmová - tel. č. 057 888 3224

JUDr. Jana Kurucová, predsedníčka okresného súdu  
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