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Základná umelecká škola v Humennom 
oslavuje 60 rokov od svojho vzniku

Základná umelecká škola v Humennom oslavuje v tomto roku 60. výročie svojho vzniku. Kedysi ju navštevovali aj Peter Breiner či 
súrodenci Marián a Ľubica Čekovskí, ale aj ďalšie významné osobnosti, ktoré šíria umenie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Mesiac fotografie  
vo Vihorlatskom múzeu 
v Humennom 

V Záchytnom tábore 
v Humennom Somálčan 
zaútočil na zamestnanca

  Viac na str. 6   Viac na str. 7

tasr, Humenné, FOTO: TASR- Michaela Zdražilová   

Vyučovanie vypĺňa voľný čas 
detí v popoludňajších hodi-
nách. Žiaci si však podľa slov 
zástupkyne poverenej riadi-
teľky školy Daniely Polov-
kovej často neuvedomujú, čo 
im toto vzdelanie môže dať. 
„Potom v dospelosti však ve-

dia ohodnotiť jeho prínos. Už 
k nám totiž prichádzajú moji 
bývalí žiaci so svojimi deťmi, 
aj takí, ktorí neukončili štú-
dium, lebo pochopili, o čom 
to je,“ uviedla pre TASR. V 
škole už pritom pôsobí 30 ro-
kov. Podľa jej ďalších slov sa 
počas šiestich dekád existen-
cie školy veľa zmenilo. „V ro-

koch, keď som bola ja žiač-
kou, bol trochu iný prístup 
zo strany nás, záujemcov 
o umelecké štúdium. Mali 
sme viac snaživosti, chceli 
sme veľa vedieť, zúčastňovať 
sa na rôznych súťažiach, čo 
bola pre nás veľká motivá-
cia,“ zaspomínala Polovková 
s tým, že v súčasnosti dravosť 

u detí ustupuje. Tvrdí, že žia-
den nástroj nie je náročný. 
„Dieťa k nám príde práve 
preto, aby sa naučilo hrať 
na akomkoľvek hudobnom 
nástroji,“ vysvetlila s tým, 
že talent je len jedno malé 
percento z toho, čo dieťa do 
svojho vienka dostane. Musí 
ho rozvíjať, venovať mu po-
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zornosť a dôležitá je aj práca 
učiteľa. Poznamenala však, 
že počas svojich školských 
rokov i pedagogickej praxe sa 
stretla s rôznymi hudobnými 
obdobiami. „Počas môjho 
štúdia to bol klavír. Vtedy ten 
záujem o štúdium prevyšoval 
možnosti prijatia. Mali sme 
obdobie gitaristov, keď kaž-
dé druhé dieťa, ktoré k nám 
prišlo, chcelo hrať práve na 
tento hudobný nástroj, ale aj 
akordeónistov. V súčasnosti 
z tých mimohudobných od-
borov kulminuje tanec,“ pri-

blížila.
Na škole sa hneď od jej za-
loženia venovala tiež veľká 
pozornosť kolektívnej práci 
žiakov. Už v roku 1959 bol 
založený prvý akordeónový 
súbor, ktorý funguje dodnes. 
„Neskôr pribudol spevácky, 
sláčikový, gitarový či ľudový 
tanečný súbor, ktorý doplni-
la hudba, ale aj súbor zob-
cových fláut,“ vymenovala. 
Polovková tvrdí, že je to pre 
žiakov veľká motivácia. „V 
kolektíve sa deti učia vní-
mať jeden druhého, tiež dať 
priestor ostatným,“ doplnila. 
Za veľké pozitívum považuje 

tiež družobné partnerstvá v 
Česku, Poľsku, Maďarsku a 
Holandsku. „Sú významné 
nielen pre žiakov, ale aj pre 

pedagogický zbor, keďže si 
v rámci nich vymieňajú noto-
vý materiál, názory, metódy 
či formy práce,“ uzavrela.

tasr, Humenné,  FOTO: TASR- Michaela Zdražilová   

Ako pre TASR uviedol učiteľ 
hry na organe Peter Fran-
ko, pre žiakov je prostredie 
v škole komfortnejšie, keďže 
chlad a vlhko v kostole ich 
obmedzovali. „Dlhšie vydr-
žať v takom prostredí nie je 
príjemné, čo mi potvrdia aj 
ďalší organisti a koncertní 
majstri,“ poznamenal s tým, 
že práve to bol dôvod tejto 
investície. „Aj keď, je rozdiel 
hrať na píšťalovom a digitál-
nom organe,“ doplnil. Vybrať 
ten najvhodnejší je podľa 
jeho ďalších slov aj umenie. 
Sú totiž rôzne. Vyznačujú sa 
okrem rozličného technické-
ho vybavenia aj rôznou dy-
namikou, farbou a intenzitou 
zvuku. „My máme trojradový 
organ aj s pedálovou 30-tó-
novou klaviatúrou,“ vysvetlil 
s tým, že žiak si na ňu zvyká 
postupne. „Ide o tú synchro-
nizáciu rúk a nôh. Zo začiat-
ku to ide pomalšie, ale potom 

sa to tak zautomatizuje,“ do-
dal. Ako ďalej uviedol, vyu-
čovanie hry na organe možno 
spomedzi ostatných predme-
tov označiť za ojedinelé. Záu-
jem oň prejavujú starší žiaci, 
ktorí už majú päť až sedem 
rokov výučby klavírnej hry za 
sebou. „Zhruba tých šesť žia-
kov v školskom roku máme,“ 
spomenul s tým, že prevlá-
dajú skôr dievčatá. Niektorí 
súčasní žiaci sú aj aktívnymi 
hudobníkmi, v hre sa sna-
žia udržiavať. „Keď som mal 
žiačky, ktoré odišli na vysoké 
školy, vždy hľadali možnosť, 
ako pri tom organe zostať. 
Príležitosť našli hlavne počas 
bohoslužieb v kostoloch,“ do-
plnil. Franko vyučuje okrem 
hry na organe aj hru na gi-
tare a klarinete. K organu sa 
dostal už ako dieťa. „Bol som 
raz v kine a v nejakej roz-
právke som počul organový 
zvuk. A to ma tak fascinova-
lo, že som ho chcel produko-
vať aj ja,“ zaspomínal s tým, 

že prvýkrát sa k nemu dostal 
v rodnej dedine v miestnom 
kostole. Za sebou má už 
v tejto oblasti množstvo nie-
len osobných, ale aj žiackych 
úspechov doma i v zahraničí. 

V meste zorganizoval spolu 
13 koncertov, počas ktorých 
skombinoval organ s rôz-
nymi inými hudobnými ná-
strojmi a spevom.

pokračovanie zo strany 1

Základná umelecká škola v Humennom oslavuje 60 rokov od svojho vzniku

K výučbe na ZUŠ v Humennom patrí aj hra na organe  
K výučbe rôznych hudobných nástrojov na Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Humennom patrí aj hra na organe. V roku 

2015 na tieto účely zakúpili digitálny organ. Dovtedy prebiehalo vyučovanie v kostole.
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tasr, Medzilaborce   

Medzilaborská samospráva sa 
rozhodla v tomto roku investovať 
do rekonštrukcie chodníka i vý-
stavby nových parkovacích miest. 
Z vlastných zdrojov na to vyčleni-
la takmer 38-tisíc eur. Práce boli 
ukončené v októbri. Ako TASR 
informoval Anton Sabo z referátu 
výstavby mesta, opraviť sa roz-
hodli chodník na Dobrianskeho 
ulici. Podľa jeho slov bol vo veľmi 

zlom technickom stave. Jeho re-
konštrukcia stála radnicu 30 146 
eur. „Mesto svojpomocne osadilo 
nové cestné obrubníky v úseku od 
železničnej stanice po križovatku 
ulíc Dobrianskeho a Zámočnícka 
v dĺžke 711 metrov. Živičnú úpravu 
chodníka asfaltobetónom o hrúb-
ke päť centimetrov a ploche 1750 
štvorcových metrov realizovala 
spoločnosť Inžinierske stavby, a. 
s., Košice na základe výberového 
konania,“ priblížil. V budúcom 

roku plánujú zrealizovať aj II. eta-
pu rekonštrukcie. „Ide o chodník 
pri rodinných domoch v úseku od 
železničnej stanice po Múzeum 
moderného umenia Andyho War-
hola,“ poznamenal. Okrem toho 
pribudlo v meste okolo 60 nových 
parkovacích miest. Náklady na ich 
vznik predstavovali sumu vo výške 
7680 eur. Mesto práce realizova-
lo svojpomocne. Nové parkova-
cie miesta vznikli pri poliklinike 
na Komenského ulici. „Spevnená 

plocha je určená pre približne 40 
osobných automobilov. Po úprave 
pozemku pri Dome smútku a cin-
toríne na Cintorínskej ulici vzniklo 
nových cca 20 parkovacích miest,“ 
vymenoval. Okrem toho realizova-
li pri dvoch bytových domoch na 
Májovej ulici podkladovú vrstvu 
pre ďalšie spevnené plochy určené 
pre vozidlá. „Ich konečná úprava 
a vybudovanie nových zhruba 50 
parkovacích miest je plánovaná 
v roku 2018,“ uzavrel.

Medzilaborce investovali do rekonštrukcie chodníka i parkovania

V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Humennom 
si nedávno takmer sto darcov krvi prevzalo bronzové, strieborné, 
zlaté a diamantové plakety prof. MUDr. J. Janského. Darca 
s najväčším počtom bezplatných odberov krvi Marián Greš získal 
Plaketu prof. MUDr. Jána Kňazovického. Slávnostné oceňovanie 
darcov krvi zorganizoval Slo venský Červený kríž (SČK).

FOTOREPORTÁŽ: Slávnostné 
oceňovanie darcov krvi v Humennom

Hrdinovia s veľkým srdcom. Pravidelným bezplatným darovaním krvi pomáhajú ťažko 
chorým a zraneným pacientom.  |   FOTO: MILAN POTOCKÝ

V divadelnej sále MsKS si takmer sto darcov krvi prevzalo bronzové, strieborné, zlaté 
a diamantové plakety prof. MUDr. J. Janského.  |   FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Klobúk dole pred mladými ľuďmi, veľmi si to vá-
žime, máme aj veľa mladých darcov,“ povedala 
Alena Rovňáková, poverená riadením Hematolo-
gicko-transfúziologického oddelenia Nemocnice 
A. Leňa v Humennom.  |   FOTO: MILAN POTOCKÝ

Kňazovického plaketu za vyše 100 darovaní 
vzácnej tekutiny získal 52-ročný Marián Greš 
z obce Ľubiša v okrese Humenné. Zapísal sa 
aj do Pamätnej knihy mesta.  |   FOTO: MILAN 
POTOCKÝ

Zlatú plaketu prof. MUDr. J. Janského získali muži za 40 bezplatných odberov krvi a ženy za 30 
odberov.  |   FOTO: MILAN POTOCKÝ

Držitelia Diamantovej plakety prof. MUDr. J. Janského. Laureáti tohto ocenenia - muži majú na 
svojom konte 80 bezplatných odberov, ženy 60. |   FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Prešov  

Na cestách Prešovského kraja vyko-
nali policajti počas uplynulého týž-
dňa celokrajskú osobitnú kontrolu. 
Policajti sa zamerali na dodržiava-
nie ustanovených alebo obmedze-
ných rýchlostí, na dodržiavanie zá-
kazu používať telefónny prístroj po-
čas vedenia vozidla, okrem telefo-
novania s použitím systému „voľné 

ruky“, a spôsob jazdy. Počas akcie 
bolo zistených celkovo 197 priestup-
kov, z ktorých 175 policajti vyriešili 
v blokovom konaní, 20 priestupkov 
bolo vyriešených napomenutím a 2 
priestupky boli oznámené do správ-
neho konania. U jedného vodiča 
motorového vozidlá zistili policajti 
požitie alkoholických nápojov do 1 
promile. „Zadržané boli 3 vodičské 
preukazy, z toho 1 pre alkohol a 2 

pre insolvent-
nosť. Taktiež 
bolo zadržané 
1 osvedčenie 
o evidencii vo-
zidla,“ ozrejmila 
prešovská kraj-
ská policajná 
hovorkyňa Jana 
Migaľová.

mpo, Sobrance  

Dňa 8. novembra v nočných ho-
dinách kontrolovali policajti Ria-
diteľstva hraničnej a cudzineckej 
polície (RHCP) Sobrance v lesnom 

poraste v katastrálnom území obce  
Inovce, okres Sobrance, 23 štát-
nych príslušníkov Vietnamu bez 
cestovných dokladov a predviedli 
ich na oddelenie za účelom ziste-
nia totožnosti. Cudzinci prekročili 

vonkajšiu hranicu z Ukrajiny do 
SR nedovolene mimo hraničný 
priechod a zdržiavali sa u nás bez 
povolenia príslušných orgánov. 
Všetci boli administratívne vyhos-
tení s určením zákazu vstupu na 

naše územie a územie ostatných 
členských štátov EÚ.

Informovala prešovská krajská po-
licajná hovorkyňa Jana Migaľová.

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Poverený príslušník Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Hu-
mennom začal trestné stíhanie vo 
veci prečinu výtržníctva spáchané-
ho v súbehu s prečinom ublíženia 
na zdraví, ku  ktorému došlo 21. 
októbra 2017 okolo štvrtej hodiny 
ráno na ul. Osloboditeľov v Hu-
mennom. Marek pristúpil ku sku-

pinke asi siedmich chlapcov, ktorí 
sa medzi sebou naťahovali, a po-
vedal im, aby s tým prestali. Jeden 
z prítomných mu začal vulgárne 
nadávať a sotil do neho. Marek 
spadol na zem, kde následne pocí-
til najmenej tri údery päsťou do ob-
lasti tela. „Tento fyzický útok spô-
sobil 38-ročnému mužovi z obce 
Vyšné Ladičkovce zranenie, ktoré 
si vyžiadalo lekárske ošetrenie a 

p r e d p o k l a -
dané liečenie 
so sťažením 
o b v y k l é h o 
spôsobu ži-
vota na 3 – 5 
týždňov. Ak 
sa páchateľovi 
vina preukáže, 
hrozí mu trest odňatia slobody až 
na tri roky,“ vysvetlila prešovská 

krajská policajná hovorkyňa Jana 
Migaľová.

mpo, Snina    

Poverený príslušník Obvodného 
oddelenia Policajného zboru Sni-
na začal trestné stíhanie pre pre-
čin poškodzovanie cudzej veci, ku 

ktorému došlo 6. novembra krát-
ko po 14-tej hodine na Ul. 25. no-
vembra v Snine. Doposiaľ nezná-
my páchateľ zatiaľ bližšie nezis-
tenou strelnou zbraňou usmrtil 
na pozemku jedného z rodinných 

domov voľne pohybujúceho sa 
poľovníckeho psa rasy kokeršpa-
niel. Psík bol vo veku 7 rokov. 
Majiteľovi zvieraťa bola nezá-
konným konaním páchateľa spô-
sobená škoda vo výške najmenej 

500,- Eur. „Páchateľovi v prípade 
vypátrania a preukázania viny 
hrozí trest odňatia slobody až na 
jeden rok,“ informovala prešov-
ská krajská policajná hovorkyňa 
Jana Migaľová.

mpo, Humenné    

Vyšetrovateľ Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru v Hu-
mennom vzniesol obvinenie zo 
zločinu krádeže 53-ročnému 

Vladimírovi z obce Hudcovce. 
Obvinený muž od apríla tohto 
roku nepravým kľúčom, ktorý si 
sám vyrobil, opakovane z pok-
ladničky v zásuvke stola vyberal 
peniaze. Išlo o peniaze za tržbu za 

vykonávanie fyzioterapeutických 
služieb, túto živnosť vykonávala 
50-ročná pani Katarína v jednom 
z rodinných domov v uvedenej 
obci. Živnostníčke bola spôsobe-
ná škoda najmenej 400 eur. „Ob-

vinený Vladimír je momentálne 
stíhaný na slobode, ak sa mu vina 
preukáže, hrozí mu trest odňatia 
slobody na tri až desať rokov,“ vy-
svetlila policajná hovorkyňa Jana 
Migaľová.

Policajti počas kontroly na cestách zadržali 3 vodičáky

Na hranici zadržali 23 Vietnamcov

Chcel ukončiť spor, doplatil na to

Na dvore zastrelil cudzieho  psa

Kľúč k pokladničke si vyrobil sám

Počas celokrajskej kontroly na cestách Prešovského kraja zistili celkovo 197 priestupkov.
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DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE VEDIEŤ

Inzerujte  
v našich novinách  

a ste stále na očiach.
Oslovíte viac ako 

10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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mpo, Humenné

26-ročný Gulaid A. zo Somálska 
fyzicky zaútočil na zamest-
nanca Záchytného tábora na 
Mierovej ulici v Humennom. 
Stať sa tak malo v utorok 7. 
novembra okolo 20-tej ho-
diny. 29-ročný Jozef ako 
zamestnanec podával lieky 
Gulaidovi, ten pristúpil k za-
mestnancovi a fyzicky ho na-
padol. Somálčan opakovane 
udieral Humenčana rukou 
do tváre a ku krku mu priložil 
nožnice so slovami, že jemu 
nikto rozkazovať nebude, 
nech mu dá pokoj, lebo ho 

zabije. Následne Somálčan 
zhodil Jozefa na zem a ko-
pal ho do nohy. Napadnutý 
muž utrpel mnohé odreniny 
po celom tele a opuch ľavého 
stehna. Konanie Somálčana 
vzbudilo u zamestnanca dô-
vodnú obavu o jeho zdravie 
a život. „Po tomto útoku bol 
Gulaid umiestnený do cely 
policajného zaistenia a pove-
reným príslušníkom Obvod-
ného oddelenia Policajného 
zboru v Humennom mu bolo 
vznesené obvinenie vo veci 
trestného činu nebezpečné 
vyhrážanie,“ vysvetlila pre-
šovská krajská policajná ho-

vorkyňa Jana Migaľová. Ak 
sa obvinenému mužovi vina  
preukáže, hrozí mu trest od-

ňatia slobody na šesť mesia-
cov až na tri roky.

mpo, Humenné

Okresné riaditeľstvo PZ v Hu-
mennom v súvislosti s Medziná-
rodným dňom eliminácie násilia 
na ženách, ktorým je 25. novem-
ber, a s cieľom zvyšovať právne 
vedomie ľudí prostredníctvom 
médií poskytlo verejnosti infor-
mácie, ktoré sa týkajú násilia 
páchaného na ženách. Násilie 
páchané na ženách znamená 
porušovanie ľudských práv žien, 
ohrozenie ich šancí na dôstojný 
a slušný život. Je dôsledkom ro-
dovej nerovnosti a svojimi účin-
kami ju ešte väčšmi prehlbuje. 
Preto v ňom treba vidieť jednu 
z prekážok rozvoja skutočnej 
demokracie v krajine. Násilie 
zasahuje ženy na Slovensku v 
rôznych obdobiach života od 
detstva po dospelosť. Dochádza 
k nemu v práci, v škole, v roves-
níckych skupinách, na verejnos-
ti, ale aj v súkromí rodinného či 
partnerského života. Zažívajú 
ho ženy rozličného vzdelania, 

sociálno-ekonomického posta-
venia, etnickej príslušnosti, vie-
rovyznania; ženy z mestského i 
vidieckeho prostredia. „Násilie 
páchané na ženách je zneužite 
moci muža voči žene – jedná 
sa o prípady kedy Vám niekto 
ubližuje akoukoľvek formou, 
robí fyzický, psychický a sexuál-
ny nátlak. Násilie je každý čin, 
ktorým Vás niekto núti robiť, 
čo nechcete robiť alebo Vám za-
braňuje robiť čo chcete, svojim 
správaním vyvoláva u Vás poci-
ty strachu,“ informoval riaditeľ 
okresného riaditeľstva PZ v Hu-
mennom Marek Lukacko.

Znaky domáceho násilia
Opakovanie: ide o konanie, kto-
ré má svoj vývoj a dochádza opa-
kovane k jeho prejavom často i 
po veľmi dlhú dobu, nejde o jed-
norazový a ojedinelý incident. 
Príznakom je aj postupný nárast 
intenzity: začína spravidla psy-
chickým týraním, ku ktorému sa 
pridáva násilie fyzické, k násiliu 

dochádza často medzi blízkymi 
osobami, kde možno diferenco-
vať úlohu násilnej a ohrozenej 
osoby, ich vzájomné postavenie 
je nerovné a úlohy sa nemenia, 
k násiliu dochádza spravidla bez 
svedkov, najčastejšie v súkromí 
spoločného obydlia.

Kde a ako sa podáva 
trestné oznámenie
„Na polícií, prokuratúre ale-
bo súde môžete podať osob-
ne - ústne do zápisnice trestné 
oznámenie. Trestné oznámenie 
môžete podať aj písomne pro-
stredníctvom pošty, telegrafic-
ky, telefaxom a elektronickými 
prostriedkami,“ ozrejmil poli-
cajný riaditeľ. Podanie, ktoré je 
urobené telegraficky, telefaxom 
a elektronickými prostriedkami, 
je potrebné písomne prostred-
níctvom pošty alebo ústne po-
tvrdiť do 3 dní, inak sa o podaní 
nekoná. Pri podaní trestného 
oznámenia je potrebné, aby ste 
vypovedali podrobne o spôsobe 

násilného správania Vášho part-
nera, nesústreďte svoju pozor-
nosť len na posledný incident, 
zdôraznite dlhodobosť násilia vo 
vašom vzťahu. Čím viac údajov a 
dôkazov /napr. lekárske správy 
o ošetrení, obrazové a zvukové 
záznamy, výhražné sms, poško-
dené veci, svedkovia udalosti/ 
uvediete, tým je vyššia pravde-
podobnosť úspešného ukonče-
nia trestného konania. Ak ste na 
polícii alebo inom orgáne, vždy 
si všetko pozorne prečítajte, čo 
podpisujete, nevzdávajte sa vo-
pred svojich práv, ktoré Vám zá-
kon priznáva /napr. práva pre-
študovať si vyšetrovací spis po 
skončení vyšetrovania. Polícia 
nemá otváracie hodiny, na ob-
vodných oddeleniach je nepretr-
žitá služba prostredníctvom stá-
lych služieb. Políciu možno kon-
taktovať na núdzových linkách: 
158 a 112, ktoré sú bezplatné. 
Národná nonstop linka pre ženy 
zažívajúce násilie 0800 212 212.

V Záchytnom tábore v Humennom Somálčan zaútočil na zamestnanca

Násilie páchané na ženách je závažný spoločenský problém 

Opakovane udieral Humenčana rukou do tváre a ku krku mu priložil nožnice so slovami, že ak mu nedá pokoj, tak ho zabije.

Aj na Slovensku sa o o ňom často mlčí.

Somálčan zaútočil na zamestnanca v Záchytnom tábore v Humennom.   
|  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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Jana Fedičová, Humenné Il. foto: Milan Potocký

Vihorlatské múzeum v Humen-
nom v rámci mesiaca fotografie  
pozýva širokú verejnosť na vý-
ročnú výstavu fotografií členov 
fotoklubu Reflex. Výstava v ga-
lerijných priestoroch Vihorlat-
ského múzea v Humennom je 
sprístupnená od 9. novembra. 
Súbor čiernobielych a farebných 
fotografií prezentuje výber z ak-
tuálnej tvorby deviatich autorov 
fotoklubu - Veroniky Bažalíkovej, 
Ľudovíta Hrušku, Lenky Chol-
povej, Jozefa Lauruského, Petra 
Lauruského, Zuzany Mjachkej, 

Mareka Suváka, Vladimíra Vajsa 
a Miroslava Vasila. Koncepcia vý-
stavy ponúka návštevníkom de-
väť autorských fotografických ko-
lekcií zaradených do jednotlivých 
tematických celkov. Vystavované 
fotografie spolu tvoria žánrovo 
pestrú mozaiku umelecky zachy-
tených momentov každodenné-
ho života a ponúkajú netradičné 
pohľady na architektúru, prírodu 
a plynutie času všedných i ne-
obyčajných okamžikov. Fotoklub 
Reflex vyvíja svoju činnosť v Hu-
mennom od roku 1981. V rámci 
podpory a prezentácie amatér-
skej umeleckej tvorby pôsobí 

fotoklub v súčasnosti pod zášti-
tou Vihorlatského múzea v Hu-
mennom a spolupodieľa sa na 
múzejnom projekte pod názvom 

Čo nám ostalo. Výročná výstava 
fotografií členov fotoklubu Reflex 
potrvá vo Vihorlatskom múzeu 
do 30. novembra 2017.

ts, Európa

Podľa posledného prieskumu Eu-
robarometer si 57 percent Euró-
panov myslí, že členstvo v únii je 
dobré pre ich krajinu - blíži sa to 
k pozitívnym číslam pred krízou. 
Až 64 % Európanov je presved-
čených, že ich krajina z členstva 
v únii profitovala, čo je nárast 
o 4 % oproti minulému roku, 
a 47 % Európanov sa domnie-
va, že ich hlas v Európe zaváži, 
čo je najlepší výsledok od roku 
2009. Predseda  EP Antonio Ta-
jani si myslí, že v celoeurópskom 
meradle sú tieto čísla veľmi po-
vzbudivé: „Výsledky prieskumu 
sú veľmi povzbudivé. Ukazujú, že 
dôvera v naše inštitúcie a v našu 
prácu rastie a že nechávame krí-
zu za sebou. Samozrejme, názory 
sa v určitých oblastiach v jednot-
livých členských štátoch líšia. To 
by nás malo povzbudiť, aby sme 
úsilie o odstránenie obáv ľudí ešte 
zvýšili. Vo všeobecnosti však Eu-
rópania vnímajú úniu stále viac 

ako kľúčového hráča, ktorý musí 
vyriešiť veľké výzvy a ochrániť ich 
pred hrozbami, ako je terorizmus, 
nezamestnanosť či chudoba. Pre 
nás v EP to znamená, že musíme 
priniesť výsledky a pracovať ešte 
viac, aby sme naplnili očakáva-
nia a nádeje ľudí. Vnímam to tiež 
ako mandát pre EP zvýšiť zaan-
gažovanosť pri určovaní budúc-
nosti únie. Najlepším fórom na 
diskusiu o tom, ako by únia mala 
v budúcnosti vyzerať, je práve Eu-
rópsky parlament.“

Členstvo v únii za dobrú 
vec považuje polovica 
Slovákov
Na Slovensku členstvo v únii, 
podobne ako pred pol rokom, 
považuje za dobrú vec 50 per-
cent obyvateľov, čiže menej ako 
európsky priemer (57 %). A to 
aj napriek tomu, že až 74 % Slo-
vákov je presvedčených, že kra-
jina z členstva profitovala. To je 
v rámci EÚ vysoké číslo, zároveň 
ale o 5 % menej ako pri posled-

nom prieskume. 39 % Slovákov 
sa domnieva, že ich hlas v EÚ za-
váži, čo je síce rastúci trend, ale 
stále pod priemerom EÚ (47 %). 
Slováci by privítali, keby v bu-
dúcnosti Európska únia chráni-
la svojich občanov najmä pred 
hrozbami terorizmu (48 %) a ne-
kontrolovanej migrácie (45 %). 
Tých sa obávajú viac ako chudo-
by a nezamestnanosti. Na európ-
skej úrovni tiež vedie terorizmus 
(58 %), nasledovaný nezamest-
nanosťou(43 %), chudobou (42 
%) a následne migráciou (35 %).

Slováci opäť na chvos-
te záujmu o európske 
voľby
Podpora EP na Slovensku ko-
píruje európsky trend, u 32 % 
Slovákov má Európsky parla-
ment pozitívny imidž a u 43 % 
neutrálny. Podpora EP na eu-
rópskej úrovni narástla oproti 
poslednému prieskumu o 8 % 
(33 %). Na druhej strane len 35 
% Slovákov (47 % obyvateľov 

EÚ) si myslí, že by mal EP v bu-
dúcnosti zohrávať dôležitejšiu 
úlohu. Napriek tomu, že by Slo-
váci privítali európske riešenie 
množstva problémov, opäť sa 
ukazuje ich nezáujem priamo 
ovplyvniť chod únie a zúčastniť 
sa na voľbách do Európskeho 
parlamentu. Podľa prieskumu 
sme spolu s Českou republikou 
(30 % SVK a 23 % ČR) na po-
slednom mieste v záujme o voľ-
by do Európskeho parlamentu 
2019. Pritom v posledných voľ-
bách bolo Slovensko na posled-
nom mieste vo volebnej účasti, 
ktorá len mierne presiahla 13 %. 
Napríklad v Holandsku sa o voľ-
by do EP zaujíma až takmer 80 
% ľudí. Slováci a Česi sú aj na 
chvoste záujmu o európske veci. 
Len 39 % Slovákov sa o ne zau-
jíma a až 60 % tvrdí, že ich ne-
zaujímajú. Napriek tomu si viac 
Slovákov (33 %) myslí, že sa veci 
uberajú správnym smerom v Eu-
rópskej únii ako v ich vlastnom 
štáte (29 %).

Mesiac fotografie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 

Podpora únie v Európe rastie, na Slovensku považuje členstvo za dobrú vec polovica opýtaných

Výstava fotografií členov fotoklubu Reflex. 

Eurobarometer zisťoval postoje občanov k EÚ a Európskemu parlamentu. Päťdesiatsedem percent Európanov si myslí, že 
členstvo v únii je dobrá vec, na Slovensku je to polovica opýtaných.
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tasr, Prešov

Sixball mnohí poznajú pod 
pôvodným názvom fajnball. 
Ide o bezkontaktnú loptovú 
hru v špeciálne vytvorenej 
miestnosti v základnej va-
riante pre štyroch hráčov. 
Každý z hráčov má na svojom 
vymedzenom území za sebou 
bránku, ktorú chráni a záro-
veň sa snaží trafiť brány sú-
perov. Lopta sa pritom môže 
odrážať od všetkých šiestich 
stien. Hráči sa sústreďujú len 
na loptu, rátanie zaobstaráva 
elektronika. Autor hry Juraj 
Skrip zo Sniny, ktorý hru vy-

víjal a zdokonaľoval trinásť 
rokov, netají, že ho k tomu 
inšpirovali detské „vankúšo-
vé vojny“. „Prvé ihrisko sme 
postavili v Snine, kde už hrá-
me aj školskú ligu,“ prezradil. 
Sixball je podľa neho bezú-
razový šport, pomáha v boji 
proti obezite, víťazí aj nad 
agresivitou a poruchami po-
zornosti a tiež je vynikajúcim 
spúšťačom endorfínov.
 
„Verím, že toto ihrisko budú 
naplno využívať tak žia-
ci škôl, ako aj výkonnostní 
športovci či deti, ktoré majú 
rôzne výchovno-vzdelávacie 

problémy. Toto ihrisko im 
pomôže zlepšiť sa v koordi-
nácii a koncentrácii, a tým 
pádom sa dokážu viac na-
učiť,“ vyslovila svoje dojmy 
prešovská primátorka An-
drea Turčanová počas otvo-
renia prvého sixballového 
ihriska v Prešove. Ide pritom 
len o piate takéto ihrisko na 
Slovensku, ďalšie je v Českej 
republike, kde sa tento šport 
už tiež začína udomácňovať. 
Prešovské ihrisko vhodením 
lopty otváral prešovský volej-
balista Martin Sopko. „Som 
rád, že v Prešove máme nové 
ihrisko a verím, že bude robiť 

radosť a získa veľký obdiv a 
popularitu. Veľmi rýchlo ma 
to vtiahlo do hry a dá to telu 
slušne zabrať, hlavne v oblas-
ti trupu. Zrejme naozaj platí, 
že 15 minút sixballu je ako 
jedna hodina rýchlej chôdze,“ 
povedal Sopko po tom, ako si 
hru vyskúšal. Riaditeľka Zá-
kladnej školy Matice sloven-
skej Renáta Rodáková víta 
túto investíciu mesta. „Do-
stali sme dar - ihrisko, ktoré 
bude slúžiť všetkým, ktorí sa 
budú chcieť hýbať, a ja verím, 
že na ich tvárach uvidíme len 
samé úsmevy,“ uviedla riadi-
teľka.

ts, Slovensko

Kontrolóri doposiaľ začali 
podnikať kroky voči 85 webo-
vým sídlam so zakázanou po-
nukou. S výzvou na ukonče-
nie nelegálnej činnosti kon-
trolóri oslovili všetky dotknu-
té spoločnosti. Subjekty majú 
vždy 10 dní na to, aby nele-
gálnu činnosť ukončili. Päť 
z nich na základe výzvy svoju 
nelegálnu činnosť ukončilo, 
dve prestali prevádzkovať 
službu ešte pred jej zaslaním. 
Ak vyzvané subjekty nelegál-
nu činnosť neukončia, dosta-
nú sa na zoznam zakázaných 
webových sídiel. K aktuálne-
mu dátumu finančná správa 
eviduje na tomto zozname 63 
webstránok. Súd na základe 
žiadosti finančnej správy vy-
dal aktuálne 6 príkazov na 
zamedzenie vykonania pla-
tobnej operácie v prospech 
účtov nelegálnych prevádz-

kovateľov a 31 príkazov na 
zamedzenie prístupu k we-
bovému sídlu s nelegálnym 
obsahom. Za prevádzkovanie 
zakázaných ponúk môže byť 
uložená pokuta až do výšky 
500 000 eur. „Využívanie 
n e l e g á l n y c h 
webových sídiel 
môže spôsobiť 
problémy aj 
ich používate-
ľom. Finančná 
správa preto 
upozorňuje ob-
čanov, že klien-
ti nelegálnych 
h a z a r d n ý c h 
stránok môžu 
byť vystavení 
riziku straty 
investovaných 
peňazí,“ infor-
movala hovor-
kyňa Finančnej 
správy SR Iva-
na Skokanová. 

Pozornosť na oblasť on-line 
hazardu upriamila finanč-
ná správa na základe novely 
zákona o hazardných hrách, 
ktorá upravila podmienky 
dozoru nad poskytovaním in-
ternetových hazardných hier. 

Od júla 2017 jej tak pribudla 
nová kompetencia. Prvou 
úlohou bolo vyhľadať webo-
vé stránky, prostredníctvom 
ktorých sa poskytujú hazard-
né hry v rozpore so zákonom. 

V Prešove otvorili sixballové ihrisko. Autor hry je Juraj Skrip zo Sniny

Dajte si pozor na nelegálne hazardné stránky. Riskujete stratu peňazí

Súčasná „drogová“ legislatíva a hroziace vysoké tresty na Slovensku neplnia preventívny ani odstrašujúci účinok.

Nelegálny hazard na internete kontroluje finančná správa od júla tohto roku. Momentálne sa na zozname zakázaných 
webových sídiel nachádza 63 webstránok.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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Jana Fedičová, Humenné, Foto: Juraj Kammer
 
Vihorlatské múzeum v Humennom 
sa v roku 150. výročia narodenia  
významnej priekopníčky sloven-
skej prozaickej tvorby - Boženy 
Slančíkovej-Timravy opäť pripojilo 
k inštitúciám, ktoré napomáhajú 
popularizácii pôvodnej slovenskej 
tvorby a zdokonaľovaniu umelec-
kého prednesu. V spolupráci s jed-
notlivými pedagógmi okresov Hu-
menné, Snina a Medzilaborce sa na 
pôde Vihorlatského múzea v Hu-
mennom uskutočnilo regionálne 
kolo 21. ročníka postupovej súťaže 
v prednese pôvodnej slovenskej 
prózy – Timravina studnička 2017. 
Do tohtoročného súťažného kola 
sa v štyroch vekových kategóriách 
zapojilo tridsaťjeden súťažiacich zo 
štrnástich základných a stredných 
škôl regiónu, čo je oproti minulému 
roku nárast o desiatku súťažiacich 
naprieč všetkým vekovým kategó-
riám.  Recitačné výkony hodnotila 
odborná porota v zložení: Mgr. 
Jela Timková (predseda poroty), 
PaedDr. Otília Semanová a Mgr. 
Pavol Ďugoš. Víťazi jednotlivých 
kategórií budú svoje školy a región 
reprezentovať na celoslovenskom 
kole recitačnej súťaže, ktoré sa 
uskutoční dňa 24. novembra 2017 
v Lučenci. Celoslovenskú recitačnú 
prehliadku obohatia z nášho re-
giónu:  Martin Janošov, žiak Zák-
ladnej školy Kudlovská, Humenné 
(I. kategória pripravila Mgr. Šte-
fánia Bačová), Kristián Feškanič, 
žiak Základnej umeleckej školy 
Mierová, Humenné (II. kategória, 
pripravila PhDr. Eva Jacevičová), 
Miriama Falová, žiačka Základnej 
školy Kudlovská, Humenné (III. 
kategória, pripravila Mgr. Veroni-
ka Hudáková) a Juraj Stebila, žiak 
Cirkevnej spojenej školy na Duch-
novičovej ulici, Humenné (IV. ka-
tegória, pripravila PhDr. Daniela 
Hojdanová). Vihorlatské múzeum 

v Humennom ďakuje pedagógom 
a všetkým recitátorom za spoloč-
né úsilie pri zdokonaľovaní krásy 
umeleckého slova.

V rámci jednotlivých súťaž-
ných kategórií sa súťažiaci 
umiestili nasledovne:

I. kategória  
1. miesto: Martin Janošov (Základ-
ná škola Kudlovská, Humenné)
2. miesto: Ľudmila Kvašná (Zák-
ladná škola Hrnčiarska, Humenné)
2. miesto: Eliška Lešková (Základ-
ná umelecká škola Mierová, Hu-
menné)
3. miesto: Júlia Lazorová (Základ-
ná škola Komenského, Snina) 

II. kategória 
1. miesto: Kristián Feškanič (Zá-
kladná umelecká škola, Mierová, 
Humenné)
2. miesto: Ján Engel  (Základná 
škola Kudlovská, Humenné)
2. miesto: Adam Pančák (Základná 
škola Dargovských hrdinov, Hu-
menné)
3. miesto: Vladimíra Gáborová 
(Základná škola P.O. 
Hviezdoslava, Snina)
3. miesto: Tamara 
Fiľová (Základná 
škola Hrnčiarska, 
Humenné) 

III. kategória          
1. miesto: Miriama 
Falová (Základná 
škola Kudlovská, 
Humenné)
2. miesto: Liana Ca-
pová (Základná škola 
Hrnčiarska, Humen-
né)
2. miesto: Martina 
Zarembová (Zák-
ladná škola P. O. 
Hviezdoslava, Sni-
na)  

3. miesto: Viktória Havrilková (Sú-
kromná Základná umelecká škola 
Kudlovská, Humenné)
3. miesto: Stela Simonová (Zák-
ladná škola Dargovských hrdinov, 
Humenné) 

IV. kategória 
1. miesto: Juraj Stebila (Cirkevná 
spojená škola, Humenné)
2. miesto: Dáša Ferková (Gymná-

zium arm. gen. L. Svobodu Hu-
menné)
3. miesto: Silvia Hančinová (Gym-
názium arm. gen. L. Svobodu Hu-
menné)
3. miesto: Dominika Kračanská 
(Súkromná pedagogická a sociálna 
akadémia EBG Humenné)
3. miesto: Alexandra Raková(Gym-
názium arm. gen. L. Svobodu Hu-
menné

Umelecký prednes na pôde Vihorlatského múzea 
Vyhodnotenie regionálneho kola recitačnej súťaže Timravina Studnička 2017.

KULTÚRA
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INFOSERVIS / INZERCIA

Východ / Západ  S L N K A 
pon (13.11.) 6:32 / 15:56 hod.
ut  6:33 / 15:55 hod.
str 6:35 / 15:54 hod.
štvr 6:37 / 15:53 hod.
pia  6:38 / 15:51 hod.
sob 6:40 / 15:50 hod.
ned 6:41 / 15:49 hod.

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenáj-
mu KANCELÁRSKE 
PRIESTORY v zrekonštru-
ovanej budove SFZ na ul. 
Osloboditeľov 3 v Humen-
nom (100 m od centra 
mesta, dostatok parko-
vacieho 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 BUKOVÉ OD-
REZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

P R Á C A

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY DO 
VÝROBY v Humennom 
a OPERÁTORKY DO TEX-
TILNEJ VÝROBY v Hen-
covciach. Informácie na 
tel. č. 0948 901 201, 0908 
084 824.

HE-R/0106

 � Prijmeme HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA GÁ-
TER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

S L U Ž B Y

 � Zaoberáme sa REKON-
ŠTRUKCIAMI BYTOV a 
DOMOV - bytové jadrá, 
obklady, dlažby, sadro-
kartón, omietky, pláva-
júce  podlahy, potery, be-
tonárske a búracie práce. 
Značka: kvalitné práce za 
prijateľné ceny. Tel. 0940 
750 493.

HE-R/0105

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

Laborecká 57,  Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdi-
novia spolu s romantickými princeznami, vílami a 
inými rozprávkovými bytosťami.

KOŠICE / HUMENNÉ. Posled-
ný februárový víkend sa mohli na 
tanečnej súťaži v Košiciach pre-
zentovať aj dievčatá zoskupenia 
Faridáčik, ktoré vedie Adriana 
Kmecová a Lenka Čalfová v Hu-
menskom CVČ Dúha. Naše koč-
ky sa na pódium dostali v druhý 
súťažný deň. Ich africké rytmy na 
súťaži „Pohyb bez bariér“ sa pá-
čili aj hodnotiacej komisii, ktorá 
rozhodla o tom, že trio v zlože-
ní Nicole Šaľa, Sofia Pirochová 
a Lorena Čalfová sa pretancovalo 
vo svojej disciplíne až do finálo-
vého kola Majstrovstiev SR, ktoré 
budú v termíne 30. 4. a 1. 5. tohto 

roku. Dievčatá aj ich mentorky 
určite budú mať aj v tomto prípa-
de tie najvyššie ambície.

text: -MJK-; Ján Šaľa / foto archív: (jš)

HUMENNÉ. Najväčšie zastúpe-
nie mal odbor 14 Tvorba učebných 
pomôcok, didaktické technológie, 
v ktorom bolo 7 prác, v ostatných 
odboroch Stavebníctvo, geodézia, 
kartografia, Zdravotníctvo, farmako-
lógia, Ekonomika a riadenie a Teória 
kultúry, umenie, umelecká, odevná 
tvorba bolo zastúpenie prác menšie – 
celkom 7 prác. 

Víťazné práce
Prvé miesto získali žiaci Michal Čem-
sák a Matúš Buksár z II. DS s prácou 
Učenie hrou. Predmetom práce bol 
návrh šablón troch didaktických hier 
pre drevárske odbory, ktoré sa ale 
dajú využívať aj v iných odboroch. 
Druhé miesto sa rozhodla odborná 
komisia udeliť 2 prácam – Fyzika 
v službách krásy a Šošovky v kozme-
tike, ktoré prezentovali žiačky Sandra 
Dzurková, Kristína Nevolníková, Lu-
cia Cichá a Mária Birbičová z II. C. 
Cieľom prác bolo prispieť k zlepše-
niu predstavivosti o princípe činnosti 
kozmetických elektroprístrojov a po-
ukázať na prepojenie fyziky a odbor-
ného výcviku. 

Na treťom mieste sa umiestnili tiež 
dve práce – IKEA, ktorú vypracovali 
Filip Dutkovský a Denis Burda z II. 
DS, a Život je založený na pozná-
vaní, ktorú riešil Dávid Kopčo z III. 
CS. Cieľom prác bolo vytvoriť plagát 
venovaný zakladateľovi firmy IKEA 
a upozorniť nás na niektoré perličky 
z jeho života. Cieľom druhej práce 
bolo vytvoriť šablóny na poznávanie 
rôznych druhov materiálov, najmä 
s drevárskou tematikou. Odborná 
hodnotiaca komisia pod vedením 
RNDr. Justíny Horníkovej konštato-
vala, že práce boli rôznorodé, nápa-
dité a zaujali prítomných. V závere 
všetkým zúčastneným poďakovala 
za to, že pripravili prezentácie a ob-
hajoby svojich prác na úrovni svo-
jich možností a schopností. Osobitne 
vyzdvihla a ocenila práce žiakov 2. 
ročníka študijného odboru operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby 
a žiačky študijného odboru kozme-
tička a vizážistka, ktoré sa po prvý-
krát zapojili do súťaže, ukázali svoj 
potenciál a sú prísľubom pre ďalšie 
úspešné ročníky SOČ na našej škole. 
Ing. Drahomíra Fedorcová, garant ŠK SOČ

Tanec s názvom „Raks Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového 
kola slovenských majstrovstiev.

Školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej 
školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali svoje práce, sa 
konala 1. marca 2016 a zúčastnilo sa na nej 18 žiakov študijných 
odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička 
a vizážistka so 14 prácami v 5 súťažných odboroch. 

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

informácie dostupné na:
tel. č.:  0948 194 023
e-mail:  renewal.adz@gmail.com

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravod-

livosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestna-
neckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom 

vyhlasuje  V Ý B E R
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK 
služobný úrad:        Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné, 
druh štátnej služby:  stála štátna služba, 
odbor štátnej služby:  2.06 – Justícia

Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta: 
 špecializovaná činnosť - spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní 
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu   bezúhonnosť  

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ško-
ly v SR alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou 
školou

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe: 
 znalosť jedného z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.
Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický, 
nemecký alebo francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní
d) profesijný štruktúrovaný životopis
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravot-
ne spôsobilý na výkon štátnej služby
f) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení  
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom 
životopise
h) ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušné-
ho daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých 
daňových povinností
i) písomný súhlas o tom, že Okresný súd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v sú-
vislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta

Forma a obsah výberu - výber pozostáva z:
 písomnej časti, ktorú tvorí písomný test zo znalostí Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych 
predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov
 prekladu textu z cudzieho jazyka
 prípadovej štúdie, ktorá obsahuje obsah možnej, prípadne skutočnosť situácie, ktorej riešenie na-
vrhne uchádzač
 ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi ako aj motivá-
cie pre výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov 
výberovej komisie

Písomné žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť 
najneskôr do 24. 3. 2016,  

poštou na adresu: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu 
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada. 
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno 
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov 
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, 
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho 
úradne osvedčenú kópiu.
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky alebo ktorý napriek výzve neodstránil nedo-
statky, predseda výberovej komisie písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti. 
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý po-
dal písomnú žiadosť o zaradenie do výberu, okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výber 
najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto a čas uskutočnenia 
výberu.                                        JUDr. Jana Kurucová predsedníčka okresného súdu 

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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Keď si vtáčik v doline pospevuje – zimu 
očakávaj, ak spieva na vŕšku – oteplí sa. 

Po sv. Gertrúde (16. 11, panna 
a rehoľníčka) neuvidíš viac komára.

Svätá Alžbeta Uhorská (17. 11., 
rehoľníčka) v bielom prilieta.

Počasie na sv. Matildu (19. 11., 
rehoľníčka a mystička) predpovedá,  

ako by mohlo byť v lete.

Keď začiatkom novembra sneží,  
máva sneh výšku veží.

Keď kapusta pri nakladaní veľa listov 
mala a kukurica veľa šúpolia, zima 

bude dlhá.

Dážď v polovici novembra tuhé mrazy 
v polovici januára predpovedá.

Ak sa neudrží prvý novembrový sneh, 
neudrží sa žiaden po celú zimu.

PRANOSTIKA

(jac)

Celovečerné pásmo špičkových filmov o zimných 
športoch a dobrodružstvách (aj extrémnych) za-
víta do všetkých českých a slovenských regiónov 
od októbra do decembra 2017. Festival je svojím 
rozsahom a návštevnosťou najväčšou akciou svojho 
druhu u nás i v Čechách. V programe je prezentova-
ných sedem vybraných filmov - finalistov zo zahra-
ničných festivalov a novinky z domácej produkcie. 
Na svoje si prídu milovníci čerstvého prašného sne-
hu, horských velikánov, psích záprahov i arktickej 
divočiny.  
Festival SNOW FILM FEST mal premiéru v Čes-
kej republike v roku 2011 (vtedy FF Zimních 
sportů), jeho zakladateľom je Dan Hála. 

OBYČAJNÍ CHLAPCI
Slovensko, 30 minút, réžia: Rasťo Hatiar,  

slovenské znenie
Dokumentárny príbeh sledujúci športové počiny 
dvojice lyžiarov aktívnych v 90-tych rokoch, ví-
ťazov Európskeho skialpinistického pohára – Du-
šana Triznu a Milana Madeju. Dodnes nie je na 
Slovensku nikto, kto by sa vyrovnal ich športových 
výkonom.

VÝSTUP NA LINK SAR (LINK SAR WEST)
USA, 32 minút, réžia: Jonathan Griffith, anglické 

znenie s českými titulkami
Štyri roky sa Jonathan Griffith pokúšal zdolať vr-
chol hory Link Sar v pohorí Karakoram, až sa mu to 
v roku 2015 podarilo. Film zobrazuje realitu pobytu 
vo vysokých horách. Milé stretnutia, hrozivé búrky, 
výšková nemoc a v neposlednom rade nedotknutá 
divoká a ohromujúca krása prírody.

DOG POWER
USA, 25 minút, réžia: Jordan Schevene, anglické 

znenie s českými titulkami
Ukážka jedinečného puta medzi človekom a zviera-
ťom. Tvorcovia filmu priblížili verejnosti športové 
disciplíny, ktoré je možné uskutočňovať so psami. 
Zoznámte sa s niekoľkými osobnosťami, z ktorých 
každá podá iný príbeh a má inú motiváciu súťažiť.

VEN(CA)
Česká republika, 34 minút, réžia: Jan Venca Fran-

cke, české znenie
Športová reportáž z uni-
kátnych pretekov Yukon 
Artic Trail 2017 a zá-
roveň pohľad do duše 
extrémneho športovca. 
Tieto preteky sú označo-
vané ako najchladnejšie 
a najdrsnejšie na svete. 
Teploty môžu spad-
núť až na -60 stupňov 
Celzia, priemerná tep-

lota vo februári je v Arktíde -20,1 stupňov Celzia.

BONUSOVÉ FILMY
POCIT VINY (GUILT TRIP)

USA, 37 minút, réžia: Anthony Bonello a Mike 
Douglas, anglické znenie s českými titulkami

Mont Forel s nadmorskou výškou 3 391 metrov je 
druhým najvyšším vrcholom Grónska. Pre skupinu 
lyžiarov je túha zjazdiť ho na lyžiach obrovská. Ale 
niečo za niečo. Veľká je aj uhlíková stopa, ktorú 
vytvorili, že pod kopec doleteli. Preto opatrne vy-
berajú jedlo i materiál, nabíjajú všetky prístroje 
výlučne solárnou energiou. A práve preto pozvali 
na svoju cestu aj profesora Aluna Hubbarda (Abe-
ryswyth University, od r. 2007 pracuje za polárnym 
kruhom), ktorý sa venuje problematike globálneho 
otepľovania a vzostupu morskej hladiny. Snímka 
nie je len o športe a prírode, veľkú úlohu hrá veda, 
radosť a zodpovednosť za ľudské konanie.

ROZPRÁVKA JOHNA SHOCKLEEHO
(J. SHOCKLEE: A FAIRY TALE)

USA, 7 minút, réžia: Ryan Heffernan a Grayson 
Schaffer, anglické znenie s českými titulkami
52-ročný John Shocklee žije svoj život presne tak, 
ako ho baví. Býva v búde s rozlohou 20 m2 v tých 
najskromnejších podmienkach. Riadi sa heslom: 
žiadne peniaze – žiadne problémy. Jeho príbeh je 
pozitívny, inšpiratívny, zábavný. Nechajte sa po-
zvať do lyžiarskeho raja Silverton v americkom 
štáte Colorado, do jeho kráľovstva, hoc len na va-
jíčka s fazuľou.

SKI FOR FREEDOM
Nemecko, 10 minút, réžia: Jan Eric Euler, nemecké 

a anglické znenie s českými titulkami
Neziskový projekt, ktorého cieľom je rozšíriť pove-
domie lyžovania v Pakistane, poskytnúť potrebné 
lyžiarske vybavenie a učiť lyžovať deti a mládež 
formou rôznych workshopov, vyhľadávať talenty 
pre možnú účasť na OH v r. 2022. Dvaja rakúski ly-
žiari a profesionálni horskí sprievodcovia – Stephan 
Keck a Andreas Ehrensberger, sa vrhli do realizácie 
tejto myšlienky s pomocou pakistanskej mládežníc-
kej organizácie Pakistan Youth Outreach.

KINO FAJN HUMENNÉ  
V UTOROK 21. NOVEMBRA OD 18.00 HOD.
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MsKS – DOM KULTÚRY
KOLLÁROVCI 

MÔJ ŽIVOT JE MUZIKA. Jedinečné vystúpenie známej 
hudobnej skupiny. – v nedeľu 26. novembra o 17.00 hod. 

v divadelnej sále DK. Vstupné 14 eur.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENOV FOTOKLUBU 
REFLEX

Mozaika umelecky zachytených momentov každo-
denného života, netradičné pohľady na architektúru, 

prírodu a plynutie času. Súbor čiernobielych a farebných 
fotografií prezentuje výber za aktuálnej tvorby deviatich 
autorov: Veronika Bažaliková, Ľudovít Hruška, Lenka 

Cholpová, Jozef Lauruský, Zuzana Mjachká, Peter 
Lauruský, Marek Suvák, Vladimír Vajs a Miroslav Vasil - 
v galerijných priestoroch VM potrvá do konca novembra.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových fotografií prináša 

zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkríd-
lového objektu renesančného kaštieľa a priľahlého 

parku na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia 
po dnešok. Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj 

doposiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného 
albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. 

Potrvá do konca novembra v priestoroch VM.
STOPY TEREZIÁNSKEJ EPOCHY

300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie. Plným 
titulom bola - cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého 

národa; kráľovná Uhorska, Čiech, Chorvátska a Slavóns-
ka; arcivojvodkyňa Rakúska; vojvodkyňa Parmy 

a Piacenzy; veľkovojvodkyňa Toskánska. Prehliadka 
jedinečnej Izby Márie Terézie zhotovenej Štefanom 

XIV. Csákym, ostatných maľovaných komnát, expozícií, 
výstav a podujatí v objekte zámku a priľahlého skanzenu.

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

čiernobielych grafík) autora a národného umelca Oresta 
Dubaya st.

KINO Fajn
EARTH: DEŇ NA ZÁZRAČNEJ PLANÉTE

(EARTH: ONE AMAZING DAY)
 

V produkcii BBC Earth vznikol ďalší obrazový 
i obsahový filmový skvost so špeciálnymi hrdinami... 
mláďatkom zebry,  snažiacim sa prekonať rozvodnenú 

rieku; pandou, ktorá usmerňuje svojho hravého potomka; 
rodinou vorvaňov vo svojej obľúbenej „zvislej“ spacej 

podobe; leňochodov, túžiacich po láske a mnoho ďalších. 
Počas jediného dňa budete putovať spolu so slnkom, 

od najvyšších hôr k tým najvzdialenejším ostrovom, z 
hĺbok exotickej džungle až do labyrintov veľkomiest. V 
každom kúte Zeme nájdete fascinujúcich obyvateľov, k 

dobrodružstvám ktorých sa vďaka revolučnej technológii 
dostaneme bližšie, než ste si dokázali predstaviť. 

dokumentárny, rodinný (GBR), český dabing  
– 13. novembra o 19.30 hod. 

BEZ LÁSKY
(NELYUBOV)

Cena poroty a nominácia na Zlatú palmu, Cannes 
2017, nominant Ruska na Oscara v kategórii „najlepší 
zahraničný film“. Žeňa a Boris prechádzajú bolestivým 

rozvodom. Dokopy ich drží už iba posledná starosť, 
predaj bytu, inak si obaja zariadili život po svojom. 

Žeňa si našla staršieho bohatého muža, Boris čaká dieťa 
s kolegyňou z práce. Ich 12-ročný syn Aljoša je skôr 

príťažou. Nestojí oňho ani jeden, ako keby im pripomínal 
vlastné zlyhanie. Neprejavujú mu žiadnu lásku, zdá sa, 
že toho nie sú ani schopní. Všetko sa zmení vo chvíli, 

keď Aljoša záhadne zmizne. Andrej Zvjagincev prináša 
ďalšiu majstrovsky ťaživú drámu, drámu o ľuďoch, 

ktorí sú zamilovaní do vlastného odrazu v mobilných 
telefónoch, ale inak žijú v skľučujúco chladnom svete 
odcudzenia a nepochopenia. Ruský filmár opäť obracia 

pozornosť k ruskej vyššej strednej triede, ktorá stála 
v centre jeho staršej snímky Jelena. Bez lásky sú však 

podstatne prenikavejším a sugestívnejším obrazom 
života v sebaklame.

animovaný (USA), slovenský dabing 
– 19. novembra o 15.00 hod. 

LAJKA

-Dobrodružný bábkový príbeh o tom, že Lajka žije! 
Spolu s ďalšími zvieratami začala obývať vzdialenú 

planétu. Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomes-
ta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená na 

priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte nasleduje 
Lajku do vesmíru množstvo ďalších zvierat vypúšťaných 
z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až 
nakoniec prostredníctvom čiernej diery šťastne začnú 

obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického a 
nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim 

však doputujú aj dvaja ľudskí kozmonauti...
animovaný, sci-fi (CZE), originálna verzia  

– 15. novembra o 19.30 hod. 
JUSTICE LEAGUE

Tím DC komiksových superhrdinov musí spojiť 
sily a čeliť novej hrozbe. Bruce Wayne, inšpirovaný 
Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v 

dobro ľudí, si povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu 
Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšiemu 

nepriateľovi. Batman a Wonder Woman musia čo najskôr 
zostaviť tím „superhrdinov“, ktorý sa postaví proti novej 

hrozbe - Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash 
a Cyborg. No možno je už neskoro, aby ochránili Zem 

pred obrovským útokom.
fantasy, akčný, dráma (USA), slovenské titulky – 17. 

novembra o 17.00 a 19.30 hod., 18. novembra o 19.30 
hod., 19. novembra o 17.00 hod. 3D verzia

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná 
kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby sa z kra-

jiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak 
obyvateľom Spievankova sa hudba akosi odcudzila, 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM
Gabriela Burcinová, nar. 1933
Anna Sorokáčová, nar. 1938
Mária Kuzmová, nar. 1953

V BREKOVE
Štefánia Porvažníková, nar. 1923

V PTIČÍ
Mária Majerniková, nar. 1938

V ROKYTOVE PRI HUMENNOM
Mária Raková, nar. 1930

V SNINE
Helena Dreveňáková, nar. 1939

Mgr. Juraj Macan, nar. 1944

V ZBOJI
Andrej Petrovka, nar. 1925

OPUSTILI   
NÁS

13. 11.  STANISLAV
 (Svetový deň dobrosrdečnosti 

/ Medzinárodný deň 
nevidomých / Deň 
Guinnessových svetových 
rekordov)

14. 11. IRMA, IMA
 (Svetový deň diabetu)
15. 11. LEOPOLD, LEOPOLDA
 (Deň väznených spisovateľov 

/ Medzinárodný deň 
geografických informačných 
systémov / Sviatok sv. Alberta 
Veľkého - patróna vedcov)

16. 11. AGNESA
 (Medzinárodný deň tolerancie 

- UNESCO)
17. 11. KLAUDIA
 - Deň boja za slobodu 

a demokraciu (štátny 
sviatok)(Medzinárodný 
deň študentstva / Svetový 
deň chronickej obštrukčnej 
choroby pľúc / Sviatok sv. 
Alžbety Bratislavskej - 
patrónky charity)

18. 11. EUGEN
19. 11. ALŽBETA, BETINA, 

LILIANA 
 (Svetový deň prevencie 

týrania a zneužívania detí / 
Svetový deň na pamiatku obetí 
havárií na cestách / Svetový 
deň toaliet)

MENINY 
oslavujú: 

hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá 
nálada sa vyparila. Harmónia preto povolá Spievanku a 
Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú 

chuť hrať, spievať a tancovať, a zachránili tak dušu 
celého Spievankova.

hudobná rodinná komédia (SVK), originálna verzia – 18. 
novembra o 18.00 hod.

MY LITTLE PONY VO FILME
Priateľstvo má mnoho farieb. Šestica obľúbených 

farebných koníkov, ktorých na veľkom plátne čaká na-
jzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! 

Keď strašný Búrkový kráľ napadne Canterlot s úmys-
lom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc, budúcnosť 

Equestrie je ohrozená. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu, ktorá ich po prvýkrát zavedie 
za hranice domoviny. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť 

prejsť cez magické hory, tajomnú podmorskú krajinu a 
dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi!

animovaný (USA), slovenský dabing – 19. novembra 
o 15.00 hod. 

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK
Romantická komédia o predstavách rodičov, ako by malo 
vyzerať šťastie ich detí, sa odohráva na sklonku 50-tych 

rokov a predstavuje záver „pelíškovskej“ rodinnej 
kroniky a trilógie „Záhradníctvo“. Je príbehom lásky 
mileneckej. Rozpráva o tichej vojne medzi rodičmi a 
ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým 

pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.

13. 11.   MÁRIA, 
 Krátka ul. 3
14. 11.   HARMÓNIA, 
 Ul. 1. mája 21
15. 11.  DR. MAX - Pharmstore, 
 Ul. 1. mája 21
16. 11.  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
17. 11.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
18. 11.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE, 
 Hviezdoslavova ul. 29
19. 11.  LABORECKÁ, 
 Laborecká ul. 58

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Myšlienka týždňa...

„Odpustenie je vôňa, 
ktorú kvet necháva 
na podpätkoch tých, 
ktorí ho pošliapali.“

(MARK TWAIN; 1835-1910 –  
americký spisovateľ, satirik a 

humorista )

prevratom. „Nápadník“ s tragikomickým nadhľadom 
vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a povojnovou generáciou. Generačný stret pramení z 

odlišných skúseností rodičov a ich detí. Každá generácia 
má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, a isté je len 

to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. 
tragikomédia (CZE/SVK/POL), česká verzia – 19. 

novembra o 19.30 hod.
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Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E  v Humennom

Ul. Dargovských hrdinov 9
tel. 0948 505 525

II. LIGA – 16. kolo
Trebišov – Šamorín 1:0, Žiar nad 
Hronom / Dolná Ždaňa – Liptovský 
Mikuláš 2:1, Podbrezová B – Nové 
Mesto nad Váhom 1:1, Komárno – 
Skalica 1:1, Inter Bratislava – Žilina 
B 1:7, Poprad – Sereď 1:0, Zvolen – 
Lokomotíva Košice 1:0, Spišská Nová 
Ves – Bardejov 2:1. 

III. LIGA, VÝCHOD – po jeseni
Stropkov 16 11 4 1 31:11 37
V. Opátske 16 9 4 3 31:15 31
Lipany 16 9 3 4 33:13 30
Plavnica 16 8 6 2 25:14 30
Vranov 16 8 5 3 26:13 29
Snina 16 8 3 5 37:23 27
Rožňava 16 8 3 5 27:19 27
Krompachy 16 8 1 7 30:29 25
Svidník 16 6 5 5 19:15 23
Šar. Michaľany 16 5 5 6 16:15 20
V. Revištia 16 5 4 7 14:33 19
Giraltovce 16 5 3 8 13:24 18
Prešov B 16 4 5 7 40:24 17
Bard. N. Ves 16 3 2 11 13:30 11
Sabinov 16 2 2 12 14:42 8
Svit 16 0 3 13 6:55 3

IV. LIGA, SEVER – po jeseni

FK Humenné 16 15 1 0 51:6 46
Poprad B 16 11 2 3 59:18 35
Gerlachov 15 10 3 2 39:19 33
Záhradné 16 10 2 4 37:16 32
Spiš. Podhradie 16 10 0 6 38:26 30
Raslavice 16 9 1 6 34:30 28
Soľ 15 7 2 6 17:22 23
Kračúnovce 16 6 3 7 27:22 21
Radvaň n/L. 15 6 2 7 20:26 20
Fintice 16 6 1 9 19:45 19
Ptičie 16 5 3 8 29:34 18
Ľubotice 16 5 3 8 24:30 18
Medzilaborce 15 5 2 8 27:40 17
V. Šariš 16 4 1 11 24:35 13
Zámutov 16 3 2 11 14:31 11
Pušovce 16 0 0 16 8:67 0

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ 
– po jeseni

N. Hrušov 14 14 0 0 40:6 42
Borov 14 10 1 3 41:20 31
Bystré 14 7 3 4 20:18 24
Sačurov 14 7 2 5 26:22 23
Hencovce 14 6 4 4 23:20 22

Kamenica n/C. 14 6 3 5 23:15 21
Kochanovce/Brekov 14 5 5 4 27:16 20
Pakostov 14 5 3 6 27:26 18
Stakčín 14 4 3 7 13:20 15
Jasenov 14 4 2 8 9:18 14
Ulič 14 3 4 7 24:33 13
V. Žipov 14 3 4 7 18:28 13
Sečov. Polianka 14 4 0 10 21:48 12
Sedliská 14 2 2 10 13:33 8

I.TRIEDA ObFZ HE – po jeseni

Belá n/Cir. 14 11 2 1 47:8 35
Lackovce 14 8 2 4 37:21 26
Dlhé n/Cir. 14 8 2 4 27:18 26
N. Sitnica 13 7 4 2 25:17 25
Lukačovce 14 7 1 6 32:28 22
Koškovce 14 6 3 5 24:24 21
N. Ladičkovce 13 5 4 4 19:25 19
Ubľa 14 5 3 6 30:27 18
V. Sitnica 14 5 1 8 32:31 16
Kr. Brod 13 4 4 5 26:27 16
Ohradzany 14 4 3 7 20:34 15
Z. Hámre 14 3 4 7 15:26 13
Udavské 14 3 1 10 12:37 10
Lieskovec 13 2 2 9 11:34 8

II.TRIEDA ObFZ HE – po jeseni

Habura 12 9 2 1 40:13 29
Rokytov pri HE 12 7 2 3 25:18 23
Hrubov 12 6 1 5 25:27 19
Hrabovec n/L. 12 5 2 5 35:27 17
Ňagov 12 5 2 5 26:19 17
Oľka 12 5 2 5 20:23 17
Turcovce 12 4 0 8 20:32 12
Brestov 12 1 1 10 8:40 4

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK 

II. LIGA, MUŽI, skupina Východ  
– 9. kolo

MHK HUMENNÉ  
– MHk 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ B 

5:3 (1:0, 2:3, 2:0)

Góly: 12. V. Čopák (Markuš, Mach), 
26. E. Renčok (Bartoš, Klouda), 39. M. 
Ondrej pres. 1 (Bartoš, Klouda), 44. E. 
Renčok (Klouda, Bartoš), 54. F. Vaško 
(Šechný, Ondrej) – 30. P. Kubáň (Dan-
ko, Pavlovič), 33. M. Pawelski (Fiala, 
Kubáň), 35. M. Pawelski (Koniar, Pav-
lovič).
Strely na bránu: 39-36. Zákroky 
brankára: 33-34. Presilovky: 1/7 – 
0/5. Oslabenia: 5/5 – 6/7. Vylúčenia: 
1. Vaško (2 minúty), 10. Suvák (2), 
17. Šechný (2 + 10 min. nešportové 
správanie), 47. Ondrej (2), 59. Vaško 
(2) – 19. Gažo (2), 23. Koniar (2), 37. 
Bačík (2), 39. Sčensný (2), 45. Šimek 
(2), 50. Bačík (2), 50. Bačík (2), 51. 
Sčensný (2 + 10 min. vrazenie na man-
tinel).   
Rozhodovali: V. Smerek – Š. Hubičák, 
J. Pavlotty. Divákov: 1 058.
MHK: T. Petro – Ľ. Buraľ, R. Ficko, F. 
Vaško, R. Šechný, J. Dancsák – M. On-
drej, Z. Kubát, E. Renčok, Pe. Klouda, 
Pe. Bartoš – A. Suvák, S. Maury, Mi. 
Mach, D. Markuš, V. Čopák – E. Dzo-
ba. Tréner: Richard Šechný.
MHk 32 B: M. Bačík – S. Danko, Pa. 
Sčensný, P. Kubáň, M. Gažo, R. Fiala 
– F. Danko, K. Šimek, T. Koniar, M. 
Pawelski, J. Pavlovič – D. Bacúr, J. 
Cibuľa. Tréner: Rudolf Záruba.

•	 Gelnica – Brezno 4:3, Sa-
binov – Bardejov 4:5 PP, Rimavská 
Sobota – Martin 6:2, Sanok – Trebišov 
3:1.
Humenné 9 8 0 0 1 71:34 24
Martin 9 7 0 0 2 48:24 21
Rim. Sobota 9 6 0 0 3 51:32 18
L. Mikuláš B 9 5 1 0 3 39:37 17
Sanok 9 3 1 2 3 31:33 13
Brezno 9 3 1 0 5 40:38 11
Bardejov 9 3 1 0 5 34:53 11
Trebišov 9 2 1 1 5 28:33 9
Gelnica 9 1 1 1 6 23:52 6
Sabinov 9 1 0 2 6 29:58 5

Ľ a d o v é 
stretnutie 10. 
kola odohrá 
MHK Hu-
menné opäť 
na domácom 
ľade zimné-
ho štadióna, 
v  sobotu 18. 
n o v e m b r a 
o 17.30 hod. 
p r i v í t a m e 
poľský ce-
lok, Hoke-
jový klub 58 
Sanok.

Prestrieľané svätyne oboch tímov držali fanúšikov v napätí do konca
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(dk), -MJK-; Maribor, Snina

Druhé najväčšie mesto v Slovinsku, 
Maribor, hostilo šermiarov celého 
sveta. Tých skôr narodených, ktorí 
aj napriek pokročilému veku neza-
vesili svoju záľubu na klinec a sú-
ťažne sú stále aktívni. V dňoch 18. 
a 19. októbra sa tu uskutočnili Maj-
strovstvá sveta veteránov v šerme 
kordom. 

Na tomto významnom podujatí repre-
zentovali Slovenskú republiku štyria 
veteráni, medzi nich patril aj sninský 
tréner - Dalibor Kazík. Nastúpil v ka-
tegórii AK III (60 - 69 rokov), v ktorej 
sa registrovalo 68 pretekárov z tridsia-
tich krajín sveta. 
Zo základnej skupiny postúpil D. Ka-
zík s dvoma výhrami zo šiestich mož-
ných zápasov do eliminácie, nasadený 
ako 43-tí s voľným žrebom do prvého 

kola. V tom ďalšom mu žreb prisúdil 
japonského reprezentanta Takakima, 
ktorému podľahol rozdielom 4:10. 
V konečnom účtovaní obsadil tréner 
D. Kazík 46. miesto, víťazom jeho 
kategórie AK III sa stal Američan Dra-
gonetti.  
„Nie som spokojný so svojím výkonom 
na svetovom fóre. Mnohí z mojich sú-
perov sa pripravovali dôslednejšie, ja 
som sa ale venoval trénovaniu mla-
dých, (niekomu sa to môže zdať ako vý-
hovorka),“ konštatoval Dalibor Kazík. 
Škoda prehry s Britom 4:5 v základnej 
skupine, tým pádom by jeho nasadenie 
vo vyraďovacej fáze bolo vyššie. „Do-
stal som Japonca, šermuje rovnakým 
štýlom ako ja (vyčkávací s útokmi do 
tempa) a mal viac šťastia. Jediné, čo 
ma môže tešiť, že toto bol môj najlep-
ší výsledok zo všetkých majstrovstiev 
sveta, ktoré mám za sebou, a v Mari-
bore som skončil lepšie ako všetci moji 
spolubojovníci zo Slovenska, dokonca 

aj českí šer-
miari skončili 
u m i e s t n e n í m 
za mnou,“ do-
dal D. Kazík 
na margo svoj-
ho vystúpenia 
v Slovinsku. Čo 
ďalej? „Prehry 
prebolia, pri 
trénovaní na-
šich mladých 
šermiarov na to 
zabudnem a po-
kúsim sa lepšie 
sa pripraviť na 
ďalšie súťaže. 
Kto ma pozná, 
vie, že prednejší 
sú moji zveren-
ci. Takže ešte 
raz ďakujem 
všetkým, čo mi 
držali palce.“ 

(dk), -MJK-; Hajdúhadház, Snina

Svoju premiéru na medzinárodnom 
súťažnom fóre mala 28. októbra 

členka Klubu šermu Snina – Vierka 
Grossrubatscher. V maďarskej Haj-
dúhadháze, neďaleko Debrecenu, sa 
sninská šermiarka zúčastnila turnaja 
kategórie staršieho žiactva – OLIM-

PICI 2018, v šerme kordom. 

Pre slovenských šermiarov to 
bol zároveň bodovací turnaj 
Slovenského pohára. 
Kategória starších žiačok mala 
zastúpenie 94 pretekárok z 9 
krajín. Grossrubatscher zvíťa-
zila v základnej skupine v troch 
zo šiestich zápasov, čo ju po-
sunulo do vyraďovacej fázy. 
Tu ale hneď v prvom zápase  
podľahla ukrajinskej šermiarke 
- Tverdokhlibm bodovým roz-
dielom 8:15, ktorá ju z ďalších 
bojov vyradila. Sninčanka ob-
sadila konečné 69. miesto ako 
najlepšie umiestnená slovenská 
pretekárka. Víťazkou kategórie 
sa stala Balogh z Maďarska.
Vyjadrenie trénera Dalibora 
Kazíka: „Pre našu pretekárku 
to bol jej prvý veľký medziná-
rodný turnaj. V základnom kole 
porazila dve maďarské a jednu 
grécku šermiarku. Vo vyraďo-
vacích bojoch sa však nevedela 
presadiť proti ukrajinskej sú-
perke, šermujúcej ľavou rukou. 
Od začiatku si vypracovala ná-
skok, ktorý už potom Grossru-

batscher nedokázala zmazať. Bola to ale 
pre ňu veľmi dobrá skúsenosť a postu-

pom do vyraďovacích bojov si pripísala 
prvé body do Slovenského pohára.“

Dalibor Kazík na Majstrovstvách sveta veteránov. | FOTO ARCHÍV DK

Sninská šermiarka Viera Grossrubatscher na svojom 
prvom významnom medzinárodnom turnaji v maďarskej 
Hajdúhadháze. | FOTO ARCHÍV KŠSV

Svetový šampionát veteránov v šerme kordom aj D. Kazíkom 

Prvé body pre sninskú šermiarku Grossrubatscher z maďarských planšov 
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jediným 
inzerátom 

oslovíte viac ako 
20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

prosperujte s nami

redakcia@humenskyexpres.sk
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Aj keď miesto súťaže sa ten-
tokrát nezhodovalo s usporia-
dateľským klubom, určite to 
nemalo vplyv na plavecké vý-
kony „žubrienok“. Plavecký 
klub Prešov organizoval v ter-
míne 4. a 5. novembra preteky 
– Memoriál Jozefa Baláža, pre 
mladé nádeje z celého Sloven-
ska. 

Desaťroční a mladší plavci sa 
sústredili na brehoch 25-metro-
vého krytého bazéna v Spišskej 
Novej Vsi. Deti z 24 klubov (80 
chlapcov a 97 dievčat) vo vode 
krátkeho bazéna plávali naj-
rýchlejšie možné časy o medaily 
a čo najlepšie umiestnenie.

Desať našich chlapcov a rov-
naký počet dievčat nominova-
li na tieto preteky tréneri M. 
Tomahogh, J. Pencák a Luksaj 
z Plaveckého klubu Chemes 
Humenné.

Desaťročný Matúš Adamec 
získal striebornú medailu v zna-
kárskej disciplíne na 50 metrov. 
Bronzovú medailu si vyplával 
v štafete 4 x 50 m polohové 

preteky, spolu s Rastislavom 
Fecenkom, Ľubomírom Find-
ríkom a Adamom Kulikom. 

Do desiateho miesta sa v tej-
to vekovej kategórii umiestnili 
svojimi zaplávanými časmi: 
Mária Balogáčová, Michaela 
Danková, Rastislav Fecenko, 
Ľubomír Findrík, Nikolas Jevič, 
Adam Kulik, Eliška Lešková, 
Valerie Semotamová a Petra Va-
siľková.

V kategórii osemročných plav-
cov stál Filip Luksaj dvakrát na 
stupni víťazov. Striebrom ho de-
korovali v disciplíne 50 m prsia 
a bronzovú medailu si vyplával 
v motýliku na dĺžke 50 metrov. 

Kristián Gabrik, Eva Onderi-
šinová, Šimon Račko, Sophia 
Sotáková a Dominika Vasiľková 
sa zmestili do poradia v prvej 
desiatke. Tréma im zatiaľ zvä-
zovala končatiny,  nováčikov-
skú daň okúsili Jakub Čajbik, 
Margaréta Godžáková, Michal 
Hlúbik a Laura Ovšanyová.

Rodičom plavcov ďakujeme za 
spoluprácu pri zabezpečení pre-
pravy plavcov na tieto preteky.

Matúš Adamec (vľavo). | FOTO: ARCHÍV PKCH

Filip Luksaj. | FOTO: ARCHÍV PKCH
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Aj humenské „žubrienky“ sa osvedčili v spišskej bazénovej vode

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 10.15 hod.
 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 10.15 hod.
 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia, sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

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

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

Dievčenské vodné osadenstvo PK Chemes v srdci Spiša.  | FOTO: ARCHÍV PKCH
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FUTSAL, 2. SLF Východ 
- 1. kolo

ANGELS HUMENNÉ  
– FK PREŠOV

 6:4 (3:1)
Góly: 19., 32. a 35. I. Komjatý, 1. a 38. 
J. Skvašík, 10. C. Vasiľ – 12. J. Harčár, 
21. T. Eliaš, 23. R. Beliš, 26. M. Varga.
Žlté karty: nikto – 36. Kapraľ, 40. 

Vrbovský.
Rozhodovali: Pa. Havrila – R. Tkáč.
ANGELS: M. Dudič – Pe. Vaško, 
G. Horvat, T. Opiela, C. Vasiľ, M. 
Porvazník, L. Kulich, J. Skvašík, L. 
Križanovský, D. Popik, M. Mamaj, I. 
Komjatý.
FK: M. Kapraľ – T. Eliaš, R. Beliš, L. 
Vrbovský, S. Krempaský, S. Kraľo-
vič, M. Varga, R. Pavol Vantruba, T. 

Mikluš, J. Harčár, M. Mihok. 
Grizzly Slovakia Košice – BNP Team 
Vranov 2:2, Partizán Bardejov futsal – 
Zlato Lux Košice 10:7.

Bardejov 1 1 0 0 10:7 3
Humenné 1 1 0 0 6:4 3
Grizzly Košice 1 0 1 0 2:2 1
Vranov 1 0 1 0 2:2 1
Prešov 1 0 0 1 4:6 0
Lux Košice 1 0 0 1 7:10 0

Duel plný zvratov okorenil začiatok futsalovej sezóny. „Anjeli“ preleteli ponad Šarišanov

Aj ďalšie kolo obľúbenej súťaže 
odohrajú „anjeli“ na humenskej 
palubovke. V piatok 17. novem-
bra o 17.30 hod. privítajú na 
pôde MŠH v Humennom druž-
stvo Grizzly Slovakia Košice.


