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Umelý vianočný strom v centre 
Humenného je terčom posmeškov

Humenné patrí medzi prvé mestá na Slovensku, ktoré nahradili tradičný vianočný strom umelým. Vyše desať metrov vysoký 
umelý strom s kovovou konštrukciou sa ale mnohým obyvateľom nepáči. Na internete sa stal terčom posmeškov. 

FOTOREPORTÁŽ – 
Vianočné trhy  
v Humennom

Jeden svet a hľadanie 
dôvery v Humennom

  Viac na str. 7   Viac na str. 9

Milan Potocký, tasr, Humenné   

Tradičný vianočný strom na-
hradilo tohto roku mesto Hu-
menné po prvýkrát vyše desať 
metrov vysokým umelým stro-
mom. Reakcie Humenčanov, 
ale aj obyvateľov z rôznych 

kútov Slovenska nenechali na 
seba dlho čakať. Kým mnohým 
ľuďom sa umelý strom v tvare 
kužeľa páči, ďalší ho, naopak, 
považujú za nevkusnú a komic-
kú náhradu tradičného vianoč-
ného stromu. Niektorí ho do-
konca prirovnávajú k balistic-

kej rakete alebo k indiánskemu 
príbytku - wigwamu. 

Diskutujúci: Je ako 
strojový výlisok 
Po tom, ako sa rozsvietil vianoč-
ný stromček na Námestí slobo-
dy v Humennom a zverejnili 

jeho fotografie na internete, na 
sociálnej sieti, ale aj pod člán-
kom na jednom z najčítanejších 
slovenských webových portá-
lov, sa rozprúdila vášnivá dis-
kusia. „Ešte prizdobiť kosákom 
a kladivom a šup ho do Kremľa. 
Tam by zapasoval,“ napísal je-
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den z diskutujúcich na margo 
umelého stromu, ktorý je počas 
Vianoc dominantou Námestia 
slobody  v Humennom. „Má 
Humenné najškaredší vianoč-
ný stromček? Áno!!! Ten umelý 
indiánsky wigwam neskrášlia 
nijaké svetlá a tým, ktorým sa 
toto čudo páči, sa čudujem,“ 
napísal ďalší diskutér. „Nie je 
na ňom skoro nič prívetivé, 
je ako strojový výlisok, necítiť 
z neho prírodu,“ napísala Silvia.   

Je moderný a chráni 
prírodu, tvrdia zástan-
covia  
Mnohí vidia v umelom stro-
me, ktorý nahradil živý, hlavne 
ekologický prínos. „Stromček 
v Humennom sa mi páči. Je 
moderný a určite aj zachránil 
jeden veľký živý strom,“ reago-
val na negatívne názory jeden 
z diskutujúcich. „Stromček je 
nádherný. Veď v Prahe na Vác-
laváku už dávno taký podobný 
stromček mávajú a pred pár 
rokmi tuším aj v Krakowe mali 
taký štýl ako my.“  „Náhodou 
humenský stromček je super. 
Neviem, či niekto videl, aký 
otrasný stromček je v poľskom 
Krakove a Trump, čo rozsvietil 
pred Bielym domom. Však to 
sa nedá ani porovnať a je super, 
že je umelý. Pre 3 dni sviatkov 
by každý vyrúbal polku lesa,“ 
uviedla Tina. Diskutér Tomáš 
sa domnieva, že výroba ume-
lého stromu až taká ekologická 
nebola. „Aký hlúpy názor. Veď 
pri výrobe tej škaredej opachy 
bolo ublížené prírode 10-krát 
viac, ako keby vyrúbali jednu 
jedličku pre celé mesto,“ napí-
sal Tomáš. „Ako mohlo nieko-
mu napadnúť, že umelý s hli-
níkovou konštrukciou je eko-
logický. Koľko elektriny bolo 

potrebné na výrobu hliníka? 
Koľko škodlivín sa dostalo do 
prírody pri produkcii plastu? 
Prírodný strom počas rastu ne-
znečistil životné prostredie a či 
ho spracujú na stavebné rezivo 
ihneď, alebo až keď poteší ne-
jaký týždeň Humenčanov, nie 
je neekologické,“ dodal disku-
tujúci. 

Riaditeľ TS: Je prak-
tický a šetrí životné 
prostredie  
Strom je osvietený takmer 
5-tisíckami bielych LED diód. 
Je na ňom 250 veľkých čer-
vených gúľ, 60 menších a 60 
zlatých mašlí. Na stromčeku 
je nainštalovaná aj zvonkohra. 
Michaela Dochánová z tlačo-
vého referátu Mestského úradu 
v Humennom pre TASR uvied-
la, že stromček je druhým ta-
kýmto na Slovensku. Technické 
služby (TS) mesta Humenné 
získali inšpiráciu v Žiline, kde 
podobný už stojí v areáli auto-
mobilky. Podľa slov riaditeľa 
TS Milana Kuruca je umelý 
stromček dobrou perspektívou 
do budúcnosti hlavne, čo sa 
týka jeho výhodnosti, keďže si 
jeho inštalácia nevyžaduje také 
množstvo opatrení ako pri ži-
vom stromčeku. „Oproti tomu 
pri živých vianočných strom-
čekoch bolo potrebné vybaviť 
množstvo povolení, zabezpečiť 
zrezanie, odvoz, naloženie a vy-
loženie ťažkými strojmi. Vyno-
vený symbol Vianoc na námestí 
tak bude možné použiť opako-
vane s rôznou výzdobou, čím sa 
stáva ekologickým, praktickým, 
finančne nenáročným a šetrí 
životné prostredie,“ vysvetlil 
Kuruc. 

Vyzerá ako balistická 
raketa?
Na situáciu, že sa umelý strom 

nebude mnohým obyvate-
ľom mesta páčiť, upozorňo-
val poslanec Jozef Babják už 
v júli tohto roku na rokovaní 
mestského zastupiteľstva, keď 
sa poslanci zámerom mesta 
zaoberali. Na kúpu umelého 
vianočného stromu vyčlenili 
technické služby vo svojom roz-
počte 8 600 eur. Poslanec Jozef 
Babják sa na rokovaní pýtal, 
kto je za rozhodnutím nahra-
diť dlhoročnú tradíciu živého 
stromu umelým. „Neviem, či 
s tým občania budú súhlasiť. 
Myslím, že ani vo väčšine miest 
to tak nebýva, aby nejaký kovo-

vý vianočný stromček nahradil 
ten prirodzený, živý,“ upozornil 
ešte v lete poslanec Jozef Bab-
ják. Podľa niektorých je via-
nočný strom pekný len večer, 
keď je rozsvietený. „Spĺňa to 
efekt jedine večer. Cez deň to 
je dosť komické,“ uviedol Vrat-
ko. Niektorým dokonca svojím 
kužeľovitým tvarom pripomí-
na balistickú raketu tesne pred 
štartom. „Balistická raketa ešte 
nevyštartovala?“ okomentoval 
Roman. „Vyzerá ako plnoštíh-
la nevesta, nech robí, čo robí, 
aj tak krásna nebude,“ napísal 
ďalší diskutujúci. 

porkačovanie zo strany 1 

Umelý vianočný strom v centre Humenného je terčom posmeškov

Tri, dva, jeden, štart. Niektorým obyvateľom pripomína stromček skôr balistickú rake-
tu ako vianočný strom.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mnohým Humenčanom sa strom páči, ďalší v ňom vidia napríklad umelý indiánsky 
wigwam. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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JH, DŠ , Humenné, FOTO: SOŠ v HUMENNOM

V spoločenskej miestnosti zavládla 
súťažná atmosféra, ktorá poskyt-
la žiakom priestor prezentovať 
odborné zručnosti v odboroch: 
technika a prevádzka dopravy, 
operátor drevárskej a nábytkárskej 
výroby, hostinský, cukrár, kader-
ník a kozmetik. Deväť súťažných 
disciplín: Prezúvanie pneumatík; 
Drevársky triatlon - Skladanie plá-
vajúcej podlahy, dreveného strom-
čeka a výroba vianočných ozdôb 
z dyhy; Súťaž v účesovej tvorbe 
a dekoratívnej kozmetike – Folklór 
style, Rock style a Spoločenský 
účes a líčenie; Skladanie obrúskov, 
Klasické stolovanie, Modelovanie 
marcipánu preverilo šikovnosť a 
tvorivosť žiakov vo svojom odbore. 
Zručnosť žiakov z odboru hostin-
ský prezentovala aj Príprava sláv-
nostnej tabule „Vianoce“. Zaujíma-
vosti o našich odboroch obohatili 
divákov vo forme vedomostného 
kvízu „Povedz, čo vieš“, v ktorom 
zvíťazilo dvojčlenné družstvo I.C 
kozmetik v zložení Mária Hužičko-
vá a Martina Višnaiová.

Odborné poroty v zložení majstrov 
OV a učiteľov odborných predme-
tov pozorne sledovali dodržanie 
súťažných podmienok, ocenili 
zručnosť a kreativitu súťažiacich 
aj schopnosť pracovať v tíme. Na 1. 
mieste, v tzv. zlatom pásme, sa v 
jednotlivých súťažných disciplí-
nach umiestnili: Andrej Treščák 
IV.D technika a prevádzka dopra-
vy - Súťaž v prezúvaní pneumatík, 
Michal Čemsák IV.DS operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby – 
Drevársky triatlon: skladanie plá-
vajúcej podlahy, skladanie dreve-
ného stromčeka a výroba vianočnej 
ozdoby z dyhy, Simona Smikalová 
I.B kaderník a Martina Kuľhová I.C 
kozmetik - Súťaž v účesovej tvorbe 

a lakovaní nechtov: Folklór style, 
Alexandra Sroková II.B kaderník 
a Natália Hrubovčáková II.C koz-
metik - Súťaž v účesovej tvorbe 
a dekoratívnej kozmetike: Rock 
style, Veronika Fecenková III.B 
kaderník a Bianka Račková III.C 
kozmetik - Súťaž zručností: Spo-
ločenský účes a líčenie, Viktória 
Bubnášová II.B hostinský – Kla-
sické stolovanie, Marek Šenky I.B 
hostinský - Skladanie obrúskov. 
Prekvapením bola tímová práca 
trojčlenných družstiev žiakov II.A 
učebného odboru cukrár v súťaži 
zručností Modelovanie marcipánu, 
kde porota v zlatom pásme oceni-
la všetky tri práce: Darček Ľadová 
krása – Mária Antolíková, Simona 
Kochmová, Olívia Havrilková, Via-
nočný stromček – Lukáš Bučko, 
Diana Borčová, Nikola Závacká, 
Adventný veniec – Adriana Kelčá-
ková, Alena Kurtiková, Lenka Šku-
maničová. Absolútnym víťazom 
12. ročníka súťaže zručností „Zlaté 
ruky“ sa stala Simona Kochmová 
z II.A, učebný odbor cukrár. Tento 
ročník súťaže zručností bol rekord-
ný v počte súťažiacich, ktorých 
bolo 111. Súčasťou „Zlatých rúk“ 
bola aj vopred vyhlásená súťaž pre 

jednotl ivcov 
a triedne ko-
lektívy „Pod-
porme našu 
k r e a t i v i t u “ , 
do ktorej bolo 
odovzdaných 
29 exponátov. 
V zlatom pás-
me sa umiestili 
práce s číslom 
/2/ - Snehulia-
ci duo – Alžbe-
ta Pastiráková 
II.K, /5/ - Via-
nočný strom-
ček – 3D ori-
gami - Mária 
Jenčová II.BH 
a Michaela Jenčová IV.CS, /14/ - 
Vianočné ozdoby z dyhy – Michal 
Čemsák, Filip Dutkovský, Samuel 
Strečanský IV.DS.

Na záver riaditeľka školy RNDr. 
Oľga Skysľaková odovzdala ceny a 
poďakovala všetkým, ktorí sa po-
dieľali na príprave a realizácii toh-
to podujatia, súťažiacim, modelom 
a divákom, ktorí vytvorili nádher-
nú atmosféru, preukázali súťaži-
vého ducha. Mimoriadne ocenenie 

patrí organizátorkám tejto akcie 
RNDr. Justíne Horníkovej a Mgr. 
Darine Šamudovskej. Poďakova-
nie patrí aj vedeniu SOŠ za ústre-
tový prístup a Rade rodičov, ktorá 
sponzorovala odmeny pre súťa-
žiacich. Dvanásty ročník Súťaže 
zručností „Zlaté ruky“ bol veľkým 
zdrojom inšpirácií a prehliadkou 
zručnosti, šikovnosti, talentu, tvo-
rivosti žiakov pod vedením maj-
strov odbornej výchovy a učiteľov. 

Súťaž zručností Zlaté ruky 2017 bola veľkým zdrojom inšpirácií
12. ročník tradičných súťaží zručností pod názvom „Zlaté ruky“ 13. decembra na SOŠ v Humennom preveril šikovnosť, 

zručnosť, nápaditosť aj tvorivosť žiakov 1. až 4.ročníka. 
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ts, Slovensko, FOTO: FS

Koniec roka 2017 znamená defi-
nitívny koniec pre staré kontrol-
né známky (kolky) na fľašiach 
s alkoholom. Od nového roka 
bude možné predávať len fľaše 
s alkoholom označené novými 
kolkami, ktoré sa začali používať 
ešte v roku 2014. Hovorkyňa Fi-
nančnej správy SR Ivana Skoka-
nová vysvetlila, že koniec lehoty 

na možnosť predaja spotrebiteľ-
ských balení liehu označených 
starou kontrolnou známkou v 
daňovom voľnom obehu (vo 
veľkoobchodoch, potravinách, 
pohostinstvách či reštauráciách 
a pod.) sa teda nezadržateľne blí-
ži. Nové kontrolné známky, ktoré 
tlačí štátna tlačiareň Mincovňa 
Kremnica, štátny podnik, sa na-
chádzajú už na väčšine fliaš s al-
koholom. „Od spustenia nových 

pravidiel pred viac ako troma 
rokmi si ich firmy, ktoré alkohol 
vyrábajú, distribuujú či dovážajú, 
objednali viac ako 350 miliónov 
kusov. Tie so starými kolkami 
musia predajcovia, ktorí takéto 
fľaše ešte ponúkajú, dopredať do 
31. decembra 2017 vrátane. Po 
tomto dátume bude totiž takto 
označené spotrebiteľské balenie 
liehu považované za neoznače-
né,“ priblížila hovorkyňa.

Nové kolky na alkohol sa začali 
používať ešte v novembri 2014. 
Odvtedy bol niekoľkokrát po-
sunutý termín dopredaja fliaš 
alkoholu so starými kolkami. 
Predĺžením lehoty do konca de-
cembra 2017 chcel štát poskytnúť 
predajcom dostatočnú dobu na 
dopredaj spotrebiteľských bale-
ní liehu so starými kontrolnými 
známkami. Finančná správa na-
vyše ešte v roku 2014 spoločne s 
novými kontrolnými známkami 
spustila aj systém na ich overo-
vanie zo strany občanov. Overiť 
si novú kontrolnú známku môže 
spotrebiteľ prostredníctvom mo-
bilnej aplikácie „Superkolky“, 
ktorú je možné zadarmo stiah-
nuť do smartfónov. Spravilo tak 
už takmer 10 000 používateľov. 
Aplikácia je dostupná aj pria-
mo na portáli finančnej správy. 
Spotrebiteľovi po naskenovaní 
QR kódu alebo zadaní 12-miest-
neho kódu z kontrolnej známky 
aplikácia ukáže, aký výrobok sa 
„ukrýva“ za konkrétnym kolkom. 
Aj takýmto spôsobom si môže 
spotrebiteľ overiť, či zakúpený 
výrobok je pravý.

mpo,  Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Treba si uvedomiť, že v takomto 
počasí nie je možné jazdiť tak ako v 
letnom období! Tiež sa plne venujte 
vedeniu vozidla a sledujte situáciu v 
cestnej premávke. Tam, kde je zní-
žená viditeľnosť, použite stretávacie 
svetlá, prípadne hmlové svetlá, den-
né svietenie je nedostatočné. Polícia 
apeluje na chodcov, aby sledovali 
premávku, prechádzali cez cestu na 
miestach na to určených, boli ozna-

čení reflexnými prvkami na viditeľ-
nom mieste. Použitie reflexných prv-
kov prispieva k bezpečnosti a znižuje 
riziko stretu vozidla s chodcom. 
Na cestách je vyčlenený maximálny 
počet policajtov, ktorí riadia pre-
mávku a pomáhajú vodičom. Všetci 
však musíte prispieť k bezpečnosti 
a správať sa na cestách zodpovedne. 
Situácia na všetkých cestných ťahoch 
je monitorovaná a pravidelne vyhod-
nocovaná príslušníkmi Policajného 
zboru.

Staré kolky na fľašiach s alkoholom definitívne končia

Nepriaznivé počasie by nemali podceniť  vodiči ani chodci

Dopredaj fliaš alkoholu so starými kontrolnými známkami sa koncom roku 2017 definitívne končí. Od januára 2018 bude možné predávať už 
len také fľaše alkoholu, ktoré budú označené novou kontrolnou známkou. Predaj takto označených fliaš alkoholu nie je časovo ohraničený.

Polícia vyzýva vodičov v súvislosti s nepriaznivými poveternostnými podmienkami, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe 
vozovky, zbytočne nehazardovali a neriskovali predbiehaní, znížili rýchlosť a zvýšili vzdialenosť medzi vozidlami. 
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Jozef Talarovič, -MJK-; Ladomírov, Snina; FOTO ARCHÍV TAL

Detská organizácia Fénix v 
Snine sa dlhodobo venuje 
udržiavaniu ľudových reme-
siel v našom regióne. V sobo-
tu 9. decembra pripravili „fé-
nixáci“ podujatie pod názvom 
FILCOVANIE, ktoré priesto-
rovo umiestnili v Turistickej 
ubytovni Jurčišin obce Lado-
mirov.  

Išlo o druhý fénixácky remesel-
ný workshop so zameraním na 
spracovanie ovčej vlny, tentokrát 
„filcovaním“.  Aktivita bola spolufi-
nancovaná z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja v rámci projek-
tu Interreg V-A PL-SK 2014-2020  
- Trasa valašskej kultúry. 

Úvodom sa deti oboznámili s va-
lašskou kultúrou, aký úžitok nám 
dávajú ovečky, čo všetko sa dá 
z ovčej vlny vytvoriť.  Nasledovalo 
praktické spracovanie ovčej vlny, 

už zabudnutým spôsobom - filco-
vaním  či plstením, pod trpezlivým 
vedením skúsených odborníčok.  
Účastníci si najprv vyskúšali su-
chý spôsob plstenia,  pri ktorom 
trpezlivo vytvorili rôzne ozdoby na 
vianočný stromček. Popoludní po-
kračovali v práci, ale už v technike  
mokrého plstenia, počas ktorého 

si vyrobili z vlny rôzne ozdoby na 
odevy, náušnice, ale aj puzdrá na 
mobil. 

Počas podujatia deťom pomáhali 
aj pedagogičky, ktoré dlhodobo 
pracujú ako dobrovoľníčky v DO 
Fénix a zároveň dozerali na zdarný 
priebeh workshopu. Napriek sne-
hovej kalamite a výpadku elektriny 
v závere podujatia, deti a mládež 
program zaujal a svoje výtvory aj 
ukončili a odniesli si ich domov 
ako darčeky pod vianočný strom-
ček.   

Plstenie ovčej vlny v rukách „fénixákov“, netradične v Ladomirove
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ts,  Humenné 

„Chceme neustále zvyšovať kvali-
tu našej zdravotnej starostlivosti 
i bezpečnosť pacienta a byť pr-
vou voľbou pre ľudí zo spádovej a 
nadregionálnej oblasti Zemplína. 
Vďaka dotácii z eurofondov bude-
me schopní rýchlejšie naplniť naše 
plány – zefektívniť fungovanie jed-
notlivých oddelení a nakúpiť novú 
medicínsku techniku, čomu sa veľ-
mi teším,“ hovorí riaditeľ nemocni-
ce Svet zdravia Humenné MUDr. 
Eugen Lešo. 
Nový klaster a plávajúce lôžka, ne-
mocnica plánuje vďaka eurofon-
dom uskutočniť viaceré stavebné 
úpravy a spojiť napríklad súčasné 
interné a neurologické oddelenie. 
Vznikne tak nový internistický 
klaster. „Zoskupením príbuzných 
medicínskych odborov do jedné-
ho spoločného celku dokážeme 
lepšie a racionálnejšie využívať 
prístrojovú techniku, personálne 
kapacity a zaviesť systém tzv. plá-
vajúcich lôžok, aby sme ich doká-
zali efektívne využívať,“ vysvetľuje 
medicínska riaditeľka humenskej 
nemocnice MUDr. Mária Vasilo-
vá. Podotýka, že každý z pacientov 
tak bude môcť ležať na hociktorej 
izbe, kde bude preňho voľné vhod-
né lôžko. Zatiaľ čo sestry sa budú 
starať o všetkých pacientov na zve-
renom úseku, lekári za nimi budú 
chodiť podľa svojej špecializácie, 
čiže internisti za internistickými 

pacientmi, neurológovia za neuro-
logickými. Podobné zlúčenie čaká 
i neurologickú a internú jednotku 
intenzívnej starostlivosti (JIS), 
ktorých spoločný celok bude tiež 
využívať systém plávajúcich lôžok. 
„V rámci novej JIS bude vyčlenená 
aj osobitná izolačná izba s komplet-
ným príslušenstvom. V súčasnej 
dobe totiž narastá počet závažných 
epidemiologických ochorení, ktoré 
si vyžadujú intenzívnu zdravotnú 
starostlivosť,“ dopĺňa Vasilová. 
Oba nové zlúčené celky dostanú aj 
nové medicínske zariadenie, na-
príklad monitory vitálnych funkcií, 
mobilný RTG prístroj, intermediár-
ne lôžka či nový mobiliár.

CT, USG, RTG i digitálny 
mamograf 
Z eurofondov tiež nemocnica na-
kúpi novú diagnostickú techniku. 
Na rádiologické oddelenie tak pri-
budne napríklad nový počítačový 
tomograf (CT). „S kvalitným CT 
prístrojom vieme spresniť a urých-
liť diagnostiku a odhaliť tak závaž-
né ochorenia v oveľa včasnejšom 
štádiu, čo môže zachraňovať životy. 
Moderné CT prístroje majú tiež 
nižšiu radiačnú záťaž na pacienta,“ 
vysvetľuje medicínska riaditeľka. 
Okrem CT prístroja dostane vďa-
ka eurofondom nemocnica aj nový 
röntgen, ultrasonograf a digitálny 
mamograf. Nemocnica tiež nakú-
pi nové medicínske vybavenie pre 
oddelenie neonatológie, konkrétne 

pre jednotku 
resuscitačnej 
intenzívnej sta-
rostlivosti, aj 
pre oddelenie 
anesteziológie 
a multiodboro-
vej intenzívnej 
starostlivosti. 
Pribudnú tak 
napríklad nové 
i n k u b á t o r y , 
ventilátory pre 
umelú pľúc-
nu ventiláciu, 
d e f i b r i l á t o r , 
externý kardiostimulátor, lôžka či 
mobiliár. 

Do troch rokov 
Nemocnica by mala zmluvu o ne-
návratný finančný príspevok z In-
tegrovaného regionálneho operač-
ného programu (IROP) podpísať 
v najbližších týždňoch. Uskutočniť 
stavebné úpravy a nakúpiť nové 

medicínske vybavenie by následne 
mala stihnúť do troch rokov. Cie-
ľom výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok z 
IROP je modernizácia infraštruk-
túry ústavných zariadení poskytu-
júcich akútnu zdravotnú starost-
livosť, zvýšenie ich produktivity a 
efektívnosti vrátane lôžkového fon-
du a znižovania priemernej dĺžky 
hospitalizácie.

tasr,  Humenné 

Humenská samospráva by chcela 
zrekonštruovať telocvičňu na zák-
ladnej škole Kudlovská a Laborec-
ká. Uchádza sa preto o poskytnutie 

finančných prostriedkov v rámci 
vyhlásenej výzvy Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR. Jej 
základným cieľom je rozvoj žiakov v 
oblasti telesnej a športovej výcho-
vy formou dostavby, rekonštrukcie 
alebo výstavby novej telocvične. Na 

oboch školách by chceli zrealizovať 
rekonštrukciu cvičebného priestoru 
vrátane náraďovne, tiež elektroin-
štalácie a osvetlenia hracej plochy. 
Na ZŠ Laborecká zároveň plánujú 
investovať do obnovy sociálneho 
zariadenia, zdravotechniky a in-

žinierskych sietí. Predpokladané 
celkové náklady oboch projektov 
predstavujú sumu takmer 191-tisíc 
eur. Spolufinancovanie, ktoré tvorí 
desať percent, pre obe aktivity od-
súhlasili humenskí poslanci na svo-
jom poslednom zasadnutí.

Nemocnica v Humennom zrekonštruuje priestory a nakúpi nové vybavenie

Mesto by chcelo investovať  do rekonštrukcie dvoch telocviční

Nemocnicu Svet zdravia Humenné čaká rekonštrukcia. V najbližších troch rokoch plánuje spojiť niektoré zo 
svojich oddelení, nakúpiť moderné diagnostické prístroje i nové medicínske zariadenie. Získala totiž nenávratný 

finančný príspevok z eurofondov vo výške viac než 3,5 milióna eur.

Nemocnica plánuje vďaka eurofondom uskutočniť viaceré stavebné úpravy a spojiť 
napríklad súčasné interné a neurologické oddelenie. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

„V rámci novej JIS bude vyčlenená aj osobitná izolačná izba s komplet-
ným príslušenstvom,“ uviedla medicínska riaditeľka humenskej nemoc-
nice MUDr. Mária Vasilová. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Sandra Palenčárová, Humenné 

Tento, už etablovaný a obľúbe-
ný, festival dokumentárneho 
filmu s ľudskoprávnou a ekolo-
gickou tematikou má niekoľko 
rokov pod taktovkou známa mi-
movládna nezisková organizácia 
– Človek v ohrození (ČVO). Spo-
lupracuje na ňom s množstvom 
slovenských aj zahraničných 
partnerov. Súčasný 18. ročník sa 
realizuje aj pod záštitou sloven-
ského prezidenta Andreja Kisku 
a jeho  ústrednou témou je prob-
lematika NE – DÔVERY.
Podľa množstva sociálnych 
prieskumov, ale myslíme si, že 
nás o tom presviedča rovnako 
každodenná skúsenosť, čelíme 
dnes fenoménu slabnúcej, vy-
trácajúcej sa dôvery. Občania 
nedôverujú štátnym aparátom 
a ich zástupcom, inštitúciám, 
možnosti a schopnosti vynúti-
teľnosti práva a spravodlivosti. 
Zamestnanci nedôverujú svoj-
im zamestnávateľom a naopak. 
Nedôverujeme všetkému, čo je 
iné, odlišné, cudzie, nepoznané 
a nemáme ani snahu to spoznať. 
Nedôvera, skrátka, prenikla ako 
agresívne postupujúca choroba 
všetkými úrovňami spoločen-
ského života. Človek nedôveruje 
človeku, a veľakrát už ani sám 
sebe.
Festival jeden svet na tento 
problém upozorňuje a zároveň 
vyzýva nielen svojich priazniv-
cov k aktívnemu postoju, k hľa-
daniu a znova upevňovaniu 
dôvery všetkými dostupnými 
prostriedkami. Strata dôvery 
totiž zanecháva v spoločenskom 
priestore prázdne miesto, kto-
ré sa rýchlo zapĺňa čímsi iným. 
Najčastejšie frustráciou, hne-
vom, strachom, predsudkami, 
pocitom  neschopnosti niečo 

zmeniť. To všetko vytvára živ-
nú pôdu pre rozličné radikálne 
„riešenia“ či extrémne názory. 
Rozdrobuje spoločnosť a dáva 
šancu presadiť sa demagógom, 
samozvaným vodcom alebo 
benevolentným despotom, ktorí 
„najlepšie vedia“, čo je správne, 
pravdivé a dobré. 
Nenechávajme im priestor, 
prázdne miesto, ktoré môžu vy-
plniť! Poďme vo vianočnom čase 

spolu hľadať pozitívnejšie a pri-
jateľnejšie alternatívy! Podisku-
tujme, popremýšľajme a hlavne 
sa spolu stretnime! Na filmo-
vom festivale Jeden svet 27.12. 
o 16:00 v unikátnej Markus 
Gallery, humenského neprofesi-
onálneho umelca a solitéra Ma-
riána Kusíka v budove bývalého 
ROH, 28.12 o 17:00 v Milénium 
café, 29.12. o 17:00 vo Vercho-
vine a 30.12. o 17:00 v osade 

Podskalka. Vybrali sme pre vás 
filmy s aktuálnymi témami a 
pripravili sprievodný program 
so zaujímavými hosťami. Bliž-
šie informácie vám sprostred-
kujeme na našej facebookovej 
stránke – Jeden svet v Humen-
nom, v kultúrnej rubrike HnTV 
a dočítať sa o ňom môžete aj na 
veľkoformátových plagátoch či 
bulletinoch na rôznych miestach 
v meste.

Jeden svet a hľadanie dôvery v Humennom
V posledných dňoch tohto roka, 27. – 30. decembra, vám už po štvrtýkrát v Humennom premietneme zaujímavé 

dokumentárne filmy v rámci festivalu Jeden svet. 
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ts, Slovenskoé,  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Viac ako jedna tretina mladých začala 
používať Facebook vo veku nižšom ako 
12 rokov, pričom oficiálny vekový limit 
samotnej sociálnej siete je 13 rokov. 
Ukázal to školský prieskum medzi 550 
respondentami vo všetkých vekových ka-
tegóriách, ktorý zorganizoval šestnásť-
ročný študent Ján Mutkovič z Bratislav-
ského gymnázia v rámci vzdelávacieho 
programu Medzinárodná cena vojvodu z 
Edinburghu (DofE). 
Mladý študent realizoval prieskum v 
spolupráci s UNICEF Slovensko na 
tému kyberšikana. A dnes poukazuje na 
rôzne riziká, ako napríklad schopnosť 
detí niesť zodpovednosť za svoje činy vo 
virtuálnom svete. Napríklad dôležitosť 
ochrany osobných údajov si neuvedo-
muje až 40 percent respondentov, ktorí 
uviedli, že nemajú problém si medzi 
priateľov na Facebooku pridať úplne 
neznámeho človeka. Navyše, štyria z de-
siatich uviedli, že poznajú niekoho, kto je 
alebo bol šikanovaný cez sociálne siete. 
Kyberšikana a sociálne siete Jána oslovi-
li práve tým, že sa priamo dotýkajú jeho 
generácie. Urážlivé správy cez internet, 
anonymné komentáre, vyhrážanie či 
obťažovanie - s tým sa dnes stretávajú 
mladí každý deň. „Aj keď ma táto téma 
zaujímala, bez DofE by som sa do toho 
určite nepustil. Bol to môj prvý prieskum 
tohto typu,” objasňuje Ján, ktorý si dal 
túto výzvu v rámci dobrovoľníctva a 
teraz si prebral za splnenie svojich cie-
ľov prestížnu bronzovú Medzinárodnú 
cenu vojvodu z Edinburghu. Realizácii 
prieskumu predchádzala niekoľkome-
sačná príprava a oslovil vyše 550 res-
pondentov v súvislosti s ich vzťahom 
k sociálnym sieťam, jej dostupnosti k 
určitým vekovým skupinám, bezpečnos-
ťou a kyberšikanou. Ján osobne vníma 
urgentnú potrebu rozširovať povedomie 
a informácie o tejto téme. „Ľudia si často 
neuvedomujú, do akej miery je Facebook 
odrazom ich vlastného života, a preto sa 

nezamýšľajú nad dôsledkami svojich či-
nov, napríklad pri nadväzovaní priateľ-
stiev s cudzími ľuďmi na sociálnych sie-
ťach.” V prípade detí pod vekovým limi-
tom na Facebooku vníma Ján ako jeden 
z dôvodov prirodzenú detskú zvedavosť. 
Problém však môže podľa neho nastať, 
keď táto zvedavosť nie je kontrolovaná 
napríklad rodičom. V súvislosti s kyber-
šikanou okrem iného navrhuje upriamiť 
pozornosť na aktérov či pozorovateľov 
kyberšikany, aby rozumeli dôsledkom 
zamlčania tohto problému.
Jána skúsenosť z výskumu na školách 
veľmi posunula a už teraz zvažuje, akou 
cestou sa bude uberať jeho štúdium. 
„Vďaka programu DofE som sa mohol 
začať venovať niečomu novému a ne-
zvyčajnému. Navyše, z tejto skúsenosti 
čerpám aj po skončení programu. Naučil 
som sa viac zamerať na konkrétne ciele 
a výsledky, ktoré chcem v rôznych ob-
lastiach života dosiahnuť. Okrem toho, 
vďaka DofE som si začal svoj progres 
zaznamenávať. Tieto zápisky sú skvelým 
nástrojom pri motivácii a sebareflexii,” 
dodáva Ján, ktorý si v utorok preberie 
Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinbur-
ghu. Okrem prieskumu sa tiež aktívne a 
pravidelne venoval outdoorovým špor-
tom a akademickému debatovaniu. Ján 
mal možnosť sa o svoje zistenia z výsku-
mu realizovaného v rámci programu Me-
dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 
tiež podeliť s Princom Edwardom počas 
jeho návštevy na Slovensku začiatkom 
novembra 2017.

Majú dvanásť  va sú už na Facebooku. Školský 
prieskum ukázal zaujímavé čísla slovenských detí

Urážlivé správy, anonymné komentáre, vyhrážanie či obťažovanie, s tým sa dnes stretávajú mladí každý deň. 

Štefan Letko, Humenné 

Vianočná báseň venovaná Humenčanom

Keď zhasnú adventné sviece, 
prídu čarokrásne a radostné Vianoce. 

Sviatky, počas ktorých sa dotýkame srdcom, 
za štedrovečerný stôl si sadajú deti s matkou i otcom

Vzájomne sa obdarúvame prítomnosťou 
a slovo Láska vyslovujeme s hrdosťou.

Náš domov sa stal najkrajším miestom na svete 
s dojímavým pohľadom na vianočnú ružu  

v plnom kvete.

V domovoch a príbytkoch rozvoniavajú rôzne dobrôtky, 
to všetko patrí k tradíciám na tieto sviatky.

V obývačkách sa rozsvieti vianočný stromček 
a pod ním nášmu srdcu vzácny betlehemček.

V ňom svieti svetlo sveta, náš malý Ježiško, 
pokloňme sa mu a pomodlíme tíško.

Vianoce nech sú o radosti, veselosti a dobrej pohode, 
o pokore, milosti a prenádhernej kolede.

Prežite príjemnú pohodu pri rozbaľovaní darčekov, 
poďakujete Ježiškovi, že taký štedrý bol.

Vďaka za pokoj, Ježiš náš, v Betleheme narodený 
pomôž nám, aby sme všetci boli spokojní.

Postojme pri otvorených dverách nášho srdca, 
poďakujme za všetko, čo nám dáva  

náš milosrdný darca.

Prieskum o kyberšikane v kocke
Vzorka 550 respondentov vo všetkých 

vekových kategóriách, najviac zastúpení 
vo veku 12 – 20 rokov. 

40,1 % mladých si pridá medzi priateľov 
na Facebooku neznámych ľudí

35 % mladých má menej ako 12 rokov, 
keď sa prihlasujú na Facebook

40 % mladých sa stretlo vo svojom okolí 
s kyberšikanou
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ts, Slovensko, FOTO: MILAN POTOCKÝ 
 
Návštevníci múzea sa mohli uply-
nulý týždeň poobhliadnuť po uda-
lostiach a ľuďoch, ktorí utvárali aj 
naše dnešné Vianoce. Prešli bránou 
času a vstúpili do vianočných prí-
bytkov európskej šľachty i k prest-
retému stolu zemplínskeho roľní-
ka. Dozvedeli sa, kto a ako sa zaslú-
žil o to, že aj v zemplínskych rodi-
nách sa objavil ozdobený vianočný 
stromček, aký význam prikladala 
Vianociam šľachta na sklonku svo-

jej epochy, čo sa ukrýva za vinšmi 
a koledami, aké darčeky kedysi do-
stávali možno aj deti v humenskom 
kaštieli. Jana Fedičová z Vihorlat-
ského múzea v Humennom spres-
nila, že objavovanie niekdajších 
Vianoc v európskych šľachtických 
sídlach a oživovanie predvianoč-
ného a vianočného zvykoslovia re-
giónu horného Zemplína dopĺňali 
aj tvorivé dielne, v ktorých výrobou 
dávnych šľachtických i vidieckych 
vianočných ozdôb symbolicky spá-
jali túžby i nadanie všetkých našich 
mladých návštevníkov. Súčasťou 

múzejných Vianoc pre školy bola 
aj komentovaná prehliadka výsta-
vy Svätci a svätice vo výtvarnom 

umení a Vianočný koncert detskej 
speváckej skupiny Bosorčatá s hu-
dobným sprievodom.

mpo, tasr, Humenné,  Foto: Milan Potocký 
 
Počas dvoch dní žilo mesto Hu-
menné predvianočnými nákup-
mi a pravou trhovou atmosfé-
rou. V uplynulý štvrtok a piatok 
sa konali v meste na Námestí 

slobody Humenské vianočné 
trhy, ktoré prilákali do mesta 
okrem Humenčanov aj obyva-
teľov z okresov Snina, Medzi-
laborce a z Michaloviec. Mno-
hých návštevníkov vianočných 
trhov neodradilo ani nepriaz-

nivé počasie. Na návštevníkov 
čakalo viac ako 140 predajných 
stánkov s rôznym tovarom 
a sortimentom. Na námestí roz-
voniavala medovina, punč a va-
rené vínko. Návštevníci mohli 
v stánkoch s občerstvením 

ochutnať aj rôzne gurmánske 
špeciality. Remeselníci ponú-
kali drevené hudobné nástro-
je, keramiku, výrobky z kože, 
produkty z medu, domáce syry, 
tkané koberce a rôzne drevené 
umelecké výrobky.

FOTOREPORTÁŽ: Na vianočné trhy v Humennom prišlo 140 predajcov

Vihorlatské múzeum otvorilo bránu času 
V rámci podujatia Vianoce v múzeu pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom pre žiakov a študentov základných 

a stredných škôl v dňoch od 11. do 15. decembra  cyklus vianočných prechádzok storočiami. 
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INFOSERVIS / INZERCIA

Východ / Západ  S L N K A 
pon (18.12.) 7:14 / 15:39 hod.
ut  7:15 / 15:39 hod.
str 7:15 / 15:40 hod.
štvr 7:16 / 15:40 hod.
pia  7:16 / 15:41 hod.
sob 7:17 / 15:41 hod.
ned 7:17 / 15:42 hod.
pon (25.12.) 7:17 / 15:43 hod.
ut  7:18 / 15:43 hod.
str 7:18 / 15:44 hod.
štvr 7:18 / 15:45 hod.
pia  7:18 / 15:46 hod.
sob 7:18 / 15:47 hod.
ned 7:18 / 15:48 hod.
pon (01.01.) 7:18 / 15:49 hod.
ut  7:18 / 15:50 hod.
str 7:18 / 15:51 hod.
štvr 7:18 / 15:52 hod.
pia  7:18 / 15:53 hod.
sob 7:17 / 15:54 hod.
ned 7:17 / 15:55 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 textil-
nej výroby v Hencovciach. 
Informácie na tel. č. 0948 
901 201, 0908 084 824.

HE-R/0108

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

HE-R/0002

S L U Ž B Y 

 � Ponúkame služby v ob-
lasti REKONŠTRUKCIE 
BYTOV -  bytové jadrá, 
omietky, SP1, sadrokar-
tón, plávajúce podlahy, 
dlažby, maliarske a mu-
rárske práce, inštalačné 
práce vody a plynu. In-
formácie na tel. č. 0940 
374 183.

HE-R/0110

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Keď v advente inovať je na stromoch, mala 
by byť budúci rok bohatá ovocná úroda.

Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé 
budú kukuričné lusky v čase zberu.
Ak sa hus na Vianoce blatom brodí,  

na Jozefa kĺzať sa bude na ľade.
Keď na Narodenie Krista (24. 12.)  

na nebíčku je veľa hviezdičiek, budúci rok 
urodí sa veľa kureniec.

Keď v prvý sviatok vianočný (25. 12.) 
slnko toľko intenzity dodá, kým gazda 

koňa zapriahnuť stihne, snáď dobrá úroda 
zemiakov bude.

Pekná chvíľa na Štefana (26. 12., prvý 
mučeník Cirkvi) sľubuje hojnú oberačku.
Keď vietor duje na Štefana, nebude víno  

na budúci rok chutné.
Šedivý svätý Ján (27. 12., apoštol)  

veští dobrý rok.
O Mláďatkách (28. 12., sviatok svätých 

Neviniatok, mučeníkov) aj deň sa omladzuje.
Keď je na starý rok (31. 12.) jasno, bude, 

zrejme, v maštaliach prázdno.
Mnoho hviezd na Troch kráľov (6. 1., Sväté 

Bohozjavenie Pána) na nebi - mnoho 
zemiakov na poliach.

Ak je na Troch kráľov jasno,  
zdarí sa pšenica i ovocie.

PRANOSTIKA

(jac)

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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KÚPALISKO V HUMENNOM
(19. – 23. 12. 2017) 

vnútorný 25-metrový BAZÉN 

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

SAUNA – muži
zatvorené

SAUNA – ženy  
ut - sob 15.00 – 20.00 hod.

prijme pracovníkov do 
• STAVEBNEJ VÝROBY 

• KOVOVÝROBY
Práca v regióne východného Slovenska

0902 99 88 66                 Fidlíkova 5, Humenné              
Svätoplukova 36, Košice              praca@reinter.sk                  

Na Vianoce, keď svet stíchne, 
nech Vám Božie dieťa vdýchne pokoj, 
radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu, 
ale taktiež v novom roku, 
nech Vás vedie v každom kroku. 
Nech nový rok splní vaše priania, 
anjeli nech vaše cesty chránia! 

Šťastné a veselé Vianoce.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom aj touto 
cestou vyjadruje všetkým spoluobčanom poďakovanie za 
spoluprácu a prejavenú dôveru v uplynulom roku a do nového 

roku 2018 praje všetkým ľuďom dobrej vôle 
zdravie, veľa šťastia, osobných i pracovných 
úspechov v očakávaní ďalšej vzájomnej 
spolupráce.

pplk. Mgr. Marek Lukacko
riaditeľ OR PZ Humenné
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MsKS – DOM KULTÚRY
ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA

Divadlo Actores Rožňava. Rodinný muzi-
kál autorky Tatiany Masníkovej s hudbou 

Roberta „Ropka“ Šimka a Petry Bangóovej. 
Príbeh na motívy rozprávok Tisíc a jednej 

noci nás zavedie do Bagdadu, je plný 
hudby, tanca, nádherných kostýmov, veľkou 

výpravou s podmanivými svetelnými 
efektami. – vo štvrtok 21. decembra o 18.00 
hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 8 eur.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

SVÄTCI A SVÄTICE
Súbor takmer troch desiatok rezbárskych, 
maliarskych a grafických diel s nábožen-

skou tematikou, pôvodne z regiónu východ-
ného Slovenska, zobrazuje najznámejších  
starozákonných a kresťanských svätcov 
a svätice.  Diela pochádzajú zo zbierok 

Šarišského múzea v Bardejove. Súčasťou 
výstavy je vzácna kolekcia sakrálnych 

rezbárskych diel. Výstava potrvá do 25. 1. 
2018 v galerijných priestoroch VM.

ZAVIATY SVET PRAVEKU
Panelová výstava Stredoslovenského múzea 

v B. Bystrici textom a obrazom prináša 
informácie o živočíchoch a rastlinstve v 

období od prvohôr po štvrtohory, objasňuje 
vývoj prírody a informuje o význame 

skúmania dávnych prírodných procesov pre 
súčasnú vedu a poznanie. Výstavu dopĺňa 
145 inštalovaných zbierkových exponátov 

z bohatej paleontologickej zbierky VM. 
Potrvá do 31. 1. 2018 v priestoroch prírodo-

vedeckej expozície VM.
KINO Fajn 

(18. – 31. 12. 2017)
MADAM SLÚŽKA

(MADAME)
Bohatý a dobre situovaný americký pár 
Anne a Bob sa rozhodne okoreniť svoj 

upadajúci vzťah a presťahuje sa do zámku 
v romantickom Paríži. Pri príprave zvlášť 
luxusnej večere pre priateľov, zrazu po-
verčivá a arogantná pani domu zistí, že 
pri stole je prestreté len pre 13 hostí a to 

vo svojej poverčivosti, v žiadnom prípade 
nemôže dovoliť... 

komédia (FRA), české titulky – 18. decem-
bra o 19.30 hod. 

STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA
(STAR WARS: THE LAST JEDI)
Po prvých krokoch do veľkého sveta 
Star Wars: Sila sa prebúdza (r. 2015), 

Rey pokračuje vo svojej epickej ceste s 
Finnom, Poeom a Luke Skywalkerom v 

ďalšej kapitole ságy.  V ďalšom filme štúdia 
Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov. 
Rey, hrdinka predošlého filmu, sa pripojí k 
Lukovi a spolu odhaľujú pradávnu záhadu 

Sily a tajomstva minulosti rádu Jediov.
akčný, sci-fi, dobrodružný (USA), slovenské 

titulky – 22. decembra o 16.30 hod.

JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI
(JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE)

Po tom, čo štvorica študentov objaví starú 
hraciu konzolu, sú vtiahnutí do fantas-
tického sveta Jumanji. V ňom sa z nich 

stanú „avatary“, ktorých si na začiatku hry 
vybrali - z nevýrazného Spencera je mocný 

dobrodruh, svalovec Fridge sa zmení na 
drobného génia, z krásnej blondínky Betha-
ny je zavalitý profesor a nemotorná Martha 

sa premení na odvážnu bojovníčku. 
dobrodružná, akčná komédia (USA), 

slovenské titulky – 22. decembra o 19.30 
hod., 23. 12. o 19.30 hod. 3D formát, 27. 

12. o 17.30 hod.
FERDINAND

Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti pod 
španielskym slnkom. Nina je ale malé diev-

čatko a Ferdinand veľký býk. Ten je, na-
šťastie, ten najroztomilejší a najposlušnejší 
párnokopytník na svete, ktorý nadovšetko 
miluje kvetinky a nikdy by neublížil ani 

muche. No občas dokáže spôsobiť poriadnu 
katastrofu aj vďaka svojim rozmerom.
animovaný, rodinný (USA), slovenský 

dabing – 23., 28. a 30. decembra o 15.30 
hod., 26. 12. o 17.30 hod. 3D formát 

ŠPINDL
Keď do hôr, tak do Špindlu. Sem vyrážajú 
tri sestry Eliška, Katka a Magda na svoju 

dámsku jazdu. V pláne majú predovšetkým 
relax s vareným vínkom, zábavu a snáď aj 
trochu milostných dobrodružstiev. Eliška 
je v pohode, ale Katka aj Magda už majú 

po tridsiatke a stále sú single. Objaví sa ten 
pravý v iskrivom snehu? Možno, ale isté 

je, že na krkonošských svahoch, v bielych 
stopách a v horských chalupách stretnú 

ďalších účastníkov zimných radovánok... 
komédia (CZE), originálna verzia – 23. 

decembra o 17.30 hod., 26. 12. o 19.30 hod.
AXOLOTL OVERKILL

ASFK... Šestnásťročná Mifti žije v Berlíne, 
kde vymetá večierky, experimentuje s 

drogami a sexom a kašle na školu. Dospelí, 
ktorých stretáva, jej prídu zúfalí. Tí si o nej 

na oplátku myslia, že je príliš drzá, často 
zbytočne smutná a bezhlavo zamilovaná. 
Dospelí zúfalci sa totiž nechcú zaujímať o 
podstatu vecí.  Mifti vie, že je na všetko na 
celom svete sama. Čokoľvek táto fáza zna-
mená.  Je na tom rovnako ako „vodná príše-
ra“ axolotl, ktorý prežije všetko a s každou 

skúsenosťou sa stáva niekým novým.
dráma (GER), české titulky  

– 27. decembra o 19.30 hod. 
BASTARDI

(BASTARDS / FATHER FIGURES)
Otec nie je vždy istý... Ed Helms a Owen 

Wilson sú bratia, ktorých excentrická 
slobodná matka (Glenn Close) vychovala 

tak, aby verili, že ich otec zomrel, keď boli 
mladí. V momente ako zistia, že to bola lož 
a matka vlastne ani nevie, kto je ich pravý 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM 
Jozef Ogurčák, nar. 1922 

Júlia Prokipčáková, nar. 1935 
Mária Kataníková, nar. 1941 

Michal Marcin, nar. 1952 
Miroslav Sukeľ, nar. 1958

V BREKOVE 
Sabina Mihaľková, nar. 1927

V DLHOM NAD CIROCHOU 
Michal Mesároš, nar. 1960

V PTIČÍ 
Anna Majerníková, nar. 1932

V ROVNOM 
Jozef Lukáč, nar. 1951

V SNINE 
Marcela Barančíková, nar. 1939

VO SVETLICIACH 
Mária Chromá, nar. 1953

V UBLI 
Mária Bavlovičová, nar. 1928

VO VYŠNEJ SITNICI 
Jozef Hudák, nar. 1963

V ZBOJI 
Anna Fedičová, nar. 1939

OPUSTILI   
NÁS

18. 12.  SLÁVA, SLÁVKA
 (Medzinárodný deň poštovej známky 

a filatelie / Medzinárodný deň migrantov)
19. 12. JUDITA
 (OSN deň pre spoluprácu Juh - Juh)
20. 12. DAGMARA
 (Medzinárodný deň ľudskej solidarity)
21. 12. BOHDAN
22. 12. ADELA
23. 12. NADEŽDA, NAĎA
24. 12. ADAM, EVA
 Štedrý deň
 - 4. adventná nedeľa
25. 12. 1. sviatok vianočný
 (deň pracovného pokoja)
26. 12. ŠTEFAN 
 2. sviatok vianočný
 (deň pracovného pokoja)
27. 12. FILOMÉNA, FILOMÉN
28. 12. IVANA, IVONA
29. 12. MILADA, JONATÁN
30. 12. DÁVID
31. 12. 2017  SILVESTER
01. 01. 2018  Nový rok
 - Deň vzniku Slovenskej republiky 

(štátny sviatok)
 (Deň obnovy samostatného českého 

státu)
02. 01. ALEXANDRA, KARINA, KARIN
03. 01. DANIELA, RADMILA
04. 01. DRAHOSLAV
05. 01. ANDREA, ARTÚR
06. 01. ANTÓNIA
 Zjavenie Pána - Traja králi 
 (deň pracovného pokoja)
07. 01. BOHUSLAVA, ATILA

MENINY 
oslavujú: 

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.

18. 12.  BENU - OC Tesco, 
 Družstevná ul. 39
19. 12.  SLNEČNICA, 
 Ul. 1. mája 21
20. 12.  PRI KAŠTIELI, 
 Mierová ul. 33/1 
 (Pod stračou nožkou)
21. 12.  DON BOSCO,
 Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
22. 12.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28
23. 12.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
24. 12.  AVICENA, 
 Nemocničná ul. 41
25. 12.  LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22
26. 12.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
27. 12.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE, 
 Hviezdoslavova ul. 29
28. 12.  LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
29. 12.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67
30. 12.  HARMÓNIA, 
 Ul. 1. mája 21
31. 12.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

otec, vyberú sa ho hľadať. 
komédia (USA), slovenské titulky – 28. 

decembra o 17.30 hod., 30. 12. o 19.30 hod.  
STRATENÝ V DŽUNGLI

(JUNGLE)
Príroda pozná jediné pravidlo. Prežiť. 

Strhujúci a takmer neuveriteľný príbeh vôle 
a boja o prežitie podľa skutočnej udalosti, 

rovnomenného knižného bestselleru. Mladý 
muž (Daniel Radcliffe) chce uniknúť z 

rutiny bežného západoeurópskeho života 
a zažiť poriadne dobrodružstvo. S niekoľ-
kými ďalšími ľuďmi sa v Južnej Amerike 

vydá do neprebádaných miest amazonského 
pralesa, chcú objaviť neznáme indiánske 

kmene, úchvatnú nedotknutú prírodu a snáď 
aj náleziská zlata. Jedného dňa ale ich sprie-
vodca zmizne, skupinku kamarátov rozdelí 
stroskotanie vo vodopáde a hlavný hrdina 

sa ocitá uprostred neprístupnej, nehostinnej 
a nebezpečnej džungle úplne sám. Džungľa 

má jasný odkaz: sem ľudia nepatria.
skutočný príbeh, dobrodružný, thriller (Aus-
trália/Kolumbia), české titulky – 28. decem-

bra o 19.30 hod., 30. 12. o 17.30 hod.
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Marianna Aľušíková, -MJK-; Humenné

Nezisková or-
ganizácia Šachy 
Reinter organi-
zovala v sobotu 
9. decembra vo 

svojich priestoroch v Humennom 
ďalší šachový turnaj pre najmenších 
šachistov – začiatočníkov, zaradený 
do celoslovenskej postupovej súťaže 
GPX. Tentoraz sa súťaž niesla v mi-
kulášskom duchu a zúčastnilo sa jej 
šesťdesiatosem žiakov. 

Paleta účastníkov bola rozmanitá. Za-
stúpenie na turnaji mali nielen domáci 
Humenčania, ale pricestovali k nám aj 
šachisti zo širokého okolia, až z dva-
nástich miest a obcí východného Slo-
venska.

Celkovým víťazom turnaja sa stal hu-
menský talent - dvanásťročný Samuel 
Bučko zo ZŠ Hrnčiarska. Po siedmich 
odohratých kolách sa medailovo oce-
ňovalo spolu dvadsaťjeden účastníkov, 
okrem celkového poradia aj prví traja 
v šiestich kategóriách do 8, 11 a 14 ro-
kov zvlášť chlapci a dievčatá.  

A aký by to bol Mikulášsky turnaj, ak 
by každý účastník nedostal aj sladký 
mikulášsky balíček? Ten potešil všet-
kých a bol patričnou odmenou za sna-
hu a výkon, ktorý podal každý jeden 
z mladých šachistov.  

GPX šachové turnaje sa v Humennom 
organizujú takmer každý mesiac už 
piaty rok. Deje sa tak aj vďaka finanč-
nej podpore mesta a obetavej práci 
pedagógov, ktorí vedú deti k láske 
k šachu prostredníctvom šachových 
krúžkov. 

NAJLEPŠIA TROJICA TURNAJA

1. Samuel Bučko (Šachy Reinter; 
6,5  b) 

2. Michal Valko (Šachy Reinter; 6 b) 
3. Pavol Greňo (Šachy Reinter; 5,5 b)

VÍŤAZI KATEGÓRIÍ

CHLAPCI
do 14 rokov * Pavol Greňo 

(Šachy Reinter; 5,5 b)
do 11 rokov * Daniel Petrus 
(TJ Slávia PU Prešov; 5,5 b)

do 8 rokov * Matej Bilík 
(ZŠ Hrnčiarska Humenné; 4 b)

DIEVČATÁ
do 14 rokov * Ladislava Gajdošová 

(Šachy Reinter; 5 b)
do 11 rokov * Olívia Seková 

(Šachy Reinter; 5 b)
do 8 rokov * Bianka Chomiaková 

(ŠK Gemerská Poloma; 4 b)

Mikulášsky šachový turnaj s rekordnou účasťou

D-11: zľava – K. Lucová (3.), B. Krídlová (2.), Olívia Seková (1.).  | FOTO ARCHÍV MA

D-14: zľava – Ľ. Repková (2.), Ladislava Gajdošová (1.), J. Boňková (3.). 
| FOTO ARCHÍV MA

Zľava: M. Valko (2.), Samuel Bučko (1.), K. Mojčák (3.). | FOTO ARCHÍV MA

D-8: zľava – E. Polačková (3.), A. Čabáková (2.), Bianka Chomiaková (1.).| 
FOTO ARCHÍV MA

Zľava: J. Koška (2.), Daniel Petrus (1.), R. Aľušík (3.). | FOTO ARCHÍV MA

Zľava: M. Kotora (2.), Pavol Greňo (1.), S. Kužma (3.).| FOTO ARCHÍV MA

SILVESTROVSKÝ BEH V HUMENNOM – XXXVII. ročník
30. decembra 2017 (sobota)

štart a cieľ: Park mieru – Lesopark Hubková
prezentácia: 12.30 - 13.15 hod.
šatne: ZŠ Kudlovská
štart: -13.30 hod. žiaci;
-14.30 hod. dospelí
dĺžka trate: 5 km / povrch: asfalt
kategórie:  predškoláci * žiactvo 
* dorast + juniori/-ky * muži: A (do 39 r.), 

B (nad 40 r.), C (nad 50 r.), D (nad 60 r.), 
E (nad 70 r.) * ženy: F (do 39 r.), 

G (nad 40 r.), H (nad 50 r.)

info:  
Š. Peregrim (0908 346 458),
J. Blichová (0907 387 950)

online registrácia –
www.humenne.preteky.com
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK

II. LIGA, MUŽI, skupina 
Východ – 15. kolo

MHK HUMENNÉ  
– HK BARDEJOV
9:4 (4:1, 2:0, 3:3)

Góly: 2. I. Fedorko (Klouda, 
S. Maury), 6. V. Čopák (Mau-
ry, Ficko), 13. Pe. Bartoš, 18. 
D. Markuš (Renčok), 27. I. Fe-
dorko (Bartoš, Klouda), 39. Pe. 
Bartoš (Renčok, Šechný), 47. 
Pe. Bartoš (Klouda, Fedorko), 
48. E. Renčok, 53. E. Dzoba 
(Markuš, Mach) – 7. V. Po-
laček (Priganc, Kukľa), 42. M. 
Lúč (Karablev, Polaček), 48. T. 
Kukľa (Česelka, Priganc), 48. 
Pe. Česelka (Prokopčák, Tipul).
Strely na bránu: 41-35. 
Zákroky brankára: 31-26. 
Presilovky: 0/4 – 0/3. Os-
labenia: 3/3 – 4/4. 
Rozhodovali: V. Smerek – M. 
Tomáš, M. Šimaľ. Divákov: 
985.
MHK HE: T. Petro (41. M. 
Ščambora) – R. Ficko, T. Tar-
taľ, F. Vaško, R. Šechný, J. 
Dancsák – M. Ondrej, S. Mau-
ry, I. Fedorko, Pe. Klouda, Pe. 
Bartoš – E. Dzoba, A. Suvák, 
V. Čopák, D. Markuš, M. Mach 
– E. Renčok. Tréner: Richard 
Šechný.

HK: Ľ. Krochta – D. Všeteč-
ka, M. Juročko, Pe. Česelka, T. 
Kukľa, D. Priganc – V. Polaček, 
F. Šiba, V. Kafeev, M. Lúč, D. 
Karablev – M. Demjanovič, Pe. 
Duhan, J. Prokopčák, M. Prib-
ula, M. Tipul. Tréner: Vladimír 
Ducár.
•	 Gelnica – Martin 6:5 
SN, Trebišov – Rimavská Sobo-
ta 4:2, Sanok – Sabinov 2:3 PP, 
Liptovský Mikuláš – Brezno 6:5 
PP. 

Ivan Fedorko zapísal stý gól Humenčanov do brány súpera. Inkasovali Bardejovčania

H
E

-S
/0022

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E  v Humennom

Ul. Dargovských hrdinov 9
tel. 0948 505 525

Hokejisti MHK 
Humenné odohrajú 

nasledujúce dva duely 
na prelome rokov na 
ľade súperov – 23. 

decembra v Trebišove 
a 6. januára 

v Rimavskej Sobote. 

Tabuľka II. ligy
Humenné 14 13 0 0 1 104:47 39
Martin 14 10 0 1 3 69:40 31
Rim. Sobota 14 7 1 0 6 67:50 23
L. Mikuláš B 14 5 3 0 6 55:62 21
Trebišov 14 4 3 1 6 48:47 19
Sanok 14 4 1 4 5 44:53 18
Bardejov 14 5 1 1 7 62:82 18
Brezno 14 4 1 1 8 55:62 15
Sabinov 14 3 1 3 7 49:79 14
Gelnica 14 2 2 2 8 44:75 12
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jediným 
inzerátom 

oslovíte viac ako 
20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

prosperujte s nami

redakcia@humenskyexpres.sk

NAŠE 
NOVINY  

=  
VÁŠ 

ÚSPECH
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Zoltán  Kirschner, -MJK-; Dolný Kubín

Zimné majstrovstvá SR v plávaní star-
ších žiakov a žiačok v Dolnom Kubíne v 
dňoch 8. až 10. decembra boli pre päticu 
plavcov Plaveckého klubu Chemes Hu-
menné úspešným zavŕšením súťaženia v 
tejto kategórii, keď v polohovej štafete 
dievčat na 4 x 50 metrov získali bronzo-
vé medaily. 

Štafetu vynikajúco rozbehla na znakár-
skom úseku Sarah Čajbiková a na prsiar-
skom Lenka Melničáková plávala tesne za 
štafetami Trnavy a SPK Bratislava. Motý-
lik v podaní Niny Vološinovej udržal našu 
štafetu na tretej pozícii a  Petra Frivaldská 
svojím najlepším osobným výkonom, v 
búrlivej atmosfére, odrazila silný nápor 
žilinskej, dolnokubínskej i košickej štafety 
a úspešne dotiahla snaženie našej štvorice 
na pódiové umiestnenie bronzového lesku. 
Úspechom je aj siedme miesto v štafete 4 x 
50 metrov voľný spôsob.

V mimoriadne silnej konkurencii 13 
a 14-ročných dievčat, medzi ktorými kra-
ľujú aj tri aktuálne držiteľky slovenských 
rekordov - Kupčová, Vadovičová a Cibuľ-
ková, a minimálne ďalších desať plavkýň, 
ktoré sú ich rovnocennými súperkami, 
bola v individuálnych disciplínach z na-
šich dievčat najúspešnejšia Sarah Čajbi-
ková, ktorá dvoma bronzovými medailami 
v disciplíne znak na 100 a 200-metrovej 
trati  potvrdila, že patrí medzi najlepšie 
znakárky na Slovensku. Na dlhšej trati 
si vytvorila časom 2:26,93 minút najlep-
ší osobný výkon a ten si zlepšila časom 
1:10,21 minút aj v disciplíne 100 m po-
lohové preteky, s umiestnením na piatej 
priečke.  

Lenka Melničáková plávala svojimi tro-
ma meranými časmi v prvej desiatke, z 
nich najlepšie v disciplíne 100 m prsia na 
šiestom mieste. 
Príjemne prekvapila Nina Vološinová v 
jednej z najťažších plaveckých disciplín - 
200 m motýlik, kde časom 2:41,92 min. si 
zlepšila svoje osobné maximum o viac ako 
desať sekúnd, čím sa zaradila na vynika-
júce piate miesto. Cenné je aj umiestnenie 
na siedmej priečke v disciplíne 400 m po-
lohové preteky a deviate miesto na 100 m 
motýlik, s novými osobnými rekordmi. 
Petra Frivaldská išla na šampionát s ná-
ročnou úlohou, prispieť svojimi výkonmi k 
dobrému umiestneniu v štafetách, čo splni-
la na sto percent. 
Mužskú časť humenskej plaveckej výpra-
vy zastupoval Samuel Onderišin s cieľom 

dosiahnuť umiestnenia v prvej dvadsiatke. 
Dvakrát sa kvalifikoval na osemnástom 
mieste, O v disciplínach 200 m prsia a 200 
m polohové preteky v osobných výkonoch 
a osobné maximum prekonal aj v disciplí-
ne 100 m prsia.

Prítomných 238 pretekárov zo 43 plavec-
kých klubov sa týmito pretekmi rozlúčilo 
s kategóriou starších žiakov a od budúceho 
roku budú už medzi sebou súťažiť v junior-
ských kategóriách.

Úspechy slovenských plavcov vo väčšine 
prípadov končia na prahu seniorskej (žen-
skej a mužskej) kategórie. Túto podstatnú, 
aj keď nelichotivú záležitosť si uvedomuje 
asi každý, kto má čo do činenia s týmto 
nádherným vodným športom na profe-
sionálnej úrovni. Mládežnícke plávanie 
dokážeme v našich národných kluboch 
potiahnuť do juniorskej zložky rovnako v 
domácich i medzinárodných bazénových 

vodách. Potom 
však prichádza 
tvrdá realita - silná 
konkurencia „do-
spelákov“, nahá-
ňanie sponzorov, 
osobných trénerov 
a s tým spojené 
kvalitné trénin-
gy na vrcholovej 
úrovni... nutnosť 
rozhodnúť sa, či 
plavec/plavkyňa 
zotrvajú v súťažnej 
línii aj naďalej ale-
bo dajú prednosť 
škole, práci, rodi-
ne, resp. sa zame-
rajú na trénerskú či 
rozhodcovskú činnosť. 
Ani humenský Plavecký klub Chemes 
nie je výnimkou. Zdravé úspešné jadro 
žiackych a juniorských kategórií nám robí 

radosť na jednotlivých súťažiach, sloven-
ských či medzinárodných, no je náročné, 
aby niekoľko našich skutočných plavec-
kých talentov zotrvalo pri plávaní aj po 
prekročení prahu dospelosti. 

Oravskú majstrovskú vodu úspešne rozvírilo dievčenské kvarteto i Sarah Čajbiková

Bronzová humenská štafeta dievčat (vpravo) – Čajbiková, Melničáková, Frivaldská a Vološinová, v disciplíne polohové preteky 4 x 50 
metrov.  | FOTO PESUK

Dekorovanie jednou z dvoch bronzových medailí (znak 100 a 200 m) Sarah 
Čajbikovej (PK Chemes Humenné) organizátorom súťaže.  | FOTO PESUK

Prsiarsky záber jednej z našich humenských plavkýň.   | FOTO PESUK

Tri najlepšie znakárky dlhých tratí na M-SR starších žiačok. Vpra-
vo humenská plavkyňa Sarah Čajbiková. | FOTO PESUK
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II. LIGA - VÝCHOD
11. kolo * ŠKST SOKOL VOJČICE – ŠKST 
HUMENNÉ 9:9 * PŠ Košice – Michalovce B 12:6, 
Valaliky B – Šarišské Michaľany 4:14, Valaliky B – 
Margecany 14:4, Zbereko Košice – Bracovce 12:6, 
Svidník – Levoča 6:12.

Valaliky A  11 10 0 1 147:51 31
PŠ Košice 11 9 0 2 124:74 29
Humenné 11 8 1 2 124:74 28
Zbereko Košice 11 7 1 3 107:91 26
Michalovce B 11 5 2 4 100:98 23
Š. Michaľany 11 6 0 5 94:104 23
Vojčice 11 5 2 4 104:94 23
Margecany 11 3 1 7 81:117 18
Levoča 11 3 1 7 82:116 18
Svidník 11 2 1 8 84:114 16
Bracovce 11 1 2 8 71:127 15
Valaliky B 11 1 1 9 70:128 14

III.LIGA – SEVEROVÝCHOD
11. kolo * OŠK ST BZENOV/JANOV – ŠKST HU-
MENNÉ B 5:13 * Lemešany – Kamenica n/Cir. 11:7, 
Belá n/Cir. – Vranov n/T. C 16:2, Snina – Hrabovec n/L. 
12:6, Sedlice – Bardejov 4:14, Lužany pri Top. – Vran-
ov n/T. B 7:11.

Bardejov 11 10 1 0 136:62  32
Vranov B 11 9 1 1 135:63  30
Kamenica n/C. 11 6 2 3 129:69  25
Belá n/C. 11 6 1 4 114:84  24
Lužany  11 6 1 4 100:98  24
Humenné B 11 5 2 4 100:98  23
Lemešany 11 5 1 5 90:108  22

Sedlice 11 4 3 4 100:98  22
Hrabovec n/L. 11 2 4 5 81:117  19
Snina 11 2 0 9 73:125  15
Vranov C 11 2 0 9 61:137  15
Bzenov/Janov 11 1 0 10 69:129  13

IV. LIGA – VIHORLATSKÁ
11. kolo * ŠKST HUMENNÉ C – TJ ŠIMONKA 
ČIERNE NAD TOPĽOU 10:8 * Hencovce – Kamen-
ica n/Cir. B 10:8, Kladzany – Dlhé n/Cir. 9:9, Zem-
plínske Hámre – Košarovce 9:9, Kamienka – Vranov 
n/T. D 13:5. 

Hencovce 9 9 0 0 122:40  27
Kamienka 9 6 1 2 90:72  22
Vranov D 9 6 1 2 90:72  22
Košarovce 9 5 2 2 98:64  21
Čierne  9 5 1 3 90:72  20
Humenné C 9 5 1 3 90:72  20
Kamenica B 9 5 0 4 86:76  19
Z. Hámre 9 2 1 6 73:89  14
Kochanovce 10 1 2 7 68:112  14
Dlhé n/C. 9 1 1 7 56:106  12
Kladzany 9 0 0 9 32:125  9

V. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
11. kolo * ŠKST HUMENNÉ D – STO 
KOŠAROVCE B 5:13 * Medzilaborce/Čertižné – Sni-
na B 6:12, Snina C – Lieskovec 4:14, Kamienka B – 
Kolonica/Ladomirov 8:10, Stakčín – Hažín n/Cir. 4:14, 
Belá n/Cir. B – Ptičie 13:5.

Snina B 11 9 2 0 149:49  31
Belá n/Cir. B 11 9 1 1 141:57  30
Košarovce B 11 8 1 2 115:83  28

Kolonica/Ladomírov 11 7 2 2 119:79  27
Hažín n/Cir. 11 7 1 3 124:74  26
M-laborce/Čertižné 11 5 2 4 99:99  23
Stakčín 11 5 0 6 84:114  21
Kamienka B 11 3 1 7 89:111  18
Humenné D 11 3 1 7 75:123  18
Ptičie 11 2 1 8 78:120  16
Lieskovec 11 1 0 10 58:140 13
Snina C 11 0 2 9 59:139 13

VI. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
9. kolo * Belá n/Cir. C – Dlhé n/Cir. B 18:0, Belá n/
Cir. D – Hažín n/Cir. B 11:7, Ptičie B – Stakčín B 15:3, 
Kochanovce C – Jasenov 6:12, Kolonica/Ladomirov B 

– Kochanovce B 8:10.

Kochanovce B 9 9 0 0 122:40  27
Belá n/Cir. C 9 8 0 1 133:29  25
Hažín n/Cir. B 9 6 0 3 84:78  21
Dlhé n/Cir. B 9 4 1 4 80:82  18
Jasenov 9 4 0 5 77:85  17
Belá n/Cir. D 9 4 0 5 73:89  17
Kochanovce C 9 4 0 5 69:93  17
Kolonica/Ladomírov B 9 3 1 5 81:81  16
Ptičie B 9 2 0 7 59:103  13
Stakčín B 9 0 0 9 32:130  9
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