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Humenčania majú schátrané ihriská, rozbité cesty 
a chodníky. Mesto sa ale chváli skvelým hospodárením

Vedenie mesta Humenné je pyšné na svoje hospodárenie a ekonomické výsledky. Opoziční poslanci upozorňujú, že  
Humenčanom je to na nič, ak majú na sídliskách schátrané detské ihriská, rozbité cesty, chodníky a nemajú kde zaparkovať. 

Milan Potocký, Humenné

Na poslednom rokovaní mestského 
zastupiteľstva sa poslanci zaobera-
li záverečným účtom mesta za rok 
2016, ktorý prezentuje výsledky 
rozpočtového hospodárenia samo-
správy. Mesto Humenného ukon-
čilo minulý rok svoje hospodárenie 
s prebytkom viac ako 2,6 milióna 

eur. Pričom zadlženosť mesta bola 
ku koncu roka 2016 len 11,06 per-
centa. Kým vedenie mesta hovo-
rí o vynikajúcich ekonomických 
výsledkoch, opoziční poslanci z 
Klubu za demokratické Humenné 
upozorňujú, že obyvatelia mesta to 
v reálnom a každodennom živote 
nepociťujú.    

Meričko: Máme prebytok, 
lebo sa nič neurobilo
 „Počúvame, ako dobré hospodári-
me, lebo máme prebytok. Nie sú za 
tým žiadne čary ani mágia. Pravda 
je omnoho prozaickejšia. Kľúčové 
sú dva faktory pri tomto prebytku, 
a to je to, že boli neuskutočnené, 
teda nerealizované investičné akcie 
v minulom roku, čo je na úkor ľudí. 

A druhým faktorom je zlepšený 
stav vývoja slovenskej ekonomiky, 
a teda následne aj výber daní. Keď 
som vlani pri investičných akciách 
upozorňoval na fakt, že máme roz-
bité cesty a chodníky, navrhol som 
výrazne zvýšiť sumu na túto polož-
ku. Samozrejme, vedenie a jeho ver-
ní poslanci ste to zamietli. Napriek 
tomu, že som hovoril, že v iných 

S „Vojakom Švejkom“ 
z Medzilaboriec až do 
poľských Beskýd

Fantazijný svet Insity 
vo Vihorlatskom múzeu 
v Humennom
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tasr, Medzilaborce 

Medzilaborce získali finančný príspe-
vok na spoločný mikroprojekt s poľ-
ským mestom Zagórz „Poľsko-slo-
venské cestovanie v čase“. Pripraviť 
by v rámci neho mali film, knižnú 
publikáciu, ale aj rekonštrukciu voj-
nových bojov. Celkový rozpočet mik-
roprojektu pre Medzilaborce pred-
stavuje sumu 43.419 eur. Nenávratný 

finančný príspevok je vo výške 95 %, 
spolufinancovanie mesta tvorí zvyšok, 
teda približne 2171 eur. Projekt získal 
finančnú podporu v rámci programu 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 
– 2020. Samospráva o tom informuje 
na svojej webovej stránke. Mesto Me-
dzilaborce má na slovenskej strane za 
úlohu pripraviť rekonštrukciu bojov 
z prvej svetovej vojny pri príležitosti 
100. výročia jej ukončenia. Naplá-

novaná je na apríl 2018. Doplnená 
bude sprievodnými podujatiami, ako 
je divadelné predstavenia venované 
vojnovým udalostiam, ukážky dobo-
vej módy a života, ale aj výstroje a vý-
zbroje. Chýbať by nemali okrem iného 
dobová hudba, historický vlak a lieta-
dlo, výstavy, prednášky historikov a 
bádateľov, festival vojenskej kuchyne 
či pietne akty. Spomínané aktivity 
predvedie spolu približne 400 osôb zo 

Slovenska, Poľska, Česka, Maďarska, 
Rakúska, Ukrajiny, Ruska, Talianska, 
Slovinska a Rumunska. Ďalšou akti-
vitou je vydanie knižnej publikácie, 
ktorá priblíži históriu Medzilaboriec. 
Mesto Zagórz je v tomto prípade ve-
dúcim partnerom. Aktivity projektu 
na poľskej strane predstavujú výrobu 
historického filmu o vývoji Karpát 
a konferenciu spojenú s premiérou 
vytvorenej snímky.

mestách sa na tieto veci dávajú 
omnoho vyššie čiastky,“ uviedol 
poslanec Miloš Meričko. Dodal, že 
na rekonštrukciu chodníkov bola 
vlani schválená suma 100-tisíc eur 
a v ďalšej položke 37 500 eur. „Ale 
použitá suma je nula. Neurobilo 
sa absolútne nič,“ zdôraznil posla-
nec a pokračoval: „Ľudia sa už ale 
nedajú obalamutiť neustálou pro-
pagandou, keď vidia rozbité cesty, 
chodníky, keď vidia padajúce stre-
chy štadiónov, keď sú nepokosené 
plochy pri bytovkách, keď nesvieti 
osvetlenie pri detských ihriskách. 
Príjmy, ktoré platia na daniach, sa 
majú použiť na ďalší rozvoj mesta 
Humenné, na rekonštrukciu bu-
dov, opravu škôl, na ďalšie aktivity 
pre skvalitnenie života občanov 
mesta a pre šport, kultúru, ume-
nie. Čo majú z toho vášho prebyt-
ku ľudia, keď na druhej strane oni 
kľučkujú na cestách pomedzi jamy, 
zanedbané sú ulice, celé sídliská. Čo 
má bežný človek z toho vášho pre-
bytku, alebo plnej kasy radnice, keď 
on musí preskákavať mláky, v zime 
sa brodí po snehu, nemá kde za-
parkovať svoje auto. Máme vysoký 
prebytok, pretože minulého roku sa 
neurobilo skoro nič,“ skonštatoval 
poslanec Meričko. „My sa tešíme, že 
sme v prebytku, to je dobre, že sme 
v prebytku, ale my tento prebytok 
sme mohli krásne použiť na zve-
ľaďovanie života týchto občanov, 

ktorí v tomto meste žijú,“ doplnil 
poslanec Michal Babin. 

Primátorka: Mesto Hu-
menné je lídrom ekonomi-
ky v Zemplíne
Primátorka Jana Vaľová s tvrdenia-
mi poslanca nesúhlasí. Uviedla, že 
na rekonštrukciu ciest a chodníkov 
mesto pripravuje projektové doku-
mentácie. „Začali sme robiť teraz 
Sídlisko III., každú chvíľu ideme 
robiť Mierovú ulicu, vzadu parko-
vacie plochy a výjazdy z Mierovej 
ulice, pripravené sú ďalšie projek-
tové dokumentácie, ktoré sa robili 
doteraz. Potom sa musí vysúťažiť 
dodávateľ, čiže určite budeme robiť 
cesty a chodníky, takže my o tom 
vieme, aj zastupiteľstvo to schvá-
lilo. Určite buďte spokojní, bude 
sa robiť,“ reagovala primátorka 
na poslancovu kritiku. Dodala, že 
Humenčania budú mať benefity, 
ktoré v meste nikdy predtým nebo-
li. „Bežný človek bude mať aj soci-
álne benefity, aj cesty, aj chodníky 
a futbalový štadión. Pripravujeme 
aj umelú trávu pre športovcov. 
Pripravujem ďalšie veci, ktoré sa 
budú robiť,“ povedala primátorka. 
„Nie sú to čary ani mágia, ako ste 
povedali, je to dobrý gazdovský 
rozum a dobrá práca týchto úrad-
níkov, ktorí tu sedia, dobrá práca 
poslancov, ktorí schválili rozpočet, 
a zodpovedná práca,“ tvrdí Vaľo-
vá. Podľa primátorky je Humenné 
lídrom v regióne Zemplína. Dodala, 

že za súčasného vedenia sa navýšil 
a zhodnotil majetok Humenného 
o milióny eur. „Mesto Humenné 
je lídrom ekonomiky v Zemplíne,“ 
povedala.  Rovnaký názor zastáva 
aj poslanec Ondrej Mudry. „Mesto, 
si myslím, je v dobrej finančnej 
kondícii,“ povedal Mudry. Poslan-
kyňa Jana Andruchová doplnila, že 
samospráva robí veľa aj v sociálnej 
oblasti. Poslanec Pavol Lopanič 
hovorí, že seniori majú viaceré be-
nefity, ako je napríklad bezplatné 
cestovanie mestskou autobusovou 
dopravou. Lopanič dodal, že v mes-
te sa zároveň zvyšuje rozsah služieb 
pre občanov. „A to aj napriek tomu, 
že máme najnižšie sadzby daní 
v porovnaní s inými mestami na 
Slovensku,“ vysvetlil Lopanič.

Poslankyňa: Staráte sa o 
svoj marketing, nie o ľudí
Poslankyňa Mária Cehelská vy-
svetlila, že ľuďom sa tento preby-
tok prezentuje ako pozitívna vec. 
„Pravda je však taká, že prebytok 
rozpočtu vznikne vtedy, ak radnica 
neurobila všetko to, čo si plánovala. 
Pretože prebytok bol totiž neplá-
novaný. Už pri schvaľovaní plánu 
investičných akcií na rok 2016 sme 
poukazovali na veľmi skromný 
plán investičných akcií,“ uviedla 
Cehelská. „Za roky poslancovania 
si nepamätám, aby boli v mes-
te také rozbité cesty a chodníky,“ 
upozornila Cehelská. Doplnila, že 
v roku 2016 išlo na opravu a údržbu 

chodníkov z bežných výdavkov len 
69-tisíc eur. Na opravu výtlkov po 
zimnom období dali technické služ-
by len vyše 24-tisíc eur. „Nové byty 
sa nepostavili ani neboli v pláne. 
Vybudovalo sa jedno detské ihris-
ko na Komenského za 4 550 eur.“ 
Navyše podľa poslankyne zostali 
v mestskej kase peniaze aj preto, že 
sa nenakúpili plánované pozemky, 
nerekonštruoval sa Dom služieb 
Centrum a zostali aj financie pláno-
vané na futbalový štadión. „Do pre-
bytku výrazne prispel výnos z dane 
z príjmov, teda zo štátu, podielové 
dane, ktoré oproti roku 2015 boli 
vyššie o 1 340 612 eur,“ upozorni-
la Cehelská. Dodala, že prebytok 
má mesto viac rokov za sebou. „Je 
to pre mňa alarmujúca skutočnosť 
svedčiaca o nedostatočnom výko-
ne radnice. Podľa môjho názoru aj 
iných obyvateľov mesto upadá a vy 
sa staráte o svoj marketing, a nie 
o ľudí,“ povedala Cehelská.  

pokračovanie zo strany 1

Humenčania majú schátrané ihriská, rozbité cesty a chodníky. Mesto sa ale chváli skvelým hospodárením

MEDZILABORCE: Mesto pripraví rekonštrukciu vojnových bojov

„Čo majú z toho prebytku vášho ľudia, keď na 
druhej strane oni kľučkujú na cestách pomedzi 
jamy, zanedbané sú ulice, celé sídliská,“ upozornil 
poslanec Miloš Meričko.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Daša Jeleňová, Prešov 

Spolu 20 pedagógov z celého kraja 
získalo plaketu Jána Ámosa Komen-
ského – Sophista pro regione – učiteľ 
múdrosti pre región. Návrhy na oce-
nenie posielali riaditelia škôl a o oce-
není rozhodovali členovia Územnej 
školskej rady. V tomto roku vyberali 
najlepších pedagógov spomedzi 41 
návrhov. Medzi laureátmi sú učitelia 
z desiatich okresov – z Prešova (6), 
Popradu (5), Vranova nad Topľou (2), 
Levoče, Sabinova, Svidníka, Barde-
jova, Starej Ľubovne, Medzilaboriec 
a Humenného. O ocenení študentov 
rozhodovala komisia zložená zo zá-
stupcov odboru školstva PSK. Tá zae-
vidovala 47 návrhov. Plaketou Lux 
Mentium – Svetlo poznania ocenila 
20-tich  študentov z deviatich okresov. 
Najviac laureátov – päť, je z prešov-
ských škôl, štyria sú z okresu Poprad, 
traja zo Starej Ľubovne a po dvoch 
zástupcov majú školy zo Sniny a Vra-
nova nad Topľou. Medzi ocenenými 
sú aj žiaci škôl z okresov Bardejov, 
Humenné, Sabinov a Svidník. Obe 
ocenenia majú úzku súvislosť s regió-

nom: Ján Amos Komenský navštívil 
a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo 
dodnes pripomína pamätná tabuľa na 
evanjelickom kolégiu. Lux mentium 
je zase názov diela prešovského rodá-
ka, významného filozofa a pedagóga 
Jána Bayera, ktorý stál pri premene 
mestskej školy na lýceum. Na území 
kraja sa nachádza spolu 120 stredných 
škôl, na ktorých v dennom štúdiu štu-
duje 32 254 žiakov. Z tohto počtu je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 77 
stredných škôl, kde počet žiakov dosa-
huje 26 595. Na školách v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti krajskej samosprávy 
pracuje spolu 3 506 zamestnancov. 
Z toho 2 475 pedagogických a 1 031 
nepedagogických pracovníkov. Medzi 
ocenenými pedagógmi a držiteľmi pla-
kety Sophista pro regione je aj RNDr. 
Monika Onufráková z Gymnázia arm. 
gen. L. Svobodu v Humennom. Zá-
stupkyňa riaditeľa bola koordinátor-
kou práce s mládežou a podieľala sa na 
vzniku prvej žiackej školskej rady. Po-
pri odbornej práci svoj čas venovala aj 
projektom na odstránenie bariér voči 
hendikepovaným deťom a starým ľu-
ďom. Medzi ocenenými žiakmi a záro-

veň držiteľom plakety Lux mentium je 
aj Lukáš Goga, žiak Strednej odbornej 
školy v Humennom. Školu pravidelne 
reprezentuje na odborných súťažiach. 

Medzi jeho najvýznamnejšie úspechy 
patrí 1. miesto v celoslovenskom finá-
le  súťaže Autoopravár Junior Castrol 
2016.

JN, Humenné
 
Občianske združenie Humenský 
gaštan aj v mesiaci jún pokračovalo 
vo svojich aktivitách. V prírodnom 
areáli Oddychového miesta pri po-
toku Lieskovec na Gaštanovej ulici 
v Humennom spoločne so základ-
nou organizáciou Únie žien Slo-
venska a pedagógmi Spojenej školy 
internátnej pre telesne postihnuté 
deti na Komenského ulici v Hu-
mennom zorganizovali stretnutie 
žiakov, rodinných príslušníkov aj 
s rodinami členov a sympatizantov 
združenia a únie v duchu svätoján-
skych tradícií. V sobotnom odpo-

ludní, na Jána, za ideálneho letné-
ho počasia takmer stovku účastní-
kov privítali s krátkymi  príhovormi 
Juraj Nosko, predseda združenia, 
a Katarína Typčuková, riaditeľka 
školy. Potom už deti za pomoci ro-
dičov i organizátorov zapálili veľkú 
vatru – Jánsky oheň  a v priprave-
nom programe sa postupne dozve-
deli veľa zaujímavých vecí o démo-
noch a bosorkách, o živloch s ma-
gickou mocou, poverách a zvykoch 
spojených s letným slnovratom 
i mnoho iného...  V duchu tradícií 
si tí najsmelší preskočili aj sku-
točnú vatru, spoločne si zasúťažili 
v kvízoch i v rôznych  športových 

súťažiach, pochutili si na výbornom 
guláši, opečených špekáčikoch 
i dobrých koláčikoch s tvarohom 
od Únie žien Slovenska. „Stretnu-
tie pripravilo pre tieto deti ideálne 
podmienky prejaviť a realizovať sa, 
zabaviť sa, získať nové skúsenosti 
a poznatky, nové zážitky. Myslím 
si, že akcia sa mimoriadne vydarila, 
atmosféra bola skvelá. Zorganizo-
vali sme ju ako prejav veľkej empa-
tie členov nášho združenia  i únie 
k týmto rodinám, ktoré sú značne 
sociálne izolované a majú limito-
vané možnosti  sociálneho a spolo-
čenského života. Týmto činom sme 
zvýšili integráciu týchto rodín so 

zdravotne postihnutými deťmi do 
širšej občianskej pospolitosti,“ po-
vedal  nám  po stretnutí predseda  
združenia Juraj Nosko.

Slávnostným udeľovaním cien finišuje školský rok v Prešovskom samosprávnom kraji. Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v pondelok  
26. júna po deviatykrát kraj ocenil tradične najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. 

V duchu svätojánskych tradícií si tí najsmelší preskočili aj skutočnú vatru, spoločne si zasúťažili v kvízoch i v rôznych  športových súťažiach.

Kraj udelil 40 plakiet pre najlepších pedagógov i žiakov. Sú medzi nimi aj Humenčania

Humenčania pripravili pre deti podujatie plné zábavy a tradícií

Plaketou Lux Mentium ocenili 20-tich študentov. | FOTO:DJ

Laureátmi sú učitelia z desiatich okresov. Ocenená bola aj učiteľka Monika Onufráková 
z Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom  | FOTO:DJ

Jánsky oheň na Gaštanovej ulici. Rodičia 
si spoločne s deťmi zasúťažili v kvízoch 
i v rôznych  športových disciplínach.  | FOTO:MM
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mpo, Prešov,  foto: polícia

Nezriedka končí stret motocykla 
s motorovým vozidlom alebo pev-
nou prekážkou smrťou motocyklis-
tu. Na cestách Prešovského kraja 
došlo v priebehu jedného dňa až 
k trom dopravným nehodám moto-
cyklistov, našťastie ani jedna z nich 
nemala tragické následky. Prešov-
ský krajský policajný hovorca Da-
niel Džobanik informoval, že pri 
obci Červenica, okres Sabinov, vo-
dička osobného auta vychádzajúca 
od benzínového čerpadla vošla do 
jazdnej dráhy motocykla Yamaha, 
ktorý išiel po hlavnej ceste v sme-
re od Sabinova na Lipany, a došlo 
k zrážke. K druhej nehode došlo 
o pár hodín neskôr medzi Sloven-
skou Vsou a Spišskou Belou, okres 
Kežmarok. Na priamom úseku 
cesty vodič motocykla Honda nepri-
spôsobil rýchlosť jazdy a nedodržal 
správne predchádzanie a zboku na-
razil do osobného auta, ktoré v tom 
čase predchádzalo pred ním idúce 
auto. Vodič motocykla po náraze 
zišiel z cesty na trávnatý porast, 

kde sa s motocyklom prevrátil. Len 
o pár minút neskôr sa v Spišskom 
Podhradí, okres Levoča, zrazilo 
osobné auto s motocyklom. Na jed-
nej z miestnych križovatiek odbočo-
val vodič osobného auta vľavo, pri-
čom nedal prednosť oproti idúcemu 
motocyklu Suzuki a došlo k zrážke. 

Nie za každú nehodu je 
zodpovedný motocyklista
Jazda na motocykli má úplne iné 
parametre ako jazda napr. osob-
nými motorovými vozidlami. Kým 
automobil je vybavený vysokou pa-
sívnou bezpečnosťou (airbagy, pásy, 
deformačné zóny), motocykel nemá 
takmer žiadnu pasívnu bezpečnosť 
(v súčasnosti aj tu dochádza k prud-
kému vývoju a zlepšeniu podmie-
nok (airbagové vesty, airbagy skryté 
nad nádržou motocykla, chrbticový 
chrániče, prilby, ochranný odev 
a podobne). Ďalším faktorom pô-
sobiacim na nehodovosť motocyk-
listov je stav vozovky. Motocykel 
je podstatne citlivejší na povrch 
komunikácie, ale aj spôsob vedenia. 
Akákoľvek prekvapivá odlišnosť, 

n a p r í k l a d 
nepredvída-
teľne prud-
šia zákruta, 
prekážka za 
neprehľad-
ným úsekom 
cesty a po-
dobne, má 
vysoký vplyv 
na schopnosť 
vodiča predvídať a prispôsobovať 
svoju jazdu. Nie za každú dopravnú 
nehodu je prirodzene zodpovedný 
motocyklista. Raz je to vodič auta, 
inokedy motorkár. Nie je možné 
„hádzať všetkých do jedného vreca“ 
tak, ako je mnoho zodpovedných 
a slušných vodičov, vo všetkých ka-
tegóriách sa nájdu aj „čierne ovce“.
„V prvom rade sa treba v premávke 
navzájom akceptovať. Často spomí-
nané slová ako ohľaduplnosť, pred-
vídavosť, bezpečná vzdialenosť, 
sledovanie situácie a stopercentná 
sústredenosť sa zdajú možno ako 
„klišé“, ale prináleží im veľká dô-
ležitosť. Stačí sa trošku zamyslieť a 
ich význam si  premietnuť do praxe. 

Prvé slová po dopravnej nehode, v 
prípade, že účastníci prežijú, býva-
jú často: „nevšimol som si, tlačil sa 
na mňa zozadu, nestihol som zare-
agovať, pretože sa všetko zomlelo 
tak rýchlo“. V prvom rade si treba 
uvedomiť a počítať s tým, že už pri-
búdajú na cesty aj jazdci na dvojko-
lesových mašinách. A tí sa zmestia 
aj tam, kam autá nie,“ vysvetlil poli-
cajný hovorca Daniel Džobanik. Ke-
ďže odhadnúť rýchlosť motoriek je 
pre ich menšie rozmery ťažšie, o to 
dôležitejšie je častejšie sledovanie 
spätných zrkadiel a situácie okolo 
auta. Motocyklistov je možné ľahko 
prehliadnuť. Pri ich predchádzaní 
treba dodržiavať bezpečný odstup. 

mpo, Vyšné Nemecké

Finančná správa informuje cestu-
júcu verejnosť o situácii na hranič-
ných priechodoch po zmene vízo-
vého režimu pre občanov Ukrajiny. 
Občania Ukrajiny môžu od 11. júna 
tohto roku cestovať na Slovensko 
bez víz. Splnenie podmienok pre 
vstup kontrolujú na hraničných 
priechodoch orgány hraničnej a cu-
dzineckej polície. Bližšie informácie 
je možné nájsť na webovej stránke 
Ministerstva vnútra SR. Násled-
ne colníci vykonajú colné kontroly 
tovaru, dopravného prostriedku a 
osôb. Pre dovoz tovaru platia ne-

zmenené podmienky, bližšie infor-
mácie je možné nájsť na webovej 
stránke finančnej správy. „V súvis-
losti so zmenou vízového režimu 
pre občanov Ukrajiny bol zazname-
naný mierne zvýšený nárast počtu 
osôb vstupujúcich na Slovensko z 
Ukrajiny, čo nemá zásadný vplyv na 
čakacie doby,“ ozrejmila hovorkyňa 
Colného úradu Michalovce Klára 
Baloghová. Na vysvetlenie doplnila, 
že v mesiaci máj colníci v osobnej 
doprave na vstupe skontrolovali 
priemerne denne 3022 cestujúcich 
(Vyšné Nemecké 1835, Ubľa 867, 
Veľké Slemence 320). Od zavede-
nia vízového režimu skontrolovali 

colníci v osobnej doprave na vstupe 
denne v priemere 3565 cestujúcich 
(Vyšné Nemecké 2220, Ubľa 1011, 
Veľké Slemence 334). „V súvislosti s 
nadchádzajúcou letnou turistickou 
sezónou, očakávanými vyššími tep-
lotami a pre-
stupom štát-
nej hranice 
odporúčame 
c e s t u j ú c i m 
informovať 
sa vopred o 
čakacích do-
bách, ktoré 
sú priebežne 
aktualizova-

né a zverejnené na webovej stránke 
https://www.financnasprava.sk/
sk/infoservis/hranicne-priechody, 
ako aj mať so sebou dostatok teku-
tín,“ dodala hovorkyňa.

Za pár hodín až tri vážne nehody motocyklistov 

Colné kontroly sa v súvislosti s bezvízovým stykom s Ukrajinou nezmenili 

 KRIMI

Zmena vízového režimu s Ukrajinou sa netýka colných kontrol na hraniciach. Na hraničných priechodoch sa vybavuje štandardne, 
priebežne, čakacie doby sa vytvárajú len sporadicky. 

V Prešovskom kraji došlo pred pár dňami až k trom dopravným nehodám, počas ktorých sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Polícia 
upozorňuje vodičov áut, aby jazdili opatrne, pretože počas leta pribúdajú na cestách aj jazdci na dvojkolesových mašinách

Občania Ukrajiny môžu od 11. júna tohto roku cestovať na Slovensko bez 
víz. Colníci evidujú len mierne zvýšený nárast počtu osôb vstupujúcich 
na Slovensko z Ukrajiny.. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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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

-P
R

/0062

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)

H
E

/0061

na všetky mäsové výrobky  
produkcie Althan

5% ZĽAVA
KUPÓN
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Za dobré známky bol bezplatný vstup do múzeí a galérií

Snina skončila minulý rok s prebytkom, má v pláne investovať  

dj, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Uplynulú sobotu a nedeľu 1. a 2. júla 
mohli najšikovnejší žiaci, ktorí ukon-
čili školský rok so samými jednotkami, 
navštíviť kultúrne zariadenia v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti PSK úplne zadar-
mo. Túto možnosť ponúkalo Vihorlatské 
múzeum v Humennom, Šarišské múze-
um v Bardejove, Múzeum v Kežmarku, 
Krajské múzeum v Prešove (vrátane 
kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach), 

Múzeum moderného umenia Andyho 
Warhola v Medzilaborciach, Podtatran-
ské múzeum v Poprade, Ľubovnianske 
múzeum – hrad v Starej Ľubovni a rov-
nako aj  Tatranská galéria v Poprade 
a Šarišská galéria v Prešove. Hovorkyňa 
Prešovského samosprávneho kraja Daša 
Jeleňová spresnila, že podmienkou pre 
voľný vstup do expozícií a na výstavy 
múzea či galérie bolo preukázať sa ak-
tuálnym koncoročným vysvedčením so 
samými jednotkami a rovnako aj akým-

koľvek preukazom totož-
nosti. Výsadu na bezplatnú 
návštevu kultúrnej inštitúcie 
získal so žiakom, študentom 
- jednotkárom aj jeden ďalší 
návštevník, ktorý úspešné-
ho žiaka sprevádzal. Múzeá 
a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
samosprávneho kraja navštívilo minu-
lý rok viac ako 380 000 návštevníkov, 
o 50 000 viac ako v roku 2015. Tradič-
ne najnavštevovanejší je hrad a skanzen 

v Starej Ľubovni, ktorý minulý rok videlo 
vyše 185 000 turistov. Toto leto čakajú 
na návštevníkov dve obnovené pamiat-
ky, ktoré uvidia už bez lešenia – zámok 
v Humennom a hrad v Kežmarku.

tasr, Snina

Sninská samospráva skončila vla-
ňajší rok s príjmami 13.724.000 eur 
a výdavkami 12.921.000 eur. Z pre-
bytku 803.000 eur poputuje časť do 
rezervného fondu, časť na investičné 
aktivity. Sninskí poslanci odsúhlasi-
li vlaňajšie celoročné hospodárenie 
mesta na svojom dnešnom zasadnutí. 
Minuloročný rozpočet bol upravený pia-
timi zmenami. Najviac financií si vyžia-
dala oblasť vzdelávania. Na území mesta 

sa nachádza deväť materských a sedem 
základných škôl. Do oblasti športu išlo 
vlani približne 950 000 eur. Finančné 
prostriedky boli okrem iného použité 
na rekreačnú oblasť Sninské rybníky a 
športovú halu, ktorú v minulom roku 
kompletne rekonštruovali aj s finančnou 
podporou Úradu vlády SR. Mesto Snina 
poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu 
službu prostredníctvom Domova pokoj-
nej staroby s kapacitou 64 miest. Výdavky 
na toto zariadenie pre seniorov predsta-
vovali takmer 423.000 eur. Odpadové 

hospodárstvo si vlani vyžiadalo financie 
vo výške 1.040.726 eur. Samospráva si 
v tejto oblasti vytýčila úlohu postupne 
vytvoriť také podmienky, aby sa všetci 
obyvatelia mohli zapojiť do separovaného 
zberu. Mesto použilo finančné prostried-
ky aj v oblasti zdravotníctva, okrem iného 
aj na údržbu CT prístroja, kúpu plynové-
ho kotla či opravu a údržbu priestorov v 
sninskej nemocnici. Pohľadávky Mest-
ského úradu Snina k 31. 12. 2016 predsta-
vovali čiastku 1.552.054,80 eura, záväzky 
v hodnote viac ako 4,2 milióna eur. Mesto 

eviduje päť nesplatených investičných 
úverov, úver od Štátneho fondu rozvoja 
bývania a Audiovizuálneho fondu. Celko-
vá suma dlhu mesta upravená o posled-
né dva spomínané úvery je viac ako 2,4 
milióna eur. Ako dnes pre TASR uviedol 
primátor mesta Štefan Milovčík, úsporu 
vidí najmä v opravených mestských ob-
jektoch. „Všetky základné školy máme 
zateplené, tiež vymenené okná na časti 
materských škôl,“ spomenul s tým, že tak 
ušetrili na mnohých prevádzkových ná-
kladoch, predovšetkým na teple.

ts, Medzilaborce, FOTO: ZSSK

Dovolenkové vlaky, v Poľsku nazývané 
„Vojak Švejk“, budú premávať počas ví-
kendov od 1. júla do 3. septembra 2017 
a otvárajú tak priestor na letné výlety do 
slovensko-poľského pohraničia, prípad-
ne ďalej. Cesta železnicou vedie priamo 
cez Lupkovský tunel, ktorý pretína štát-
nu hranicu, do turisticky atraktívneho 
poľského regiónu Bieszczady. Jeho 
lákadlom je napríklad skanzen v Sano-
ku, ktorý je podľa jeho webovej stránky 
najväčší v Poľsku, či hrebeň východných 
Karpát. Vlaky, ktoré budú zo Sanoku 
pokračovať až do Rzeszówa, majú v tejto 
stanici prípoje až do Varšavy či Gdanska 

alebo Gdynie. „Vlaky z Poľska budú v 
Medzilaborciach nadväzovať na ďalšie 
spoje. 
Napríklad z Bratislavy sa turista môže 
dostať nočným vlakom do Humenného, 
odtiaľ ráno do Medzilaboriec a prestúpiť 
na vlak do Poľska,“ hovorí Karol Martin-
ček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku 
obchodu ZSSK. „Spoje zabezpečí poľský 
dopravca POLREGIO modernými kli-
matizovanými motorovými jednotkami 
s priestorom na prepravu bicyklov a 
poľským personálom, no na Slovensku 
ich bude prevádzkovať ZSSK,“ doplnil 
riaditeľ odboru komunikácie a hovorca 
ZSSK Tomáš Kováč. Ceny lístkov začí-
najú od 1 eura, pričom sa budú dať kúpiť 

na území SR bez 
príplatku aj vo 
vlaku (platba 
v hotovosti iba 
v poľskej mene 
alebo kartou). 
Lístok na bicyk-
el(1,50 €), ktorý 
bude uznaný až 
do cieľovej stanice Rzeszów, si treba za-
kúpiť pred cestou v pokladniciach ZSSK. 
Po predložení cestovných lístkov z vlaku 
si cestujúci môžu uplatniť rôzne zľavy 
na vstupnom, ubytovaní, a ďalších služ-
bách. TIP ZSSK: Malý výlet do Poľska s 
návratom v ten istý deň je možné usku-
točniť v sobotu dopoludňajším vlakom 

Os 8950 (Medzilaborce10:31 – Sanok 
12:16)a naspäť Os 8986(Sanok 15:50 – 
Medzilaborce17:36). Priaznivcom bicyk-
lových výletov odporúčame absolvovať 
jednu cestu vlakom a druhú na bicykli v 
nádhernej prírode poľských Bieszczad. 
Oba vlaky majú v Medzilaborciach prí-
poje do Humenného.

S „Vojakom Švejkom“ z Medzilaboriec až do poľských Beskýd

Záver školského roka bol pre čistých jednotkárov ešte radostnejší. Prešovský samosprávny kraj pripravil pre nich počas prvého júlového 
víkendu bezplatný vstup do  múzeí a galérií. 

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a poľský Polregio pripravili po siedmich rokoch obnovenie vlakového spojenia 
na trati Medzilaborce – Łupków – Sanok/Rzeszów a späť. 
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Letný fotokurz – Lepšie fotky z dovolenky

Na Zemplín Veterán Rallye pútal pozornosť aj Humenčan na nádhernom Lincolne

Miroslav Porochnavý, Humenné

Veková hranica nie je obmedzená 
a kurzu sa môžu zúčastniť aj deti 
a mládež. Prednášajúci a školitelia 
budú členovia fotoklubu Karpatské 
obzory. Naučíme vás, ako obsluho-
vať fotoaparát, čo na čo slúži a ako 
sa dajú urobiť lepšie fotky z dovo-
lenky. Zábavnou formou sa dozvie-
te, čo sa dá s fotoaparátom urobiť. 
Náš fotoklub funguje nepretržite 
už vyše troch rokov. Stretávame sa 

pravidelne raz týždenne. V našich 
radoch máme aj takých fotografov, 
ktorí práve na takom kurze začínali 
a dnes nosia ocenenia z okresných 
a krajských súťaží amatérskych 
fotografov. Všetci členovia nášho 
klubu začínali ako úplní amaté-
ri. Organizujeme pravidelne foto 
výjazdy a výstavy fotografií. Náš 
posledný výjazd sme zorganizovali 
pred dvoma týždňami. Spoznávali 
sme krásny kút nášho Slovenska 
- Zádielskú dolinu. Krásna a výni-

močná dolina, takmer na hranici 
s Maďarskom, ponúka krásne po-
hľady a z vrcholu nádherný výhľad. 
Na druhej strane, krásy prírody 
troška znevažuje blízka fabrika. No 
aj toto sme využili a na spomínanej 
výstave budeme vystavovať nielen 
fotky nádhernej prírody, ale aj oko-
litej krajiny poznačenej industriali-
záciou. Aj o tom je fotografovanie. 
Spoznávanie nových kútov Sloven-
ska, ale aj celého sveta. Zachytenie 
okamihu, nádhernej krajiny alebo 

výnimočnej udalosti. A aj po ro-
koch príbeh fotografie ožije, keď si 
ju opäť pozriete. A práve prvý krok 
ako začať môže byť pre vás Letný 
fotokurz organizovaný naším klu-
bom. Bude sa konať v dňoch 5. – 12. 
- 19. júla (stredy) vždy so začiatkom 
o 17:00 hodine v Art Cafe Verchovi-
na, zdarma. A možno práve vďaka 
tomu budú fotografie z vašej toh-
toročnej dovolenky vyzerať úplne 
inak. (kontakt: m.porochnavy@
gmail.com;  0907974783)

Milan Potocký, Humenné

Zemplín Veterán Rallye odštarto-
vala v piatok popoludní na Námes-
tí osloboditeľov v Michalovciach. 
Účastníci zároveň vytvorili usta-
novujúci slovenský rekord v počte 
najviac veteranistických automo-
bilov a motocyklov na Námestí 
osloboditeľov v Michalovciach. 
Majitelia veteránov absolvovali 
jazdu z Michaloviec do obce Tr-
nava pri Laborci, kde usporiadali 
krátku výstavu veteránova a retro 
traktorov. Odtiaľ pokračovali na 
parkovisko k Thermalparku Šírava. 
Večer sa vozidlá premiestnili k Ho-
telu Glamour Zemplínska Šírava, 
kde o 21.00 hod. slávnostne otvorili 
výstavu pieskových sôch a kde po-
kračoval „Veterán piknik a šansó-
nový večer.“ Ralley pokračovala aj 
v sobotu. Veterány sa dopoludnia 
premiestnili pred zámok v Humen-
nom. Na obed už mohli historické 
vozidlá obdivovať milovníci veterá-
nov v obci Stakčín. Kolóna vozidiel 
sa odtiaľ presunula do obce Ruská 
Bystrá ku gréckokatolíckemu dre-
venému Chrámu Prenesenia os-
tatkov sv. Mikuláša. Tu sa zároveň 

uskutočnilo vystúpenie chrámo-
vých a gospelových skupín. Ma-
jitelia historických áut zavítali aj 
k Beňatinskému travertínu, ktorý 
je prezývaný aj Slovenské Chorvát-
sko, a potom ku gréckokatolíckemu 
drevenému Kostolu sv. Michala 
Archanjela v obci Inovce. Zaují-
mavým spestrením bola j zastávka 
v Gitarovom múzeu v Sobranciach. 
Diváci, ale aj účastníci podujatia sa 
mohli počas ralley stretnúť a osob-
ne porozprávať s legendou česko-
slovenského motocyklového športu 
a 10-násobným majstrom Česko-
slovenska Petrom Balážom. 

Humenčan vlastní Lincoln, na 
akom jazdil aj Elvis Presley
Medzi nablýskanými veteránmi 
pútalo pozornosť aj vozidlo  Jozefa 
Svinčáka z Humenného. Jeho biely 
Lincoln Continental z roku 1960 
bol najdlhším automobilom na 
Zemplín Veterán Rallye. Obrovský 
automobil meria takmer 6 metrov 
a široký je viac ako dva metre. Je to 
vôbec jeden z najväčších automo-
bilov všetkých čias. Zároveň je naj-
ťažším mestským autom, ktoré bolo 
vyrobené v USA po druhej svetovej 

vojne. Vo-
zidlo ukrýva 
pod kapotou 
o s e m v a l e c 
o sile 315 
konských síl. 
K u r i o z i t o u 
je, že presne 
takýto mo-
del vlastnil 
aj kráľ Rock 
n rollu El-
vis Presley. 
V rovnakom 
aute sa vo-
zieval aj bý-
valý americ-
ký prezident 
John Fitzge-
rald Kenne-
dy, ktorého 
napokon aj 
v takomto 
aute v roku 
1963 zastre-
lili. Medzi 
najexkluzívnejšie vozidlá patril 
tohto roku aj reprezentačný 4-dve-
rový kabriolet s plátennou strechou 
Horch 951 A Cabriolet. Bol vyrobe-
ný v roku 1939. Vozidlo váži vyše 

troch ton a je dlhé 5,64 metra. Ten-
to kolos na štyroch kolesách po-
háňa 8-valcový benzínový motor. 
Zaujímavosťou je, že na svete boli 
vyrobené len tri kusy tohto vozidla.

Fotoklub Karpatské obzory nebude oddychovať ani v letných mesiacoch. Pre priaznivcov fotografie sme pripravili krátky letný fotokurz. Kurz je 
určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Cez víkend sa v regióne Zemplína konal už 12. ročník prestížnej Zemplín Veterán Rallye. Priaznivci motorizmu mohli obdivovať  historické limuzíny, 
športiaky aj motocykle.

Medzi exkluzívne vozidlá patril aj 4-dverový kabriolet s plátennou strechou Horch 951 
A Cabriolet z roku 1939. Na svete boli vyrobené len 3 kusy. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Lincoln Continental z roku 1960 bol najdlhším automobilom na Zemplín Veterán 
Rallye. Jeho majiteľom je Jozef Svinčák z Humenného. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Múzeum Andyho Warhola pripravilo počas leta niekoľko aktivít  

Z Tatier si priniesli nezabudnuteľné zážitky

ts, Štrasburg, Ilustračné foto: MILAN POTOCKÝ 

Poslancov znepokojuje, že 91 per-
cent financií z Európskeho fondu 
pre strategické investície (EFSI) bolo 
vynaložených v pätnástich členských 
štátoch Únie, ktoré v porovnaní s iný-
mi krajinami EÚ nepociťujú akútny 
nedostatok investícií. Parlament v 
nelegislatívnom uznesení poukázal aj 
na sektorovú nevyváženosť podpory. 
Napríklad na energetiku pripadalo 46 
percent celkových prostriedkov EFSI, 
na sektory sociálnej infraštruktúry, 
zdravotníctva a vzdelávania však boli 
vyčlenené iba 4 percentá schválené-
ho financovania investičného fondu. 
Poslanci preto požadujú zavedenie 
sektorového limitu financovania vo 
výške 30 percent rozpočtu EFSI. 

Uznesenie pripomína, že účelom EFSI 
je zabezpečiť doplnkovosť napomáha-
ním riešenia zlyhaní trhu a podporou 
operácií, ktoré by bez EÚ bolo možné 
zrealizovať iba v obmedzenej miere 
alebo dokonca vôbec. Poslanci v tejto 
súvislosti požadujú jasné zadefino-
vanie konceptu doplnkovosti, ale aj 
podporu inovatívnym a prelomovým 
projektom, ktoré sú zväčša rizikovej-
šie ako projekty, ktoré podporuje Eu-
rópska investičná banka (EIB). EFSI 
by mal financovať vo väčšej miere aj 
projekty malého rozsahu a cezhranič-
né projekty, uvádza sa v uznesení. EIB 
a Európske centrum investičného po-
radenstva (EIAH) by podľa poslancov 
mali podporiť využívanie investičných 
platforiem, ktoré by mali zoskupo-
vať menšie projekty a poskytovať im 

technickú pomoc, 
čo by prispelo ku 
geografickej a tema-
tickej diverzifikácii 
investícií.

Reakcie sloven-
ských poslan-
cov   
 „Je znepokojujúce, že nové členské 
štáty čerpajú podporu EFSI v porov-
naní so starými len minimálne. Je to 
spôsobené menšou vyspelosťou kapi-
tálových trhov, ale aj komplikáciami 
na úrovni národných orgánov. Tento 
nedostatok bude potrebné urýchlene 
odstrániť a zabezpečiť plné a rovno-
merné čerpanie,“ uviedol poslanec 
Ivan Štefanec(EPP, SK). Európsky 
fond pre strategické investície, ktorý 

je spravovaný Európskou investičnou 
bankou, bol zriadený na obdobie troch 
rokov s cieľom priniesť reálnej ekono-
mike investície v objeme aspoň 315 
mld. eur. Európska komisia navrhla 
predĺženie životnosti EFSI do konca 
aktuálneho Viacročného finančného 
rámca (VFR), teda do začiatku roku 
2021, s cieľom mobilizovať do tohto 
dátumu investície v celkovom objeme 
500 mld. eur.

tasr, Medzilaborce 

Múzeum moderného umenia Andyho 
Warhola v Medzilaborciach pripravilo 
pre svojich návštevníkov počas leta 
niekoľko aktivít. V júli si pre náv-
števníkov múzea pripravili zaujímavé 
štvrtky. V dopoludňajších hodinách 
so začiatkom o 10.00 h si budú môcť 

vypočuť rôzne prednášky. Prvou z pri-
pravovaných štyroch je prednáška 
o farbách a výtvarných aktivitách, 
ďalšia o živote a tvorbe synovca An-
dyho Warhola. V druhej polovici júla 
to bude prehliadka stálej expozície 
s veku primeraným lektorským výkla-
dom, motivačne zameraným na tvor-
bu, výber fragmentov, interpretáciu 

diel starých majstrov Andym Warho-
lom. Posledná z pripravovaných pred-
nášok bude venovaná výstave Pop-art 
vs. Street-art. Záujemcovia budú mať 
možnosť aj tvoriť. „V mesiaci júl bude 
každý štvrtok popoludní k dispozícii 
ateliér múzea, v ktorom si návštev-
níci môžu vyskúšať rôzne výtvarné 
techniky. Ich inšpiráciou bude, sa-

mozrejme, tvorba Andyho Warhola,“ 
informovala lektorka múzea Jarmila 
Suchá s tým, že budú začínať o 14.00 
hod.. V auguste je v múzeu napláno-
vané podujatia Týždeň s Andym, po-
čas ktorého sa návštevníci dozvedia 
okrem iného viac o koreňoch tohto 
svetoznámeho umelca.

Anna Stirčáková, Koškovce 

Od 12. – 16. júna sme sa so žiakmi 3. – 4. 
ročníka zo ZŠ s MŠ Koškovce zúčastni-
li školy v prírode v Tatranskej Štrbe vo 
Vysokých Tatrách. Týždeň, ktorý sme 
strávili v hoteli Rysy, ubehol ako voda. 
aNádherné počasie a bohatý program, 
ktorý sme absolvovali, bol poprepletaný 
množstvom nezabudnuteľných zážitkov. 
Hneď v prvý deň sme absolvovali úžas-
né hradohranie na Spišskom hrade a po 
ňom obhliadku hradu. Ďalší deň sme 

išli lanovkami na Skalnaté pleso, ktoré 
urobilo na deti veľký dojem. Nádher-
nú prírodu Tatier sme mohli obdivovať 
počas turistiky zo Štrbského plesa na 
Popradské. Ďalší deň sme sa pozemnou 
lanovkou vyviezli na Hrebienok a potom 
absolvovali nádhernú túru ku Stude-
novodským vodopádom. Posledný deň 
mohli deti obdivovať Važeckú jaskyňu 
a múzeum TANAPu. Pobyt v hoteli Rysy 
nám spríjemňovali aj animátori, ktorí si 
pripravili pre deti úžasné akcie: grilpár-
ty, diskotéku, športovú olympiádu... Deti 

sa mohli vyšantiť aj vo vírivke a relaxovať 
v saune. Po nádhernom týždni strá-
venom v škole v prírode v Tatrách sme sa 

vracali s deťmi šťastní, s úsmevom a obo-
hatení o množstvo nezabudnuteľných 
zážitkov.

Smerovanie dlhodobých investícií EÚ by malo ísť do 
regiónov, ktoré ich najviac potrebujú

Investičný plán EÚ by mal byť geograficky vyváženejší, orientovaný na podporu malých podnikov a otvorený riskantnejším investíciám, uvádza 
sa v uznesení Európskeho parlamentu.
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Vernisáž výstavy Snina v objektíve času

Samospráva sa rozhodla investovať do autobusových zastávok v meste  
tasr,  Humenné

Humenská samospráva sa rozhodla 
investovať do autobusových zastávok 
v meste. Požiadavka na vybudovanie, 
resp. rekonštrukciu prístreškov, hlavne 
v tých lokalitách, kde je ich málo alebo 
už neslúžia svojmu účelu, prišla podľa 
radnice zo strany obyvateľov. „V rámci 
naplánovaných investícií na tento rok sa 
preto osadí desať úplne nových autobu-

sových zastávok na Dubníku, Gaštanovej 
ulici, Kudlovciach, na Ulici osloboditeľov 
a Ševčenkovej ulici v smere do Medzila-
boriec a zrekonštruuje sa jeden pôvodne 
plechový prístrešok pre umiestnenie 
detských kočiarov pri detskej poliklini-
ke,“ informovala Michaela Dochánová 
z tlačového referátu radnice. Prístrešky 
osadí a zrekonštruuje za takmer 56 000 
eur spoločnosť Axor, s. r. o., v spolupráci 
s Technickými službami mesta Humen-

né. „Jednotlivé zastávky sú z oceľovej 
pozinkovanej konštrukcie so šírkou 170 
centimetrov, výškou 2,45 metra a dĺžkou 
od troch do štyroch metrov s polykarbo-
nátovou oblúkovou strechou,“ doplnila. 
Do konca roka by podľa radnice mala 
výstavbu ďalších piatich úplne nových 
a štvoricu zrekonštruovaných zastávok 
zabezpečiť na vlastné náklady súkromná 
spoločnosť fungujúca v oblasti vonkajšej 
reklamy. „Nové prístrešky sú predbežne 

vytipované na Laboreckú ulicu, na Ulicu 
osloboditeľov pri Mlyne a na Námestí 
slobody smerom k Sídlisku III. Na Ulici 
osloboditeľov, Sninskej, Ševčenkovej 
a Poľnej pri Chemlone zase firma de-
montuje a vymení staré autobusové prí-
strešky za nové,“ spomenula Dochánová 
s tým, že cieľom humenskej samosprávy 
aj naďalej zostáva, aby sa do konca bu-
dúceho roka dočkali nového šatu všetky 
autobusové zastávky v meste.

Žofia Čopová, Snina

V piatok 23. júna sme zavŕšili posledné 
z troch kultúrnych podujatí, ktoré sme 
si pre návštevníkov kaštieľa pripravili 
v rámci osláv 700. výročia 1. písomnej 
zmienky o meste Snina. Po otvorení vý-
stavy História dychovej hudby v Snine 
a slávnostnom uvedení knihy Kaštieľ 
v Snine si teraz môžu Sninčania a náv-
števníci pozrieť mesto na dobových 
fotografiách. Svojím krásnym spevom 

otvorili vernisáž výstavy dievčatá zo 
speváckej skupiny Kacarka pôsobiacej 
pri Cirkevnej spojenej škole pod vede-
ním p. učiteľky Ing. Anny Čopíkovej. 
Hudobne ich doprevádzal hrou na akor-
deóne Šimon Čop. Po hudobnej vložke 
prítomných privítala kurátorka kaštieľa 
a autorka výstavy Dr. Daniela Kapráľová. 
Po nej sa prihovoril druhý autor výstavy 
Mgr. Ján Bocan. Spoločne tak priblížili 
vznik výstavy a  proces jej realizácie a 
zámer tejto výstavy, ktorým je uctiť si pa-

miatku našich predkov, pamätať na nich 
a na tradície a dostať ich viac do povedo-
mia verejnosti. Výstava je sprístupnená 
v troch miestnostiach na 200 fotografi-
ách. V prvej miestnosti môžu návštevníci 
vidieť fotografie z 30. - 50. rokov minulé-
ho storočia, v druhej miestnosti obdobie 
národného podniku Vihorlat a všetky 
slávnosti, ktoré sa konali v čase komu-
nizmu a ktorých sa ľudia zúčastňovali. 
Tretia miestnosť prepája architektúru 
mesta v minulosti s architektúrou mesta 

v súčasnosti, keďže pre porovnanie sú 
fotografie aj minulé, aj súčasné. Všet-
ky fotografie sú očíslované a sú k nim 
všeobecné popisky. Každý z návštevní-
kov sa môže stať spolutvorcom výstavy 
a to tým, že pokiaľ na niektorej fotografii 
niekoho spozná, alebo bude poznať prí-
beh jej vzniku, môže to zapísať na pa-
pier a dopomôcť nám dotvoriť mozaiku 
histórie nášho mesta a jeho obyvateľov. 
Výstava je sprístupnená v galerijných 
priestoroch kaštieľa do 1. septembra.

Fantazijný svet Insity vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Jana Fedičová, Humenné

Podujatie bude prebiehať v dňoch 9. – 
14. júla v atraktívnom prostredí skan-
zenu s pôvodnými drevenými obytnými 
a hospodárskymi objektami z obdobia 
19. a 20. storočia a dominantou skanze-
nu – drevenou Cerkvou sv. Michala Ar-
chanjela. Tvorba umelcov, účastníkov 
plenéru, bude v priebehu šiestich dní 
v skanzene prístupná širokej verejnos-
ti. Záujemcovia majú jedinečnú mož-
nosť zúčastniť sa v rámci prehliadky 
skanzenu tvorivého procesu insitných 
umelcov – maliarov a rezbárov, ktorých 
znalci nazývajú umelcami čistého srdca 
(slovo insita z latinčiny znamená pô-
vodný, vrodený). Ich tvorba je nezávislá 
od výtvarných trendov a ich výpoveď vo 
vzťahu k realite je osobitým vyjadrením 
každého umelca. Je neopakovateľným 
a výnimočným tlmočením pocitov so 

znakmi nevtieravej, láskavej a nežnej 
imaginácie, vloženej do dreva, hliny, 
kameňa, skla a farieb. V aktuálnom 
ročníku bude v skanzene Vihorlatské-
ho múzea v Humennom tvoriť desať 
umelcov z piatich európskych krajín 
– zo Slovenska (maliari Jozef Pavlík, 
Miroslav Potoma a rezbár Martin Meš-
ša), Česka (maliarka Eva Filipová), 
Poľska (rezbári Marian Pażucha a Ma-
rian Garwona), Srbska (maliarky  Ana 
Knjazovic a Klara Babka) a Ukrajiny 
(maliarky Svitlana Starodubceva a Zo-
ryna Hutsulyak). Časť diel vytvorených 
v rámci plenéru sa stane, tak ako kaž-
doročne, súčasťou zbierkového fondu 
Vihorlatského múzea v Humennom 
a počas letnej sezóny budú diela voľne 
prístupné v skanzene. Doteraz podpori-
lo myšlienku vzájomného rozvíjania vý-
tvarných zručností a kultúrnej výmeny 
skúseností s dôrazom na insitný a ľu-

dový prejav vyše stošesťdesiat umelcov 
z takmer desiatich európskych krajín. 
Projekt uchovávania a rozvíjania insit-
ného umenia a tradičnej ľudovej tvorby 
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 

s medzinárodným zastúpením v tomto 
ročníku podporili z verejných zdrojov 
Fond na podporu umenia, Národné 
osvetové centrum Bratislava a Prešov-
ský samosprávny kraj. 

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva všetkých  milovníkov  umenia a obdivovateľov fantazijného sveta insitných umelcov do areálu 
Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea na 13. ročník medzinárodného výtvarného plenéru INSITA 2017. 

13. ročník medzinárodného výtvarného plenéru INSITA 2017 bude prebiehať v areáli Expozície ľudovej 
architektúry a bývania Vihorlatského múzea. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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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-
RÁROV / -KY do výroby v Hu-
mennom a OPERÁTORKY do 
textilnej výroby v Hencov-
ciach. Viac informácií na tel. č. 
0948 901 201, 0908 084 824.

HE-R/0098

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

HE-R/0002

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

HE-R/0090

S L U Ž B Y

 � Zaoberáme sa REKON-
ŠTRUKCIAMI bytov a bytových 
jadier (obklady, dlažby, omietky, 
sadrokartón, kazetové stropy, 
plávajúce podlahy, potery, ma-
liarske práce); MONTÁŽOU ply-
nových gamatiek, darlingu, vody 
a plynu. Ponúkame VÝROBU 
PRÍSTREŠKOV z lexanu a pod. 
Zabezpečujeme ODVOZ ODPADU 
(starý nábytok, plasty, koberce a 
pod.). To všetko za prijateľné ce-
ny. Tel. 0940 374 183.

HE-R/0092

INFOSERVIS / INZERCIA

www.facebook.com/humenskyexpres

Nájdete nás aj 
na facebooku:

Kompletný archív  
článkov nájdete  

na adrese

www.humenskyexpres.sk

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.
03. 7.  Na detskej poliklinike, 
 Hviezdoslavova ul. 29
04. 7.  Laborecká, 
 Laborecká ul. 58
05. 7.  Pri kaštieli, 
 Mierová ul. 33/1 (Pod stračou nôžkou)
06. 7.  Centrum, 
 Nám. slobody 67 (Južné nám.)
07. 7.  Dr. Max - Kaufland, 
 Štefánikova ul. 50
08. 7.  Don Bosco, 
 Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
09. 7.  Pri fontáne, 
 Nám. slobody 28

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Riadková inzercia
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). Viac na tel. 
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

0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

H
E

/0046

H
E

/0062
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

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Mierová ul. 1973/79, 066 01  Humenné

ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu kategórie

MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY

podkategória:  Majster odbornej výchovy pre odbor 
 AUTOOPRAVÁR – MECHANIK, STROJÁRSTVO
druh pracovného pomeru:  na dobu určitú
doba trvania pracovného pomeru:  od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
pracovný úväzok (hod. / týždeň):  plný pracovný úväzok

Kvalifikačné predpoklady (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.): 
	vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore bakalárskeho štúdia 

pre majstrov OV 
	maturitná skúška v uvedenom odbore a vyučenie v odbore autoopravár - 

mechanik

Požadované doklady: 
	diplom o získanom vysokoškolskom vzdelaní 
	vysvedčenie o maturitnej skúške 
	výučný list

Iné súvisiace požiadavky: 
	žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom 
	profesijný životopis 
	doklady o vzdelaní 
	potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti 
	súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. 

z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
	bezúhonnosť
Termín podania žiadosti:            do 31. 7. 2017
Informácie:  RNDr. Oľga Skysľaková (riaditeľka školy) 

tel. 057 775 2734, 0915 869 094 * e-mail: sousluhe@nextra.sk
RNDr. Oľga Skysľaková, riaditeľka SOŠ
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MsKS – DOM KULTÚRY
KREATÍVNE LETO 

Všetky šikovné deti sú očakávané. Doneste si so 
sebou dobrú náladu a chuť tvoriť. – vo štvrtok 
6. júla od 10. do 12. hod. na amfiteátri v parku 

pri zámku.
FÚZATÁ SNEHULIENKA

KULTÚRNE LETO 2017. Rozprávka v podaní 
hercov Divadla na doske. – v nedeľu 9. júla 
o 17.30 hod. na námestí pri Fontáne lásky. 

FSS ZORNICA
KULTÚRNE LETO 2017. Zaznejú piesne 

z nášho regiónu v podaní folklórnej speváckej 
skupiny. – v nedeľu 9. júla o 18.15 hod. na 

námestí pri Fontáne lásky. 
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

POHĽADY DO NEZNÁMA
Výstava portrétov Márie Cingelovej. Autorka 
pochádza z obce Ulič. Svoj talent formovala 
pod vedením akademického 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 porcelánu z obdobie 19. a 20. storočia 

Ing. Mirona Mihaliča, zapožičané Šarišskou ga-
lériou v Prešove. – v galerijnej sieni O. Dubaya 

VM do 31. júla. Vstupné 1/0,50 eur.
KINO Fajn

ALVIN A CHIPMUNKOVIA: 
 ČIPERNÁ JAZDA
(THE ROAD CHIP)

Rýchlo a chlpato... Čiperné veveričky Alvin, 
Simon a Theodore sú späť! Nabití energiou, 

pesničkami a bláznivými  nápadmi. Ich nový, už 
štvrtý príbeh, začína veľkým nedorozumením. 
Alvin, Simon a Theodore majú podozrenie, že 
Dave, ich veľký ľudský kamarát a ochranca, 

chce požiadať svoju priateľku o ruku. A oni tou-
to svadbou získajú  jedného absolútne príšerné-
ho, neznesiteľného, vyženeného  brata Milesa a  
možno ich  Dave dokonca aj úplne opustí.  Toto 
požiadanie  o ruku sa má odohrať o tri dni až v 
Miami, a tak majú naši chlpatí hrdinovia veľmi 

málo času a pred sebou o to viac kilometrov, aby  
zabránili tejto neskutočnej katastrofe.

rodinná komédia (USA), český dabing – 4. júla 
o 10.00 hod.

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 (FRA), slovenské titulky – 4. júla 
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 hebuč-
ký. A do toho všetkého sa Gru dozvie, že má 

dvojča, ktoré je mu na nerozoznanie podobné. 
Až na tie vlasy...

animovaná komédia (USA), slovenský dabing – 
5. a 7. júla o 17.30 hod. 

MUSTANG
Dedinka na severe Turecka, začiatok leta. Lala 

a jej štyri dospievajúce sestry sa cestou zo školy 
hrajú s miestnymi chlapcami. V obci sa uchytí 

správa o možných nemravnostiach a nevinná hra 
vo vode čoskoro prerastie v škandál s nečaka-

nými následkami. Tradične zmýšľajúca babička 
a strýko premenia postupne domov dievčat na 
vezenie, školu nahradia lekcie domácich prác 
a varenia. Rodina má pre dievčatá dohodnuté 

ženíchov. Päť sestier spojených túhou po slobo-
de sa rozhodne vzoprieť útlaku a rozbiť okovy 
konzervatívnej spoločnosti, ktorá ich zväzuje.
EURÓPSKE KINO - dráma (FRA/GER/TUR), 

slovenské titulky – 5. júla o 19.30 hod.
V UTAJENÍ

(UNLOCKED)
Špičková agentka americkej CIA, Alice Racine 
(N. Rapace) je po nevydarenej akcii preradená 
do londýnskej kancelárie. Po dlhšom čase ju 

kontaktujú bývalí nadriadení, lebo sa dozvedeli 
o zvýšenej aktivite v prostredí radikálnych 

militantných skupín. Alici sa podarí lokalizovať 
hlavného podozrivého, ale počas jeho výsluchu 

sa stane, že ju niekto podviedol a navonok unikli 
prísne tajné informácie. Agentka sa ocitne sama 

v ohrození a musí urobiť všetko preto, aby 
zabránila pripravovanému útoku na Londýn...

akčný thriller (GBR), české titulky – 6. a 9. júla 
o 19.30 hod. 

SPIDERMAN: NÁVRAT DOMOV
(HOMECOMING)

V o obľúbenom marvelovskom super-hrdinovi 
sa predstaví talentovaný Tom Holland ako Peter 

Parker, snažiaci sa zosúladiť bežný stredo-
školský život s povinnosťami super-hrdinu. Po 
skúsenosti s Avengermi sa vracia domov k tete 

May a jeho novým mentorom sa stáva Tony 
Stark (R. Downey Jr.), alias Iron Man. Na scéne 
sa však objaví nová hrozba, zloduch Vulture (M. 
Keaton), ktorá môže zničiť všetko, čo je Petrovi 

tak drahé... 
akčný, dobrodružný (USA), české titulky – 7. 

a 8. júla o 19.30 hod., 8. a 9. júla o 17.00 hod. 
– 3D verzia.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

Východ / Západ  S L N K A 
pon  4:28 / 20:40 hod.
ut  4:29 / 20:39 hod.
str  4:30 / 20:39 hod.
štvr  4:31 / 20:38 hod.
pia  4:32 / 20:38 hod.
sob  4:33 / 20:37 hod.
ned 4:33 / 20:37 hod.

V HUMENNOM 
Anna Jalčáková, nar. 1924 

Paulina Marcinská, nar. 1925 
Anna Barnová, nar. 1926 

Anna Slováková, nar. 1928 
Katarína Gubíková, nar. 1931 
Helena Gladysová, nar. 1933 
Štefan Morosko, nar. 1934 

Jozef Forgáč, nar. 1937 
Alžbeta Szczygielová, nar. 1951 

Ján Gazda, nar. 1967 
Danka Ondáčová, nar. 1969 
Viktória Tkáčová, nar. 1995

V BELEJ NAD CIROCHOU 
Jozef Gnip, nar. 1947

V BRESTOVE 
Katarína Kuľhová, nar. 1950

V CHLMCI 
Anna Blazníková, nar. 1929

V JABLONI 
Štefan Gergeľ, nar. 1937

V JASENOVE 
Mária Karnajová, nar. 1948

V OĽKE 
Mária Stezarová, nar. 1927

V PICHNIACH 
Mária Gondová, nar. 1938

V PTIČÍ 
Anna Cukrovaná, nar. 1934

V ROKYTOVE PRI HE 
Jozef Ščerba, nar. 1954

V ROVNOM 
Pavol Račko, nar. 1954

V SLOVENSKEJ KAJNI 
Mária Antušová, nar. 1934

V SNINE 
Mária Gavronová, nar. 1927 
Anna Kočanová, nar. 1929 
František Štofík, nar. 1959 
Ľubica Pčolová, nar. 1963 

Radovan Rusinko, nar. 1977

V TOPOLI 
Jozef Bobrik, nar. 1929

V ULIČI 
Štefan Grundza, nar. 1950

VO VYŠNOM HRUŠOVE 
Mária Hudáková, nar. 1922

VO VYŠNÝCH REMETÁCH  
Zuzana Bakajsová, nar. 1914

OPUSTILI 
NÁS

03. 7.  MILOSLAV
04. 7.  PROKOP, PROKOPA
 (Medzinárodný deň proti chovu delfínov 

v zajatí)
05. 7. CYRIL, METOD
 - SVIATOK SV. CYRILA A METODA, 

slovanských vierozvestov (štátny 
sviatok)

 - DEŇ ZAHRANIČNÝCH 
SLOVÁKOV (pamätný deň)

 (Deň workoholikov) 
06. 7. PATRIK, PATRÍCIA
 - Deň upálenia majstra Jana Husa (ČR)
 (Medzinárodný deň bozkávania)
07. 7. OLIVER
 (Deň čokolády)
08. 7. IVAN, IVO
 (Svetový deň alergií / Deň videohier)
09. 7. LUJZA, LUKRÉCIUS, LUKRÉCIA
 (Medzinárodný deň za zničenie malých 

a ľahkých zbraní)

MENINY 
oslavujú: 

Myšlienka týždňa...
„Sme tým, čím sme. 

Máme možnosti 
a slobodnú vôľu 

spoznať nepoznané 
a zmeniť i to, 
čo sa nám zdá 

spočiatku nemožné.“
(V. Č.)

PRANOSTIKA
Svätý Prokop (4. 7., opát a vyznávač) 

prosí, nech slniečko svieti.
Keď prší na Prokopa, namokne každý 

snop aj kopa.
Sv. Prokop huby rozosieva. 

Zväčša sa hospodár na sv. Cyrila 
a Metoda (5. 7., slovanskí vierozvestovia) 

usmieva. 
Keď na Ivana (8. 7.) prší, žito bude 

chudobné.
Koľko pšenice do svätého Ivana 

(pustovník) narástlo, toľko jej už zostane.
Tráva v júli dozrieva. (jac)
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-MJK-, (pet); Humenné

Humenská tenisová verejnosť mala 
možnosť v termíne 27. – 30. júna 
sledovať na tenisových dvorcoch na 
Chemlonskej ulici duely o najcen-
nejšie pozície turnaja dorastencov 
a dorasteniek triedy A – KIA CUP 
HUMENNÉ 2017. Zúčastnilo sa ho 
celkom 35 dievčat a 40 chlapcov. Za 
1. TC Humenné sa nominovali iba 
dvaja hráči - Martin Hančarik a Ja-
kub Mucha.

Zo semifinálových duelov štvorhry 
chlapcov a dievčat vzišli vo štvrtok 
29. júna sympatické dvojice pre finá-
lové súboje svojich kategórií. Precíznu 
prácu na tenisovou sieťou sme mohli 
pozorovať v podaní finálových dvojíc 
chlapcov i dievčat. Ceny najlepším 
v kategórii jednotlivcov dorasteniek 
a dorastencov odovzdali zástupcovia 
klubu 1. TC Humenné a sponzora tur-
naja Kia Cup Humenné – Daniel Ruš-
čanský. 

Za absolútnych víťazov turnaja sa 
mohla pasovať dvojica – Michaela 
Kadlečková (TK TENNis FUN Ban-
ská Bystrica), ktorá vyhrala dvojhru a 
spolu so Sofiou Milatovou aj štvorhru; 
a János Fekete z TC EMPIRE Trna-
va, ktorý rovnako ovládol dvojhru aj 
štvorhru s Martinom Dobrým. 

DORASTENCI 
DVOJHRA (40)

Humenský 1. Tenisový club mal v tej-

to kategórii dvoch zástupcov. Martin 
Hančarik si zahral iba jeden zápas, 
keď mal v prvom kole 64-členného 
pavúka voľný žreb. Nepodarilo sa mu 
prejsť v druhom kole cez nasadenú 
päťku turnaja, Adama Arbeta (TC EM-
PIRE Trnava), ktorému podľahol 0:2 
na sety (0:6, 1:6). 
Rovnakým spôsobom si počínal aj Ja-
kub Mucha, ktorý po voľnom žrebe 
z prvého kola úplne zhodným výsled-
kom (1:6, 0:6) a 0:2 na sety podľahol 
v druhom kole svojmu súperovi Ada-
movi Behúňovi (TK LOVE 4 Tennis 
Academy Bratislava).
Finále jednotlivcov patrilo dvojici 
Martin Dobrý (4., TK Inter Bratislava) 
versus János Fekete (2., TC EMPIRE 
Trnava). Po celkom zaujímavom due-
li si víťazný pohár súťaže odniesol J. 
Fekete, ktorý porazil svojho súpera 2:1 
na sety (7:5, 3:6, 7:6 -1). Nasadená jed-
notka turnaja Kia Cup Humenné, Sa-
muel Pavlovčák (TC EMPIRE Trnava) 
dostal stopku pred bránami semifinále, 
keď prehral s A. Behúňom 0:2 na sety.

Poradie: 1. János Fekete, 2. Martin 
Dobrý, 3.-4. Adam Behúň a Adam 
Arbet.

ŠTVORHRA (15)
V kategórii párov Humenné nema-
lo zastúpenie. Nasadená jednotka vo 
štvorhre, M. Dobrý / J. Fekete, v osem-
finálovom štarte mala voľný žreb, po-
stupne sa prebojovala do finálového 
duelu proti dvojici Samuel Paulovčák 
/ Matúš Hadidom (TK Vysoké Tatry), 

ktorú porazila na 
sety 2:1 (3:6, 6:0, 
10:5). 

Poradie: 1. J. Fe-
kete / M. Dobrý, 
2. S. Paulovčák / 
M. Hadidom, 3.-
4.  D. Oberta / A. 
Behúň a L. Bielik 
/ A. Arbet.

DORASTENKY 
DVOJHRA (35)

Aj kategória jed-
notlivcov dievčat 
ponúkla 64-členný 
vyraďovací sys-
tém. Nasadená jed-
notka turnaja Mi-
chaela Kadlečková 
(TK TENNis FUN 
Banská Bystrica) 
sa do finálového 
súboja prebojovala 
spôsobom hodným 
tejto pozície. Tam 
ju čakala za sieťou 

nasadená štvorka, Klára Ondrejčeková 
(TC EMPIRE Trnava), ktorá však svoj 
boj po prvom prehratom sete 2:6 ten 
ďalší skrečovala v prospech súperky 
a neskoršej víťazky turnaja doraste-
niek. 

Poradie: 1. Michaela Kadlečková, 2. 
Klára Ondrejčeková, 3.-4. Michaela 
Krausková a Daniela Hláčiková.

ŠTVORHRA (14)
Ani v kategórii dievčenských párov 
nenastalo prekvapenie. Nasadená jed-
notka turnaja, dvojica Sofia Milato-
vá (TK Slávia STU Bratislava) / M. 
Kadlečková, z osemfinálového voľné-
ho kola postupovala až do finále, no 
ani dvojica a nasadená trojka turnaja, 
Daniela Hláčiková / Petra Seresová, 

KIA CUP HUMENNÉ - Nádherné výmeny nad tenisovou sieťou na 

Finalistky dvojhry dorasteniek – zľava: víťazka Miška 
Kadlečková, D. Ruščanský (zástupca sponzora) a K. 
Ondrejčeková (porazená).  | FOTO ARCHÍV TCHE

Traja najlepší dorastenci Kia Cup HE – zľava: M. Dobrý 
(2.), A. Arbet (3.), víťaz dvojhry János Fekete a D. 
Ruščanský (zástupca Kia).  | FOTO ARCHÍV TCHE

Pe. Seresová a D. Hláčiková ťahali vo štvorhre za 
kratší koniec.  | FOTO MJK

Peter Tokoš (vľavo) a rozhodca Milan Pavlovčík (vpravo) s finalistami 
štvorhry.   | FOTO MJK
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im veľký odpor nekládla. Kadlečková 
s Milatovou zvíťazili vo štvorhre 2:0 
na sety (6:1, 6:2). 

Poradie: 1. M. Kadlečková / S. Milato-
vá, 2. P. Seresová / D. Hláčiková, 3.-4. 
A. Matejčíková / K. Mráziková a P. 
Holubová / M. Krausková.

humenskej antuke. Triumf patril J. Feketemu a Miške Kadlečkovej

Finalisti štvorhry po zápase.  | FOTO MJK

Víťazky štvorhry dorasteniek – M. Kadlečková a S. Milatová počas 
finálovej pauzy.  | FOTO MJK

Absolútna víťazka turnaja Kia Cup Humenné 2017 – Miška Kadlečková.  
| FOTO MJK

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

Cieľová rovinka druhej etapy TOUR DE FRANCE 2017. Cyklisti vyštartovali 
z nemeckého Düsseldorfu s cieľom v belgickom Liѐge. Z víťazstva náročnej, dažďom 
korenenej 203,5- km trasy, sa tešil Nemec Marcel Kittel (Quick-Step), slovenský 
reprezentant Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) skončil desiaty. | -MJK-, FOTO ZDROJ RTVS
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(mtgh), -MJK-; Bratislava

Dlhý 50-metrový bazén bra-
tislavských Pasienkov zažíva 
v poslednom období nápor na 
zisk slovenských majstrovských 
titulov svojich kategórií. Aj cez 
víkend 23. – 25. júna sa naplnil 
mladými plavcami s chuťou po 
medailových umiestneniach. 
Letné Majstrovstvá Slovenskej 
republiky kategórie mladších 
žiakov (11 – 12-ročných) boli 
záverečným vrcholným podu-
jatím letnej plaveckej sezóny. 

Z Plaveckého klubu Chemes 
Humenné sa svojimi výkonmi 
počas sezóny na toto podujatie 
nominovali desiati plavci - päť 
chlapcov a rovnaký počet diev-
čat. V 50-metrovom bazéne sa na 
štartové bloky kvalifikovalo 294 
pretekárov (141 chlapcov a 153 
dievčat), ktorí reprezentovali 
štyridsaťdeväť slovenských pla-
veckých klubov. Naša družina, 
pod vedením trénerov  Mariána 
Tomahogha a Jozefa  Luksaja, 
dokázala svoje kvality. 
Zlaté prsia na dĺžke 100 m za-
plával 11-ročný Dominik Luksaj 
a právom mu patrí titul Majster 
SR pre rok 2017. Časom 1:26.60 
minút si vylepšil aj klubový re-
kord v tejto disciplíne. V disciplí-
ne prsia na 200 m dosiahol druhý 
najlepší čas a k zlatu si domov 
pribalil aj striebornú medailu. 
Dvakrát v polohových prete-
koch - 200 m a 400 m, doplával 
na šiestom mieste. Kolekciu me-
dailí skompletizoval bronzom 
za štafetu 4 x 100 m PP časom 
5:16.51 min., kde plával spolu s 
Baricom, Vaceľom a Pandošom.
Dvanásťročný Boris Barica sa 
okrem štafety presadil aj indivi-

duálne v znaku na 100 m časom 
1:16.23 min., čo pre neho zname-
nalo tretie miesto a bronzová me-
daila. V znaku na dvojnásobnej 
trati doplával na piatom mieste. 
Aj Timotej Leško vytvoril od-
dielový rekord jedenásťročných 
vo štvorstovke voľným spôso-
bom časom 5:37.77 min., no 
stačilo to iba na siedme miesto 
na týchto majstrovstvách. Na po-
lovičnej vzdialenosti doplával na 
ôsmom mieste.  
Martin Ján Vaceľ v polohovke 
na 400 m vytvoril ďalší oddie-
lový rekord 12-ročných časom 
6:02.16 min. so ziskom piatej 
priečky disciplíny svojej kategó-
rie. Šiesty skončil v motýliku na 
200 metrov. 
Dvakrát doplával Michal Pandoš 
dvanástym meraným časom - 200 
m prsia a 400 m voľný spôsob.
Naše dievčatá na medaily nedo-
siahli. Najbližšie k medaile bola 
11-ročná Zuzana Pavlíková, kto-
rá v disciplíne motýlik na 100 m 
časom 1:20.19 min. skončila na 
smolnom štvrtom mieste.  A piata 
doplávala polohovku na 400 m, 
siedma 100 m voľným spôsobom 
a deviata polohovku na 200 met-
rov.
Ema Borščová dvakrát dohmatla 
siedma - 100 m a 200 m motýlik, 
ôsma v polohovke na 400 metrov 
a deviata v polohovke na polovič-
nej trati. 

Anna Stephanie Buhajová  sa 
dvakrát umiestnila na ôsmom 
mieste - 100 m motýlik a  400 m 
polohovké preteky. 
Viktória Vrábľová zvládla 200 
m prsia ako deviata vo svojej ka-
tegórii a 100 m prsia doplávala 
trinásta. 
Nina Trebišovská sa v motýliku 
na 200 m umiestnila na trinástej 
pozícii a na polovičnej trati rov-
nakej disciplíny skončila štrnásta. 
V disciplíne 4 x 100 m poloho-
vé preteky dievčatá PK Chemes 
v zložení: Vrábľová, Borščová, 
Pavlíková a Buhajová obsadili 
ôsme miesto na Slovensku svojej 
vekovej kategórie.

Letná plavecká sezóna sa skonči-
la. „Ďakujeme plavcom za repre-
zentáciu klubu a mesta, prajeme 
príjemné prežitie letných prázd-
nin a dovidenia na sústredení na 
Zemplínskej šírave pred zimnou 
plaveckou sezónou. Poďakovanie 
patrí rovnako rodičom plavcov 
za dobrú spoluprácu, mestu Hu-
menné a zamestnancom Správy 
rekreačných a športových služieb 
za vytváranie vhodných trénin-
gových podmienok. Ďakujeme 
aj všetkým priaznivcom a pod-
porovateľom plaveckého klubu 
v Humennom,“ dodal Marián 
Tomahogh, predseda PK Chemes 
a tréner v jednej osobe.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut  08.15 – 20.00 hod.
str, pia  09.00 – 20.00 hod.
štvr  09.00 – 10.00 hod.
  14.00 – 20.00 hod.
sob, ned   09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži 
str, ned 14.00 – 18.45 hod.
 SAUNA – ženy 
str  15.00 – 18.45 hod.
ned  14.00 – 18.45 hod.

www.kupaliskohumenne.sk

Dominik Luksaj - majster a vicemajster SR v plávaní mladších žiakov prsiarskej disciplíny

Výkvet 11 a 12-ročných plavcov z Humenného, ktorí sa nominovali na vrcholné preteky letnej sezóny pre tento rok. Tréneri J. 
Luksaj (vľavo) a M. Tomahogh (vpravo). | FOTO ARCHÍV PKCH

Trojica najlepších plavcov disciplíny 100 m prsia mladších žiakov. Zlatý Dominik 
Luksaj (uprostred) aj s vylepšeným klubovým rekordom disciplíny (1:26.60 minút). 
| FOTO ARCHÍV PKCH
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-MJK-, Baškovce

Mnohí každodenne 
frfleme nad nepri-
azňou svojho života, 
nevážime si to, čo sme 
dostali do vienka. 
Máme prácu, penia-

ze i strechu nad hlavou, rodinu i priateľov, 
no aj napriek tomu hľadáme vo všetkom 
hlavne to negatívne. Stačí! Zamysleli sme sa 
aspoň na chvíľu nad možnosťou, že v našej 
blízkosti žijú ľudia, s ktorými sa osud či 
príroda ozaj nemaznala? Mnohí z nich sa 
so svojím hendikepom už narodili, ale po-
niektorí si ho buď nevedomky alebo pri 
plnom vedomí spôsobili sami. Hoc nechtiac, 
ale stalo sa a následky sú po zvyšok života. 
A tí, ktorí sa rozhodli čeliť takému osudu či 
zvratu vo svojom živote, možno našli nový 
zmysel bytia na tomto svete. Práve s takou 
skupinou telesne hendikepovaných ľudí sme 
mali možnosť uplynulý víkend stráviť ch-
víle v rámci atletického podujatia. 

Zdravie je dar. Neberme ho ako samozrej-
mosť. Pomáhať môže každý, zištne i nezištne, 
finančne či materiálne, morálne i anonymne. 
Správca Nadácie súkromnej televízie „KÁČER 
NA BICYKLI“  sa do charitatívnej zbierky 
zapojil svojou jazdou naprieč Slovenskom. 

Štart IV. ročníka charitatívnej akcie na po-
moc hendikepovaným a postihnutým ľuďom, 
najmä detskou mozgovou obrnou, bol minulý 
týždeň na Bojnickom zámku, cieľ v sobotu 1. 
júla na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách. 
Bok po boku s ministrom zdravotníctva SR 
absolvoval hendikepovaný Peter Káčer svojím 
špeciálne upraveným bicyklom poslednú etapu 

v daždivom počasí, ktorej cieľ bol na Štrbskom 
Plese. 

A práve v rovnaký deň sa v obci Baškovce na 
trávniku miestneho futbalového ihriska opäť 
po roku stretli zdravotne hendikepovaní obča-
nia, ktorí inklinujú k športu. Atletický klub 
zdravotne postihnutých občanov PROFICIO, 
ako Občianske združenie so sídlom v Baškov-
ciach, zastrešuje cca 65 zdravotne znevýhod-
nených športovcov. Jeho predsedom je Július 
Hutka.
V sobotu 1. júla aj s priateľmi zo susedného 
Poľska sa navzájom konfrontovali v štyroch 
súťažných disciplínach – vrh guľou, hod ošte-
pom, diskom a kužeľom. A to všetko v rámci 
klubových Majstrovstiev Slovenskej republiky 
v atletike. 
Určite potešila aj prítomnosť bronzového me-
dailistu z XV. Paralympijských hier 2016 – Rio 
de Janeiro (Brazília) v hode oštepom – Mariá-
na Kuřeja. Paralympionik sa už o dva týždne 
pokúsi zdolať medailové priečky na Majstro-
vstvách sveta. 

Súčasťou vyvrcholenia športovej časti bolo 
posedenie pri živej hudbe v očakávaní na vy-
hodnotenie tých najúspešnejších športovcov 
majstrovstiev klubu Proficio, no a samozre-
jme hlavou výhrou bolo aj pochutnanie si na 
pečenom prasiatku. Intenzívny dážď, ktorý 

sprevádzal celú súťaž nakoniec vystriedali sl-
nečné lúče a príjemné letné počasie. Čím všet-
kým sa museli preboriť títo úžasní ľudia v ten-
to deň, si mnohí z nás ani nedokážu predstaviť. 
A zvládli to aj bez zbytočných rečí. 

Hlavnou náplňou klubu PROFICIO je vytvárať 
športové a spoločenské podujatia, rozširovať a 
skvalitňovať reprezentáciu Slovenska, vycho-
vávať športovcov, ktorí nás budú reprezen-
tovať na rôznych medzinárodných podujatiach 
a samotných paralympiádach. Okrem kvalitnej 
reprezentácie ktorá je prvoradou záležitosťou 
tohto klubu, sa jej členovia venujú aj talento-
vanej mládeže do 18 rokov.

Vzopreli sa dažďu i vetru. Nikdy sa nevzdávajte, stojí za to bojovať...

Priatelia i súťažiaci v jednom. Mnohí z nich dokážu rozdať viac optimizmu ako tí „zdraví“.  | FOTO MJK

Hod kužeľom... v podaní poľskej športovkyne. 
| FOTO MJK

Absolútne víťazky ženských disciplín. 
Usmialo sa na nich aspoň týmto spôsobom 
slniečko. | FOTO MJK

Kategória F 37-46. | FOTO MJK

Chutné opečené prasiatko bolo 
tzv. víťaznou trofejou pre všetkých. 
Určite si to zaslúžili. | FOTO MJK

Najúspešnejší športovci M-SR klubu Proficio 2017 v Baškovciach. Na snímke piaty zľava – podpredseda klubu, Pavol Tamáš. | FOTO MJK
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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 
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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

-MJK-, (dm); Kamenica nad Cirochou

Občania a priatelia obce Kameni-
ca nad Cirochou sústredili v dňoch 
16. a 17. júna oslavy prvej písomnej 
zmienky o obci, tohto roku okrúhlych 
700 rokov, na miestne letisko. Aj keď 
počasie prívetivý obzor nerozprestrelo, 
nič nebránilo organizátorom uskutoč-
niť všetko podľa vopred avizovanému 
programu. 
Jedným z hlavných lákadiel bol určite 
medzinárodný turnaj poľských a sloven-
ských boxerských klubov v piatok 16. 
júna. Aj napriek nepriazni počasia sa na 
letisku pri Ciroche zišli priaznivci tohto 
tvrdého športu, ale aj mnoho návštevní-
kov, ktorí sa zo zvedavosti prišli pozrieť a 
povzbudiť našu športujúcu mládež. 

Organizátormi tohto 
turnaja bol kamenický 
klub ŠK Miko fit-box 
v spolupráci s vede-
ním obce.  Podujatia sa 
zúčastnil aj prezident 
Slovenskej boxerskej 
federácie - Tomi KID 
Kovács (bývalý slo-
venský profesionálny 
boxer v poloťažkej 
váhe), so svojím hos-
ťom z Kuby, päťnásob-
ným majstrom tejto re-
publiky - Christianom 
Martinezom.
Na turnaji sa celko-
vo odohralo trinásť 
zápasov, z toho tri exhibičné. Počnúc 

poludňajšou ho-
dinou sa pred-
stavili členovia 
TKK akadémie 
z Galanty. Tvrdá 
príprava a bo-
jovnosť sa tento-
krát slovenským 
boxerom vypla-
tila. Odviedli 
skvelé výkony 
a v ringu pod 
holým nebom si 
vyboxovali zlaté 
medaily. Svoje 
zastúpenie na do-
mácej pôde mal 
i klub ŠK Miko 
fit-box. Pod vede-
ním svojho tréne-
ra Mariána Mika 
zvíťazili v piatich 
zo šiestich zápa-
soch. 
Nikola Cenknero-
vá porazila svoju 
súperku rozdielom 

3:0 na body; Štefan Vrábeľ vyboxoval 
svoju výhru rovnakým rozdielom 3:0; 
Adrián Rak suverénne zvíťazil 3:0 na 
body; Ján Rak taktiež vyboxoval bodo-
vý rozdiel 2:1 a aj Martin Zajac prevýšil 
svojho súpera a zvíťazil na body rozdie-
lom 3:0. Samuel Hrivňák mal víťazstvo 
takmer na dosah... skvele si počínal 
v priebehu celého zápasu, no v treťom 
kole musel odstúpiť kvôli „nešťastnému“ 
zraneniu, a tým sa zápas ukončil jeho pre-
hrou RSC podľa pravidiel boxu.
Svoju zbierku „trofejí“ si rozšíril aj sa-
motný starosta obce Kamenica n/Cir., 
Alexander Bugyi. Na konci turnaja bol 
ocenený i starosta obce Kamenica nad 
Cirochou, Ing. Alexander Bugyi, a to 
pamätnou medailou a pohárom z prvého 
boxerského turnaja na pôde tejto obce. 
Gratulácii sa nevyhol ani Tomi Kid, ktorý 
práve 20. júna oslávil životné jubileum, 
40 rokov. Starosta A. Bugyi mu v mene 
obce i klubu daroval pamätný pohár. 

Pod holým nebom v boxerskom ringu na letisku pri Ciroche aj so zvučnými menami

Zľava: najlepší slovenský boxer na turnaji - Lukáš Labaško (Sparťan Prešov); starosta obce Kamenica nad 
Cirochou - Alexander Bugyi; prezident SBF - Tomi KID Kovács; najlepší poľský boxer na turnaji - Chmiel 
Mateusz; a Marián Miko, tréner ŠK Miko fit-box.  | FOTO VITKOVIČ

Domáci tím ŠK Miko fit-box Kamenica nad Cirochou potom, ako postavili hlavný 
boxerský ring.  | FOTO ARCHÍV MM
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