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Prezident pri príležitosti 25. výročia 
vzniku SR ocenil aj rodáka z Humenného

Prezident SR Andrej Kiska ocenil pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky 25 osobností 
spoločenského a kultúrneho života. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry dostal Rad 

Ľudovíta Štúra I. triedy hudobník a rodák z Humenného Peter Breiner.

Rusíni chcú vedieť 
o živote Adolfa I. 
Dobrianskeho

Parihuzovce: Počasie 
lyžiarom nepraje, 
stredisko zatiaľ otvorené 
nebolo   Viac na str. 3   Viac na str. 8

tasr, Bratislava, FOTO: TASR – Pavel Neubauer   

Štátne vyznamenania si prevzali z 
jeho rúk v koncertnej sále Sloven-
skej filharmónie v bratislavskej 
Redute. Prezident podľa jeho slov 
už štvrtý raz využil začiatok nového 
roka ako možnosť ukázať, kde mož-

no hľadať skutočné korene úspe-
chu krajiny. Na margo ocenených 
vysvetlil, že Slovensko si môže 
vďaka nim pripomenúť, „že aj v 
najhorších, najsmutnejších časoch 
našej modernej histórie sa našli 
hrdinovia s odvahou čeliť zlu, ľu-
dia schopní konať dobro a nezišt-

ne pomáhať“. „Mojím zámerom je 
zdôrazniť, aké dôležité je zdieľať 
spoločné občianske hodnoty, pod-
porovať tvorivosť a slobodu ducha, 
otvorenosť k novým myšlienkam, 
rešpektovať poctivú diskusiu o na-
šej súčasnosti a pochopiť pravdu 
o našej minulosti,“ uviedol Kiska. 

Výber ocenených, ich osobné a 
ľudské kvality sú podľa hlavy štá-
tu príležitosťou ukázať, čo naozaj 
trvalo obohacuje našu spoločnosť. 
„Čo posilňuje našu súdržnosť, čo 
spája rôznorodých jednotlivcov do 
pevných komunít. Čo povzbudzuje 
zdravý a udržateľný rozvoj našej 
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krajiny. Čo zvyšuje jej odolnosť 
a kultúrnosť. Vďaka čomu je náš 
život v Slovenskej republike lepší, 
krajší a hodnotnejší,“ doplnil. Rad 
Ľudovíta Štúra I. triedy získali za 
mimoriadne zásluhy na rozvoji 
demokracie a ochranu ľudských 
práv a slobôd osobnosť Nežnej 
revolúcie Fedor Gál, ochranár 
Mikuláš Huba, vydavateľ László 
Szigeti, žurnalista Martin M. Ši-
mečka a vysokoškolský pedagóg 
Alexander Bröstl. Za mimoriadne 
zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry 
dostali Rad Ľudovíta Štúra I. triedy 
hudobník Peter Breiner, herečka 
Zuzana Kronerová a in memoriam 
hudobný skladateľ Ilja Zeljen-
ka.  Radom Ľudovíta Štúra II. trie-
dy boli vyznamenaní účastník SNP 
Otto Šimko, prekladateľka Marta 
Ličková, ochranár Juraj Flamik a 
spisovateľka Alta Vášová. Rad Bie-
leho dvojkríža II. triedy prezident 
udelil opernej speváčke Gabrie-
le Beňačkovej, českej speváčke 
Marte Kubišovej, kameramanovi 

Vladimírovi Ješinovi a bývalému 
predsedovi českej vlády Petrovi 
Pithartovi. Pribinov kríž I. triedy 
získal fyzik Pavel Povinec, lekár 
Myrón Malý, chemik Robert Mis-
trík, speváčka Marika Gombitová 
a in memoriam herec Jozef Kro-
ner a spisovateľ Rudolf Sloboda. 
Pribinovým krížom II. triedy boli 
ocenení kresťanský aktivista Mari-
án Čaučík, výkonná riaditeľka Ligy 
proti rakovine Eva Kováčová a in 
memoriam folklorista Ján Lazorík. 

Peter Breiner, Rad Ľudovíta Štúra 
I. triedy „Mám dojem, že svet nie je 
veľmi v poriadku. Keď človek strie-
da miesta, vidí, že vzorec správania 
nie je vlastníctvom jednej generá-
cie, jedného územia či jednej kul-
túry, že je to univerzálne.“ Univer-
zálny je aj Peter Breiner – rodák z 
Humenného, brilantný a pohotový 
glosátor spoločenského diania, 
vtipný publicista, no predovšetkým 
znamenitý a všestranný umelec. 
Okrem vysokoškolského štúdia na-
vštevoval aj oázu umenia, akou bol 
dom Jána Albrechta, kde sa pre-

pájala noblesa uplynulých storočí 
s obrazmi Kandinského a Koko-
schku, neformálne stretnutia hu-
dobníkov s filozofickým dialógom. 
Atmosféra slobody v dome, od 
ktorého mal kľúče, ho sprevádzala 
na vlastnej tvorivej dráhe. Skla-
dateľ, dirigent, klavírny virtuóz, 
aranžér, jeden z najnahrávanejších 
hudobníkov na svete. Pre letnú 
olympiádu v Aténach zaranžoval 
hymny všetkých štátov sveta. Žije v 
Spojených štátoch amerických, no 
býva doma aj na Slovensku. Hráva 

v Triangu, naštudoval a dirigoval 
Prokofievov balet Romeo a Júlia 
v Slovenskom národnom divadle, 
skomponoval originálne Slovenské 
tance i vlastnú orchestrálnu úpra-
vu Musorgského monumentálnych 
Obrázkov z výstavy. Prezident Slo-
venskej republiky udelil Petrovi 
Breinerovi štátne vyznamenanie, 
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj v ob-
lasti kultúry, hudobného umenia a 
o šírenie dobrého mena Slovenskej 
republiky v zahraničí.

porkačovanie zo strany 1 

mpo, Slovensko

Pobočka Colného úradu (CÚ) 
Bratislava Pošta dostávala pred 
Vianocami na colnú kontrolu od 
prepravcu denne približne 45-ti-
síc zásielok. Desiatky tisíc balíkov 
pochádzali z Číny a z ďalších krajín 
mimo EÚ. Slovenská pošta, a. s., 
ako prepravca predkladá tieto zá-
sielky na colnú kontrolu. Úplnou 
vnútornou kontrolou prešlo každý 
deň asi tisíc zásielok. Vzhľadom na 
ich enormný nárast však nie vždy 
stihol prepravca spracovať a pred-
ložiť na colnú kontrolu všetky 
dovezené zásielky. Balíky sa pred 
Vianocami zdržiavali aj na letis-
kách, kde sa pre zvýšenú kapacitu 

prepravovaných osôb v lietadlách 
nezmestili na palubu, a tak čakali 
na uvoľnené prepravné kapacity. 
„CÚ upozorňuje verejnosť, že ak 
má k dispozícii všetky potrebné 
doklady k colnému konaniu, vydá 
rozhodnutie v colnom konaní, kto-
rým vymeria colný dlh, najneskôr 
nasledujúci deň po predložení 
dokladov prepravcom. Zásielky 
nezdržiava. Ak sa chce verejnosť 
informovať o stave svojej zásielky, 
musí sa dopytovať u zvoleného 
prepravcu a nie na colnici, pre-
tože tá nemá informácie o stave 
prepravovaných zásielok,“ uviedla 
hovorkyňa Finančnej správy SR 
Ivana Skokanová. CÚ pripomína, 
že ak hodnota poštovej zásielky, 

ktorú si príjemca objednal z krajín 
mimo EÚ, presiahne 22 eur, je po-
trebné zaplatiť colný dlh. Ten môže 
pozostávať z cla, DPH či spotrebnej 
dane. Aby mohol CÚ vypočítať col-
ný dlh, musí mať k dispozícii do-
klad potvrdzujúci skutočne zapla-
tenú cenu za tovar v zásielke 
spolu s poštovným za jej pre-
pravu. Ideálne je, ak sa ten-
to doklad nachádza priamo 
v zásielke. Vtedy CÚ ihneď 
spracuje rozhodnutie v col-
nom konaní, ktorým vymeria 
colný dlh a zásielku doručí 
prepravca príjemcovi. Ten 
uhradí colný dlh pri prevzatí 
zásielky pracovníkovi pre-
pravcu. Ak doklad o hodnote 

nie je priložený v zásielke, tá sa 
uloží u prepravcu v sklade dočasne 
uskladneného tovaru a ten písom-
ne - listom informuje príjemcu 
o ďalšom postupe a potrebe pred-
loženia dokladov. Príjemca ďalej 
komunikuje s prepravcom.

Prezident pri príležitosti 25. výročia vzniku SR ocenil aj rodáka z Humenného

Colníci skontrolovali pred Vianocami tisícky zásielok
Desiatky tisíc balíkov pochádzali z Číny či z ďalších krajín mimo EÚ.
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tasr, Parihuzovce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Stredisko pripravené je. Bežnú 
údržbu, revízie vlekov máme v po-
riadku,“ informoval TASR Ján 
Špitalik, štatutárny zástupca Telo-
výchovnej jednoty (TJ) Spartak Vi-
horlat Snina, ktorá areál prevádz-
kuje. Ľudia o lyžovanie na Zemplí-
ne majú podľa neho stále záujem, 
sem-tam sa aj ozvú, aké sú pod-
mienky. „Počasie ale neovplyvní-
me. Očakávame, že tento rok bude 
naozaj slabý,“ spomenul s tým, že 

výhodou je, že nemajú ani jedného 
zamestnanca na pracovný pomer. 
„Pri živote to udržiavame len dob-
rovoľnícky,“ zdôraznil. Do údržby 
vlani investovali približne 4000 
eur. Minuloročnú sezónu hodnotil 
Špitalik veľmi pozitívne. Stredisko 
fungovalo len počas víkendov, 
voľných dní a sviatkov. Prevádz-
kových dní tam mali 28. Naposle-
dy takú zaevidovali pred viac ako 
ôsmimi rokmi. V Parihuzovciach 
sú dva funkčné vleky. Jeden má 
dĺžku 800 metrov, druhý 550 met-

rov. Celko-
vá plocha, 
ktorú má 
TJ v nájme, 
predstavuje 
22 hektá-
rov. Ide za-
tiaľ o jediný 
funkčný ly-
žiarsky areál 
na Zemplíne, 
keďže Skipark Chlmec v Humen-
skom okrese ukončil pred dvomi 
rokmi prevádzku, Danová pri mes-

te Medzilaborce je mimo prevádz-
ky už niekoľko rokov.

tasr, Medzilaborce

Ide o deväť bytových domov, v kaž-
dom z nich by malo byť 12 bytových 
jednotiek. Financie na túto aktivitu 
chce samospráva získať zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania, ministerstva 
dopravy i vnútra. „Výstavba bude 
prebiehať v nasledujúcich rokoch. 
Uvidíme sami, ako nám to pôjde,“ 
uviedol pre TASR primátor Vla-

dislav Višňovský. Mesto doteraz 
nízkoštandardné byty nestavalo. 
Dôvodom, prečo sa samospráva 
rozhodla pre tento investičný zá-
mer, je podľa neho fakt, že evidujú 
problémy s bývaním neprispôsobi-
vých obyvateľov na Ulici dukelských 
hrdinov, ktorá je v centre mesta. 
„Chceme vytvoriť podmienky na to, 
aby sme postupne toto sídlisko, kto-
ré sa už fyzicky rozpadáva, pretože 

bytové domy sú v katastrofálnom 
stave, presťahovali na Zámočnícku 
ulicu,“ vysvetlil s tým, že v tejto čas-
ti mesta je zriadené aj komunitné 
centrum a funguje tam aj terénna 
sociálna práca. „V tej istej lokalite 
budujeme aj materskú školu,“ do-
plnil. V tomto roku na Zámočníckej 
ulici mesto zrekonštruovalo miest-
nu komunikáciu, ktorá vedie okrem 
iného k spomínaným i plánovaným 

objektom. „Týmto projektom sme 
zlepšili technické vybavenie a čias-
točne vyriešili aj hygienickú stránku 
obyvateľov tejto ulice,“ informu-
je samospráva na svojej webovej 
stránke. Celková výška výdavkov na 
túto aktivitu predstavovala sumu 
približne 12 000 eur. Väčšiu časť 
mesto získalo v podobe dotácie od 
Ministerstva vnútra SR, zostatok fi-
nancovalo z vlastných zdrojov.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Spoplatnené sú ľahké plastové 
tašky s hrúbkou steny menšou ako 
50 mikrometrov. Predajcovia sú 
taktiež povinní alternatívne po-
skytovať iné druhy tašiek z papiera 
či textilu alebo tašiek určených na 
opakované použitie. Spoplatneniu 
nepodliehajú mikroténové vrecúš-
ka s hrúbkou steny menšou ako 15 
mikrometrov, ktoré sa vyžadujú 
z hygienických dôvodov alebo sa 
poskytujú ako primárny obal pre 
nebalené potraviny s cieľom pred-

chádzať plytvaniu potravinami. Za 
nedodržanie povinností vyplývajú-
cich zo zákona o odpadoch hrozia 
obchodníkom pokuty od 500 do 
50-tisíc eur. Kontrolovať a udeľo-
vať prípadné pokuty je oprávnená 
Slovenská obchodná inšpekcia. 
Povinnosť znížiť spotrebu igelito-
vých tašiek vyplynula Slovensku 
z európskej smernice. Priemerný 
Slovák spotrebuje ročne podľa or-
ganizácie Envi-pak 466 tašiek, kým 
priemerná spotreba v EÚ je okolo 
200 tašiek na občana. Minister 
životného prostredia László Sóly-

mos (Most-Híd) je presvedčený, 
že klesne počet odhodených tašiek. 
„Ľahká plastová taška sa stala sym-
bolom nezmyselnej záťaže životné-
ho prostredia. Veľmi rýchlo sa z 
nej stane odpad. Zákazníkovi často 
slúžia menej ako hodinu. Kým 
prenesie nákup z obchodu domov. 
No životné prostredie sa s každou 
jednou vyrovnáva desiatky rokov. 
Zrátané a podčiarknuté, plastové 
tašky zdarma sú luxus, ktorý si už 
ďalej nemôžeme dovoliť,“ povedal 
minister. Spolu s týmito opatre-
niami vyhlásilo ministerstvo život-

ného prostredia ešte koncom roka 
2016 iniciatívu „Slovensko bez 
igelitových tašiek“. V súčasnosti 
sa k výzve pripojili maloobchodné 
reťazce COOP Jednota, Kaufland a 
podporil ju i Zväz obchodu a ces-
tovného ruchu SR. Cieľom je po-
stupne odstrániť ekologicky nevy-
hovujúce tašky z predaja a zákaz-
níkom pri nákupoch ponúkať inú, 
ekologickejšiu alternatívu.

Parihuzovce: Počasie lyžiarom nepraje, stredisko zatiaľ otvorené nebolo

Medzilaborce: Samospráva plánuje výstavbu bytov nižšieho štandardu

Za nákup zabalený v ľahkej plastovej taške si priplatíme 

Počasie lyžiarom na Zemplíne nepraje. Menšie stredisko v Parihuzovciach v Sninskom okrese, ktoré počas vlaňajšej sezóny 
navštívilo spolu viac ako 4000 ľudí, zatiaľ otvorené nebolo.

Medzilaborce plánujú v budúcnosti výstavbu bytov nižšieho štandardu na Zámočníckej ulici. Mestskí poslanci v tejto 
súvislosti odsúhlasili na svojom decembrovom zasadnutí investičný zámer.

Predajcovia už nezabalia váš nákup zadarmo do ľahkých plastových tašiek. Od začiatku 
roka 2018 sú povinne spoplatnené. Zmenu zaviedlo ministerstvo životného prostredia. 

Sľubuje si od nej obmedzenie spotreby igelitiek pri nákupoch.



PONDELOK
8. JANUÁRA 2018HUMENSKÝ EXPRES4 | SPRAVODAJSTVO KRIMI 

mpo, Humenné

Počas silvestrovského popolud-
nia mala obvinená dvojica spolu 
s 12-ročným chlapcom pri rieke 
Laborec v Humennom, neďaleko 
ulice Jasenovská, okradnúť dvoch 
chlapcov. Pod hrozbou bitky pýta-

li od maloletého chlapca peniaze, 
pričom ten im zo strachu dal dve 
petardy a 1,20 eura. Následne od 
16-ročného chlapca taktiež pod 
hrozbou bitky pýtali peniaze, čo pod 
strachom z bitky urobil a dal im 4 
eurá. „Následne ho zvalili na zem, 
jeden mu sadol na nohy, ďalší mu 
tlačil ramená k zemi a ďalší ho udie-

ral päsťou do brucha a snažil sa mu 
vytiahnuť z vrecka vetrovky ruku, v 
ktorej držal peňaženku. To sa obvi-
nenému chlapcovi nakoniec aj po-
darilo. Z peňaženky vybrali 70 eur a 
peňaženku bez peňazí hodili späť na 
poškodeného,“ vysvetlil prešovský 
krajský policajný hovorca Daniel 
Džobanik. Spresnil, že v priebe-

hu nasledujúcich hodín humenskí 
kriminalisti zadržali ako podozri-
vých z tejto lúpeže 15-ročné dievča 
a 16-ročného chlapca. Maloletý 
chlapec pre nedostatok veku nie je 
trestne zodpovedný. Obaja obvine-
ní sú umiestnení v cele policajného 
zaistenia a vyšetrovateľ spracoval 
podnet na ich vzatie do väzby.

mpo, Humenné

Obvinený muž ešte začiatkom mi-
nulého roka uzatvoril s jednou oby-
vateľkou obce Belá nad Cirochou, 
okres Snina, zmluvu o dielo. Na jej 
základe sa zaviazal zrealizovať do-
danie a montáž 8 kusov plastových 
okien, 2 kusy dverí a 1 kus garážo-

vej brány na novostavbe rodinného 
domu objednávateľky. Termín bol 
do apríla 2017 a celková cena diela 
6 400 eur. Obvinený muž v dome 
vykonal zameranie a vystavil zame-
riavací protokol. Objednávateľka 
mu pri podpise zmluvy o dielo vy-
platila zálohu 3 400 eur a následne 
o pár dní neskôr mu po jeho pred-

chádzajúcom telefonickom vyžiada-
ní zaslala na účet sumu 1 800 eur 
a sumu 920 eur. „Obvinený muž 
však objednaný tovar v dohodnu-
tom termíne aj napriek urgenciám a 
dohode o dodaní diela v náhradnom 
termíne 7. 9. 2017 nedodal a finanč-
né prostriedky nevrátil, nakoľko už 
v čase uzatvorenia zmluvy o dielo 

vzhľadom na svoje iné finančné zá-
väzky vedel, že zmluvné podmienky 
nedodrží a predmet zmluvy nedo-
dá,“ ozrejmil prešovský krajský po-
licajný hovorca Daniel Džobanik. 
Poškodenú tak svojím konaním 
uviedol do omylu a spôsobil jej ško-
du v celkovej výške 6 120 eur. Obvi-
nený je stíhaný na slobode.

mpo, Snina

Z prečinu krádeže a prečinu po-
rušovania domovej slobody obvi-
nili policajti zo Sniny 54-ročného 
Sninčana. Obvinený muž počas 
noci z pondelka na utorok vošiel 

na pozemok rodinného domu na 
Komenského ulici v obci Belá nad 
Cirochou, okres Snina, a cez dvor 
prešiel do hospodárskej budovy 
a stajne. „V stajni odviazal a od-
cudzil kobylu chladnokrvníka, rok 
narodenia 2012, s ktorou potom 
prišiel až do mesta Snina,“ priblí-

žil prešovský krajský policajný ho-
vorca Daniel Džobanik. Keď s ňou 
ráno prechádzal po mestskej časti 
zvanej Tabla, spozorovala ho po-
licajná hliadka, ktorá ho zastavila 
a kontrolovala. Policajti muža ná-
sledne zadržali ako podozrivého 
z tejto krádeže. Ukradnutá kobyla 

bola následne vrátená 50-ročnému 
majiteľovi. Hodnota predmetného 
koňa bola vyčíslená na 2 800 eur. 
Obvinený muž bol umiestnený do 
cely policajného zaistenia a je stí-
haný v super rýchlom konaní. 

mpo, Humenné

Polícia pred pár dňami obvinila 
25-ročnú ženu za prečin neopráv-
neného vyrobenia a používania 
elektronického platobného pro-
striedku, elektronických peňazí 
alebo inej platobnej karty.  Obvi-
nená žena v jednom z obchodných 
domov v Stropkove si zobrala pla-
tobnú kartu, ktorú tu zabudla istá 
žena potom, čo zaplatila za tovar. 
S touto kartou prišla ešte v ten deň 
popoludní do iného obchodného 
domu a s uvedenou kartou vykona-

la dve bezkontaktné platby. Jedna 
platba vo výške 11,80 eura a druhá 
platba v presne nezistenej výške, 
pričom nakúpila rôzny tovar ako 
šampóny, jogurty, tyčinky a džús. 

Polícia radí, ako sa chrá-
niť pred zneužitím karty
Platobnú kartu by ste mali mať 
vždy pri sebe a priebežne ju kon-
trolovať. Okamžite po zistení, že 
karta bola odcudzená alebo stra-
tená, sa kontaktovať s bankou a 
kartu zablokovať, v prípade kráde-
že karty túto skutočnosť oznámte 

polícii. Nikdy nenoste so sebou aj 
PIN kód, v žiadnom prípade si ho 
nepíšte na kartu ani nikde inde. 
Jediný bezpečný spôsob je zapa-
mätať si PIN. Pri používaní karty 
postupujte obozretne, pri zadávaní 
PIN kódu do platobného termi-
nálu alebo bankomatu si vopred 
overte, či zadaný PIN kód nemôže 
iná osoba alebo kamera pozorovať. 
Dbajte vždy na to, aby ste pri pla-
tení mali kartu na očiach a videli, 
čo s ňou obsluha platobného ter-
minálu robí. Nikdy kartu nikomu 
nepožičiavajte a nikdy nikomu 

neprezrádzajte PIN kód. Nikdy 
neodpovedajte na e-mailové výzvy 
vyžadujúce zadanie údajov o karte, 
ani ak je údajným odosielateľom 
vlastná banka, cez internet plaťte 
kartou iba u dôveryhodného ob-
chodníka. Pri kúpe tovaru či ob-
jednaní služby si v každom prípade 
vytlačte doklad a čítajte obchodné 
podmienky, s ktorými klient pri 
objednávke tovaru či služby musí 
súhlasiť. Zvážte, aké denné limity 
a výber hotovosti a platbu kartou 
reálne potrebujete.

Objasnená silvestrovská lúpež v Humennom

Peniaze vzal, okná a dvere nedodal

Sninčan ukradol kobylu a prechádzal sa s ňou po meste

Chráňte sa pred zneužitím platobnej karty

Humenský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre zločin lúpeže 15-ročnému dievčaťu a 16-ročnému chlapcovi z Humenného.

Humenský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 29-ročnému Popradčanovi za prečin podvodu. 

Za krádež koňa skončil v cele policajného zaistenia.

Nikdy nenoste so sebou PIN kód, v žiadnom prípade si ho nepíšte na kartu ani na papier.
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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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tasr, Vysoké Tatry, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Podľa šéfa Horskej záchrannej služ-
by (HZS) Jozefa Janigu môže za to 
sčasti aj neznalosť pohybu v zľado-
vatenom teréne, nesprávny výstroj, 
resp. nedostatočná príprava na 
túru. „Dlhoročne odporúčame náv-
števníkom, aby využívali kurzy pre 
lepší pohyb a záchranu v horách 
v oblasti horolezectva a skialpiniz-
mu. Ak nie, tak by mali využívať 
aspoň služby horských sprievodcov 
alebo vodcov,“ upozornil Janiga. Aj 
v tomto segmente podľa neho sú 
‚šmejdi‘, ktorí poskytujú služby bez 
príslušných povolení. HZS preto 
odporúča všetkým návštevníkom, 
ktorí takéto služby chcú využívať, 
aby si overili, či títo sprievodcovia 
a vodcovia majú potrebnú akre-
ditáciu, vzdelanie a živnostenské 
oprávnenie. Horskí sprievodcovia 
majú oprávnenie sprevádzať turis-
tov po vysokohorské chaty, ďalej 
nad chatu do oblastí horských se-

diel a na vrcholy štítov sú to horskí 
vodcovia. Rok 2017 bol v súvislosti 
s úrazovosťou v slovenských horách 
pre horských záchranárov nároč-
nejší ako ten predošlý. „Niekedy 
v auguste sme bilancovali, že rok 
2017 sa vyvíja lepšie, žiaľ, celá jeseň 
a rýchly nástup zimy nám štatistiky 
veľmi nepríjemne skreslili,“ kon-
štatoval Janiga s tým, že za 24 me-
siacov zasahovala HZS už takmer 
2500-krát a v horách zahynulo už 
28 ľudí. Vlani pritom absolvovala 
niečo cez 2230 výjazdov. Štatistiky 
negatívne zdvihli najmä uplynulé 
vianočné sviatky, keď museli hor-
skí záchranári za tri dni pomáhať 
84 zraneným ľuďom, vo väčšine 
prípadov šlo o pošmyknutie sa na 
zľadovatenom teréne. Úvahy o 
uzatvorení turistických chodníkov 
v prípade takto zlých podmienok 
však podľa šéfa HZS nie je rieše-
nie. „Na jednej strane my v tomto 
nemáme žiadne kompetencie a na 
strane druhej, pre niektoré skupi-

ny ako napr. horolezcov, sú tieto 
podmienky veľmi dobré. Keď to 
porovnám s dopravou, na cestách 
je tiež množstvo nehôd a teraz pre-
to nejdeme zatvárať diaľnice a iné 
komunikácie. Je to skôr o tom, že 
ľudí treba správne informovať, 
navádzať a hlavne vzdelávať, aby 
sa z tých hôr vracali zdraví,“ upo-
zornil Janiga. Turistické chodníky 
na horách sú naďalej zľadovatené, 
v najbližších dňoch má snežiť a fú-

kať silný vietor, takže podmienky 
na pohyb v teréne sa ešte zhoršia. 
HZS preto odporúča turistom zvá-
žiť túru, prípadne sa dobre vystrojiť 
a nosiť so sebou stúpacie železá a 
mačky. „V pásme lesa postačia jed-
noduchšie, nad hornú hranicu lesa 
už treba mať klasické horolezecké 
stúpacie železá a cepín. Základom 
je tiež správna obuv a oblečenie,“ 
uzatvára Janiga.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Najmenej rozvinuté okresy môžu 
získať podporu na zavedenie trie-
dené zberu. Obce, združenia obcí a 
ich príspevkové organizácie môžu 
predkladať žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na triedený zber 
komunálnych odpadov, aj mecha-
nicko-biologickú úpravu zmesového 
komunálneho odpadu a zhodno-
covanie biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov. Výzvu 
vyhlásilo ministerstvo životného 
prostredia, k dispozícii je 25 milió-
nov eur. „Samosprávam podávame 
pomocnú ruku a prispôsobujeme 
čerpanie prostriedkov tak, aby fi-
nancie boli cielené aj do okresov, 
kde cítime dlh voči ľuďom,“ povedal 
minister životného prostredia Lász-

ló Sólymos (Most-Híd). Výzvy na 
čerpanie prostriedkov z Operačného 
programu Kvalita životného pros-
tredia sú podľa neho šancou pomôcť 
svojmu regiónu v oblasti triedenia 
a spracovania odpadu. Maximálna 
výška príspevku na projekt nesmie 
presiahnuť šesť miliónov eur a mie-
ra spolufinancovania zo zdrojov 
prijímateľa predstavuje päť percent. 
Sólymos priznal, že celkové pro-
striedky vo výške 25 miliónov eur 
nevyriešia všetky ťažkosti najmenej 
rozvinutých okresov v oblasti život-
ného prostredia. Pomôcť však majú 
tam, kde je vôľa triediť odpad, a 
„tým zmenšovať objemy skládok, 
ktoré majú neblahý vplyv aj na ži-
vot v regiónoch.“ Minister zároveň 
vyzval predstaviteľov samosprávy, 
aby využili túto možnosť a ponúkali 

kvalitné projekty. V súčasnosti me-
dzi najmenej rozvinuté okresy patria 
Kežmarok, Lučenec, Rimavská So-
bota, Sabinov, Sobrance, Trebišov, 
Vranov nad Topľou, Svidník, Poltár, 
Veľký Krtíš, Revúca, Rožňava, Bar-
dejov, Gelnica a Medzilaborce.

Najmenej rozvinuté okresy môžu 
získať podporu na zavedenie trie-
deného zberu. Triedením odpadu 
zmenšia objemy skládok, ktoré 
majú neblahý vplyv aj na život v re-
giónoch.

Turisti by sa mali viac vzdelávať  a využívať  služby vodcov a sprievodcov  

Najmenej rozvinuté okresy môžu získať  podporu na triedený zber 

Zimná sezóna sa v uplynulom roku 2017 začala viacerými výjazdmi horských záchranárov. Oproti roku 2014 stúpol počet 
ich výjazdov počas vianočných sviatkov až trojnásobne a viac, takmer o tretinu je ich aj v porovnaní s minulým rokom. 
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ts, Michalovce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

V novej nemocnici Svet zdravia Mi-
chalovce, ktorú slávnostne otvorili 
koncom novembra minulého roka, 
chcú zriadiť centrum pre mozgové 
príhody. Pre takzvané stroke cen-
trum plánuje nemocnica do troch 
rokov nakúpiť nutné prístrojové vy-
bavenie. Aj to je jedna z vecí, ktorú 
zafinancuje z eurofondov. Nemoc-
nica totiž získala nenávratný finanč-
ný príspevok vo výške takmer 1,9 
milióna eur. „Počet kardiovaskulár-
nych ochorení, cievnych mozgových 
príhod a podobných ochorení v sú-
časnosti neustále rastie. Zriadením 
tzv. stroke centra, ktoré bude liečiť 
pacientov s náhle vzniknutou ciev-
nou mozgovou príhodou, poskyt-
neme ľuďom vysokošpecializovanú 
neurologickú starostlivosť,“ hovorí 
riaditeľ nemocnice Svet zdravia Mi-
chalovce MUDr. Vladimír Dvorový. 
Zdôrazňuje, že táto starostlivosť 
bude nielen pre pacientov z Micha-
loviec, ale aj zo širšieho regiónu a 

významne sa tak zvýši jej dostup-
nosť. 

Dokonalé zobrazenie ciev 
Z eurofondov tak nemocnica zakúpi 
novú angiografickú linku a špeciál-
ny ultrazvukový prístroj s možnos-
ťou zobrazenia diagnostiky v rámci 
dopplerovskej sonografie. 
„Angiografická linka je kombinova-
né diagnostické zariadenie, ktoré na 
princípe fokusovaného röntgenové-
ho žiarenia na určitú oblasť (hlavu, 
krk, hrudník, brucho, panvu) s pou-
žitím kontrastných látok priam do-
konale zobrazuje cievne zásobenie 
jednotlivých častí tela či orgánov,“ 
vysvetľuje Dvorový. 
Okrem včasnej diagnostiky nová 
angiografická linka plní aj dôležitej-
šiu intervenčnú úlohu. Prostredníc-
tvom nej je napríklad možné lokál-
ne ošetriť aneuryzmu či roztiahnuť 
zúženú cievu. 

Diagnostika nádorov po 
novom 

Nové prístrojové vybavenie dostane 
aj oddelenie nukleárnej medicíny. 
Nemocnica plánuje vďaka eurofon-
dom vymeniť staršiu jednohlavo-
vú gamakameru za nový špeciálny 
medicínsky prístroj SPECT/CT 
(jednofotónový emisný počítačový 
tomograf). Ten umožňuje kvalitnej-
šiu diagnostiku, kontrolu liečby ná-
dorových ochorení i širšie spektrum 
vyšetrení. „Ide v podstate o kom-
bináciu výhod dvoch prístrojov: 
vysokocitlivého CT, ktorý umož-
ňuje presné zacielenie zhubného 
procesu v organizme a SPECT, čo 
je diagnostická metóda na detekciu 
malígnych lézií a ich zobrazenie pod 
špeciálnou gamakamerou,“ vysvet-

ľuje riaditeľ s tým, že prístroj ne-
mocnica využije najmä v oblasti on-
kológie. Nemocnica by mala zmluvu 
o nenávratný finančný príspevok z 
Integrovaného regionálneho ope-
račného programu (IROP) podpísať 
v najbližších týždňoch. Nové medi-
cínske vybavenie by následne mala 
stihnúť nakúpiť do troch rokov. Cie-
ľom výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok z 
IROP je modernizácia infraštruktú-
ry ústavných zariadení poskytujú-
cich akútnu zdravotnú starostlivosť, 
zvýšenie ich produktivity a efek-
tívnosti vrátane lôžkového fondu a 
znižovania priemernej dĺžky hospi-
talizácie. 

mpo, Zemplín 

Situácia na vodných tokoch na 
východe Slovenska je pokojná. 
„Vzhľadom na vývoj hydrologic-
kej situácie neočakávame výrazný 
vzostup vodných hladín,“ potvrdil 
hovorca Slovenského vodohos-
podárskeho podniku (SVP) Pavel 
Machava. Dodal, že na hraničných 
vodných tokoch Latorica (Veľké 
Kapušany) a Bodrog (Streda nad 
Bodrogom) pretrvávajú 2. stupne 
povodňovej aktivity. „Počas zvýše-
ných stupňov povodňovej aktivity 
pracujú naši zamestnanci v mimo-

riadnych službách a tiež je zvýšená 
hliadková činnosť,“ spresnil ho-
vorca. Slovenský vodohospodársky 
podnik, štátny podnik, bol založený 
v roku 1997. Vznikol spojením šty-
roch štátnych podnikov – Povodie 
Dunaja, Povodie Váhu, Povodie 
Hrona a Povodie Bodvy a Hornádu. 
Podnik spravuje vodné toky v dĺžke 
32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 
811 km ochranných hrádzí a kaná-
lovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je 
prevádzkovateľom Vodného diela 
Gabčíkovo. Celková plocha povodí 
je 49 015 km². Organizačne je tvo-
rený Podnikovým riaditeľstvom so 

sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi 
odštepnými závodmi (Bratislava, 

Piešťany, Banská Bystrica a Košice) 
a jednotlivými správami povodí.

Michalovská nemocnica chce vytvoriť  centrum pre mozgové príhody 

Situácia na vodných tokoch na východe Slovenska je pokojná 

Vysokošpecializovaná neurologická starostlivosť bude 
poskytovaná nielen pre pacientov z Michaloviec,  

ale aj zo širšieho regiónu.

Na hraničných tokoch Bodrog a Latorica stále platí 2. stupeň povodňovej aktivity. Vodohospodári v najbližších 
dňoch neočakávajú výrazný vzostup vodných hladín.  
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tasr, Oľka, Foto TASR - Michaela Zdražilová  

Otec Jasik pôsobí v gréckokato-
líckej farnosti Oľka v Medzilabor-
skom okrese, predtým bol v Sni-
ne i v Čabinách. Za sebou má už 
vydanú publikáciu o Anatolijovi 
Kralickom, ktorý pochádzal práve z 
poslednej menovanej obce. Je hos-
podárom Spolku svätého Jána Krs-
titeľa, ktorý bol obnovený v roku 
2003, a zároveň šéfredaktorom 
časopisu Artos, ktorý spolok vydá-
va štyrikrát ročne. „Už ako chlapec 
som počul o Dobrianskom, ale bol 
jedna veľká neznáma,“ uviedol pre 
TASR Jasik s tým, že v období ko-
munizmu sa o ňom nepísalo, ani 
nehovorilo. „Vedel som o tom, že 
v Čertižnom (okres Medzilabor-
ce) má hrob,“ spomenul s tým, že 
tamojší kostol navštívil ešte ako 
miništrant. Dozvedel sa vtedy, že 
v chráme sa nachádza kalich aj 
kniha, ktorú kedysi Dobriansky da-
roval farnosti. Podľa jeho slov bol 
v 19. storočí jej donátorom, keďže 
vlastnil celé Čertižné. K ďalším in-
formáciám o jeho živote sa dostal 
popri štúdiu na vysokej škole v Pre-
šove, keď sa začal venovať rusín-
skym buditeľom. Materiály si po-
stupne odkladal, časť z nich získal 
aj počas základnej vojenskej služby 
v Martine, kde mal možnosť na-
zrieť do knižnice Matice slovenskej. 
„Možno som si myslel, že niekedy 
na časti bude vychádzať nejaký 
veľký článok v novinách, alebo keď 
príde možnosť, tak vydám knižku, 
nie veľkú, nie veľmi odbornú, lebo 

naši ľudia chcú čítať jednoduchý 
text,“ vysvetlil. Zhodou okolnos-
tí to vyšlo práve na Rok Adolfa 
Dobrianskeho, ktorý pri príležitosti 
200. výročia jeho narodenia vyhlá-
sil Okrúhly stôl Rusínov Slovenska 
a pripadol na rok 2017. Publikácia 
vyšla ešte začiatkom roka. V tejto 
súvislosti Jasik spomenul, že prá-
ve obyvatelia Čertižného, okrem 
iných, mali o knihu veľký záujem. 
„Aby vedeli viac, ako počuli od svo-
jich predkov,“ uviedol. Publikácia 
je písaná v dvoch jazykoch. Naj-
základnejšie časti sú v slovenčine, 
ďalšie v rusínčine. Jej obsahom 
sú základné informácie o živote 
Dobrianskeho. „Prezentoval, že aj 
Rusíni, tak ako iné národy, by mali 
mať svoj spisovný jazyk. Stretá-
val sa aj s mnohými slovenskými 
národovcami,“ poznamenal Jasik 
s tým, že od začiatku chcel, aby oba 
národy mali spoločnú organizáciu, 
ktorá by zastrešovala ich požia-
davky. Nakoniec s rusínskou inte-
ligenciou a kňazmi založil cirkevný 
Spolok svätého Jána Krstiteľa. Bol 
však aj jedným zo zakladajúcich 
členov Matice slovenskej. Adolf I. 
Dobriansky sa narodil 19. decem-
bra 1817 v Rudlove na Zemplíne do 
kňazskej rodiny. Bol významným 
politikom, publicistom a vedúcou 
osobnosťou rusínskeho národné-
ho obrodenia. Napísal množstvo 
prác, v ktorých sa venoval histórii, 
etnografii, náboženskej a politickej 
situácii v spoločnosti. Pôsobil v 
štátnej službe ako vládny poradca 
vo Viedni. Pochádzal zo šľachtic-

kého rodu, hovoril deviatimi ja-
zykmi. Vyštudoval filozofiu, právo 
aj Banícku a lesnícku akadémiu v 
Banskej Štiavnici. Podľa Jasika bol 
viackrát vyznamenaný, dostal Rád 

železnej koruny, Rád sv. Anny a sv. 
Vladimíra. Zomrel 19. marca 1901 
v rakúskom Innsbrucku, pochova-
ný je v Čertižnom.

tasr, Humenné, Trebišov  

Na Zemplíne sú prvými no-
vorodencami dvojičky. Ide 
o dievčatká. Ako informoval 
hovorca siete nemocníc Svet 

zdravia Tomáš Kráľ, bábät-
ká prišli na svet tri minúty po 
sebe, o 4.12 a 4.15 hod. „Hana 
váži 2930 gramov a meria 49 
centimetrov, Jana má 2350 
gramov a 45 centimetrov,“ 

uviedol s tým, že pochádzajú z 
obce Lackovce (okres Humen-
né). „Deti aj matka sú v po-
riadku,“ doplnil. Ďalší pôrod 
na Nový rok zaznamenali aj v 
Trebišove, kde sa o 8.15 hod. 

narodila malá Eva. „Jej váha je 
2630 gramov a dĺžka 48 centi-
metrov,“ poznamenal hovorca. 
Mamka i bábätko sú v poriad-
ku, pochádzajú z obce Parcho-
vany, okres Trebišov.

M. Jasik: Rusíni chcú vedieť o živote Adolfa I. Dobrianskeho 

Na Zemplíne sú prvými novorodencami dvojičky 

Rusíni chcú vedieť o živote Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho. Myslí si to otec Milan Jasik, ktorý v uplynulom roku vydal publikáciu 
o tejto významnej osobnosti rusínskych, ale aj slovenských dejín. Podľa neho o tom svedčí aj záujem verejnosti o ňu.
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Katarína Rondziková, Humenné, FOTO: Stanislav Mikita 

Zázračný vianočný čas je plný ne-
opakovateľnej atmosféry, vždy 
znovu posvätený zázrakom na-
rodenia, darovania i prijímania. 
A predvianočný čas býva zasa plný 
očakávania a príprav. Začína už 
Adventom, ale práve 13. december 
je v ľudovom zvykosloví jedným 
z najmagickejších dní, pretože je 
Lucie. Koncert Základnej umelec-
kej školy na Mierovej ulici s ná-
zvom Od Lucie do Vianoc, ktorý 
sa uskutočnil v tento magický deň, 
mal dve časti. V prvej časti divákom 
priblížil niektoré zvyky a tradície 
našich prarodičov v predvianoč-
nom období. Lucia je považovaná 
za nositeľku svetla. V minulosti sa 
však sviatok Lucie spájal s čarami. 

Koledníci a vinšovníci neodmysli-
teľne patrili k Vianociam. Vinšmi 
si ľudia navzájom želali zdravie, 
šťastie, bohatstvo i pokojný život. 
V minulosti mali svoj nezastupiteľ-
ný význam a okrem iného pomáhali 
udržiavať dobré rodinné a sused-
ské vzťahy. Susedia si pri vinšova-
ní vzájomne žičili. To všetko mali 
diváci možnosť vidieť v prvej časti 
koncertu. V druhej časti programu 
odzneli koledy a vianočné piesne 
v rôznych podobách. Predstavili sa 
sólisti školy, komorné zoskupenia, 
akordeónový i školský orchester, 
komorný spevácky zbor a prvýkrát 
sa verejnosti predstavila aj nová 
školská kapela. Koncert bol bodkou 
za rokom 2017 a ukážkou tvorby 
všetkých štyroch odborov – hu-
dobného, literárno-dramatického, 

tanečného aj výtvarného. V tomto 
adventnom období svetlo svietilo 
nielen v lampášoch, ale diváci si ho 
odnášali aj vo svojich srdciach pri 
príjemných tónoch hudby a hovo-
reného slova. Svetlo v srdciach bolo 

posolstvom scenára vianočného 
koncertu Základnej umeleckej ško-
ly na Mierovej ulici, ktorý pripra-
vila Mgr. Jana Dobrančinová, DiS. 
art. a Ľubica Hodovancová a PhDr. 
Eva Jacevičová. 

tasr, Humenné, FOTO: TASR- Michaela Zdražilová 

Jednodňovú akciu organizujú 
v škole už 11 rokov. „Je to naša 
pýcha. Všetci žiaci, učitelia, upra-
tovačky, kuchárky sa pripravujú 
na túto akciu, pretože je to záro-
veň aj deň otvorených dverí nielen 
pre našich žiakov, ale aj pre býva-
lých žiakov, rodičov, starých rodi-
čov a všetkých ľudí, ktorí sa chcú 
prísť pozrieť, ako my si tu žijeme 
na našej škole,“ uviedla pre TASR 
učiteľka anglického jazyka a koor-
dinátorka žiackeho parlamentu, 
ktorý zastrešuje Kudlovský jarmok, 
Adriana Janošová. Deti pripravu-
jú výrobky samy. „Je to ich ručná 
práca,“ poznamenala Janošová 
s tým, že ich začínajú vyrábať už v 
novembri. Ide okrem iného o pa-
pierové košíky, stromčeky, venčeky 
či svietniky. „Kreativite sa medze 
nekladú,“ spomenula. Okrem pre-

dajných stánkov 
mohli návštevníci 
na jarmoku vidieť 
aj rôzne tvorivé 
dielne, priprave-
né boli aj súťaže 
či burza hračiek 
a kníh. Akciu 
spestril aj kul-
túrny program, 
hostí vítali vlast-
noručne upeče-
nými perníčkami. 
K dispozícii boli 
aj ukážky ručnej 
práce, napr. šper-
kárstvo, háčko-
vanie či výroba vianočných ozdôb. 
Pozvaní stredoškoláci predviedli 
okrem iného aj ukážky vlasovej 
a dekoračnej kozmetiky. „Výťažok 
z celého jarmoku pôjde aj na účely 
školy, to znamená, že si dokúpime 
veci, na ktoré nemáme peniaze, 

a druhá časť pôjde tento rok na 
zmiernenie nákladov spojených 
s operáciou pre našu žiačku, piatač-
ku, ktorá má zdravotný problém,“ 
vysvetlila princíp akcie učiteľka. 
Myšlienka vzniku jednodňového 
podujatia, do ktorého sa zapája celá 

škola, pochádza zo strany pedago-
gického zboru. „Zhruba tých šesť až 
sedem rokov to organizuje už žiac-
ky parlament,“ spomenula Janošo-
vá s tým, že sa stále vylepšujú.

Kudlovský jarmok má aj charitatívny účel, organizujú ho už 11 rokov  

Posolstvom vianočného koncertu bolo Svetlo v srdciach 

Kudlovský jarmok, ktorý organizujú na Základnej škole na Kudlovskej ulici v Humennom, má aj charitatívny účel. Časť 
vyzbieraných peňazí poputuje na pomoc jednej zo žiačok tejto školy.

Koncert Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom priblížil divákom niektoré zvyky a tradície našich 
prarodičov v predvianočnom období.
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INFOSERVIS / INZERCIA

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenáj-
mu KANCELÁRSKE 
PRIESTORY v zrekon-
štruovanej budove SFZ 
na ul. Osloboditeľov 3 
v Humennom (100 m 
od centra mesta, dosta-
tok parkovacieho miesta 
zdarma). Viac na tel. č. 
0905 809 038; e-mail: 
sekretariat@obfzhumen-
ne.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. 
Dochádzkový bonus... na 
oddelení lisovania gumo-
vých tesnení až 175 €.  In-
formácie na tel. č. 0948 
901 201, 0908 084 824.

HE-R/0112

 � Prijmeme UPRATO-
VAČKU do prevádzky 
v Strážskom. Tel. 0905 
256 038.

HE-R/0100

 � Prijmeme HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA 
GÁTER – drevovýroba. 
Tel. 0905 256 038.

HE-R/0002

S L U Ž B Y 

 �  Potrebujete PRESŤA-
HOVAŤ ZARIADENIE 
bytu či domu? ZBAVIŤ 
SA NEPOTREBNÉHO 

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Januárové dažde - osivám 
nešťastie.

Ešte skôr jak na Malvínu 
(11. 1.) pocítiš tú pravú 

zimu. 
Sv. Hilár (14. 1., biskup 
a učiteľ Cirkvi) hovorí - 
vyber sane, schovaj voz.

Na počiatku roku keď sú 
mokré časy, od hnevu si 
vinár bude šklbať vlasy. 
Keď sa kalendárny rok 
zimou a snehom začína, 

sľubuje to dostatok chleba, 
no menej vína. 

Keď je január studený 
a mrazivý, poliam i ľuďom 

bude rok priaznivý.
Ak duje v januári severák, 

žito by sa mohlo dobre 
sypať. 

Lepšie vidieť hladného vlka 
v poli ako gazdu v januári 

v košeli. 
Keď je začiatok i koniec 

januára pekný, bude 
úrodný rok.

PRANOSTIKA

(jac)

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

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.

08. 01.  DON BOSCO, 
 Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
09. 01.  PRI FONTÁNE, 
 Námestie slobody 28
10. 01.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,  
 Hviezdoslavova ul. 29
11. 01.  LABORECKÁ, 
 Laborecká ul. 58
12. 01.  CENTRUM, 
 Námestie slobody 67
13. 01.  HARMÓNIA, 
 Ul. 1. mája 21
14. 01.  AVICENA,  
	 Nemocničná	ul.	41

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

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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prijme pracovníkov do 
• STAVEBNEJ VÝROBY 

• KOVOVÝROBY
Práca v regióne východného Slovenska

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

OV SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV 
Kukurelliho 34 v Humennom

oznamuje svojim členom, že podpísal zmluvu 
o zľavách pri nákupe záhradkárskych potrieb s firmou 

OSIVEX ZÁHRADKÁR s.r.o.  
na Staničnej ul. 1 v Humennom.

Zľava predstavuje - 10 % pri nákupe tovaru  
v danej predajni.

Pri uplatnení zľavy je potrebné 
preukázať sa preukazom  

člena ZO SZZ.
Táto zľava je platná v priebehu 

celého kalendárneho roku 2018, 
t. j. od 1. januára  

do 31. decembra 2018.

ODPADU, ako sú starý 
nábytok, koberce, plasty, 
gumy, elektronika a po-
dobne? Tak nás zavolajte 
a my to spravíme za vás. 
Ponúkame spoľahlivosť 
za prijateľné ceny. Tel. 
0940 374 183.

HE-R/0113

 � R E K O N Š T R U K C I E 
BYTOV A DOMOV -  jad-
rá, obklady, dlažby, 
omietky, sadrokartón, 
maľovanie, plávajúce 
podlahy, rozvody vody, 
plynu a kúrenia. Lepí-
me obklady aj na staré 
umakartové jadrá. In-
formácie na tel. č. 0940 
374 183.

HE-R/0111
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MsKS – DOM KULTÚRY
ŽABIAK ŽOFRE

Divadlo Crocus Theatre z Košíc. Autorská 
muzikálová rozprávka... Zanni Saffron, 

Mario	G.	Saxa.	Žabiak	Žofre	sa	rozhodne,	
že	si	splní	svoj	tajný	sen,	aj	keď	ho	od	
toho všetci odhovárajú. Na svojej ceste 
za	veľkým	snom	sa	stane	niečo,	čo	vôbec	
nečakal.	Žabacie	dobrodružstvo	sa	môže	
začať,	pretože	žabací	život	je	rovnako	

nevyspytateľný	ako	ten	náš.	–	v	nedeľu	14.	
januára o 15.00 hod. v divadelnej sále DK. 

Vstupné 2,50 eur.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

SVÄTCI A SVÄTICE
Súbor takmer troch desiatok rezbárskych, 

maliarskych	a	grafických	diel	s	náboženskou	
tematikou,	pôvodne	z	regiónu	východného	

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 

prírodovedeckej expozície VM.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor	veľkoformátových	dobových	

fotografií	prináša	zábery	od	najstarších	
dochovaných	vyobrazení	štvorkrídlového	
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.	

KINO Fajn 
MOLLY A JEJ HRA
(MOLLY´S GAME)

Molly Bloomovú kedysi poznalo zopár 
ľudí	ako	talentovanú	mladú	lyžiarku.	

Športovú	kariéru	však	vymenila	za	niečo	
lukratívnejšie	-	hazardné	hry.	Niekoľko	
rokov	prevádzkovala	sieť	tajných	herní,	
v	ktorých	utrácali	státisíce	dolárov	slávni	

športovci,	finanční	magnáti	či	hollywoodska	
smotánka. Postupne sa jej klientela rozšírila 
aj	o	členov	ruskej	mafie.	O	Molly	a	jej	

aktivity	sa	v	tej	chvíli	začala	zaujímať	tajná	
služba.	Po	desiatich	rokoch	úspešného	
podnikania	ju	agenti	FBI	zatkli	kvôli	

podozreniu z nelegálnych príjmov. Najala si 

právneho zástupcu, ktorému porozprávala 
svoj	životný	príbeh	do	najmenších	detailov,	
aby	očistila	svoje	meno	a	dokázala,	že	
bulvárne médiá o nej nevedeli všetko.

životopisná dráma (USA), české titulky – 9. 
a 14. januára o 19.30 hod. 

SVADBA
(NOCES)

ASFK...	Osemnásťročná	belgická	
Pakistanka	Zahira	si	je	veľmi	blízka	so	
všetkými	členmi	svojej	rodiny	až	kým	ju	
nezačnú	nútiť	do	tradičného	manželského	
zväzku.	Mladé	dievča	rozpoltené	medzi	
požiadavkami	rodičov,	svojím	západným	
spôsobom	života	a	túžbou	po	slobode,	
spolieha	na	pomoc	svojho	dôverníka,	

staršieho bratr Amira.
dráma (FRA/PAKISTAN/LUX/BELGICKO), 

české titulky – 10. januára o 19.30 hod.
NAJTEMNEJŠIA HODINA

(DARKEST HOUR)
Gary	Oldman	ako	jedna	z	najväčších	

osobností	20.	storočia.	Winston	Churchill	
na	začiatku	II.	svetovej	vojny	musí	urobiť	

rozhodujúce rozhodnutie. Hrozba nemeckej 
invázie je bezprostredná a on ako predseda 
vlády	Veľkej	Británie	musí	v	tejto	temnej	
hodine	v	krátkej	dobe	zjednotiť	národ	a	

zmeniť	priebeh	svetových	dejín.	
historická vojnová dráma (GBR), slovenské 

titulky – 11. januára o 19.30 hod.
INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ
(INSIDIOUS: THE LAST KEY)

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...	
mysteriózny horor, dráma (USA/CAN), 

slovenské titulky – 12. januára o 19.30 hod.
ČERTOVINY

Hlavnými	hrdinami	rozprávky	v	réžii	
Zdeňka	Trošky	sú	dvaja	nešikovní	čerti	
- Popelák a Uhelák, ktorí sú vládcom 

pekiel poslaní za trest do sveta, aby do 
mesiaca	priviedli	každý	jednu	hriešnu	

dušu.	Úlohu	sa	im	však	od	začiatku	nedarí	
splniť,	a	namiesto	toho,	aby	ľudí	zvádzali	
k hriechom, im neúmyselne pomáhajú. V 

prestrojení za paholkov sa dostanú na statok 
a	zdá	sa,	že	konečne	budú	mať	úspech.	
Vypočítavý	sedliak	totiž	chce	svoju	dcéru	
Haničku	vydať	za	nafúkaného	statkára	

Kopyta.	Hanička	však	miluje	šuhaja	Jána,	a	
aby	všetko	dobre	dopadlo,	je	potrebné	vziať	

si na pomoc pekelné sily.
rozprávka (CZE), česká verzia – 13. a 14. 

januára o 17.30 hod. 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM 
Ján	Baluch,	nar.	1933 

MUDr. Andrej Riško, nar. 1933 
Helena	Horňáková,	nar.	1935 

Ján	Danko,	nar.	1935 
Mgr.	Pavol	Lukáč,	nar.	1935 
Ing. Andrej Ficko, nar. 1939 

Magdaléna Lisakovská, nar. 1942 
Blažej	Čurilla,	nar.	1943 
Alžbeta	Kycová,	nar.	1945 

Milan Gašpár, nar. 1945 
Ivan Babin, nar. 1946 

Marta Grundzová, nar. 1950 
Ing. Peter Prokop, nar. 1952 

Anton Mindák, nar. 1953 
Oľga	Janošová,	nar.	1956 
Ján	Pošefka,	nar.	1956 
Marián Zbur, nar. 1961 

Erika Šmajdová, nar. 1973

V HABURE 
Andrej	Onufrák,	nar.	1940

V HANKOVCIACH 
Helena	Petrovčinová,	nar.	1938

V HAŽÍNE NAD CHIROCHOU 
Magdaléna	Ratyčová,	nar.	1953

V HRUBOVE 
Mária	Kuľhová,	nar.	1936

V ĽUBIŠI 
Alžbeta	Kuľhová,	nar.	1926 

Michal Repko, nar. 1936

V MEDZILABORCIACH 
Ján	Kočuta,	nar.	1975

V NECHVALOVEJ POLIANKE 
Juraj	Kapraľ,	nar.	1940

V NIŽNÝCH LADIČKOVCIACH 
Anna	Petrovčinová,	nar.	1956

V SLOVENSKEJ VOLOVEJ 
Pavlina Kunašová, nar. 1938

V SNINE 
Andrej Horun, nar. 1940

V TOPOĽOVKE 
Jozef	Šatník,	nar.	1937

V UDAVSKOM 
Jaroslav	Puškár,	nar.	1955

V ZBUDSKOM DLHOM 
Gejza Ferenc, nar. 1953

OPUSTILI   
NÁS

Východ / Západ  S L N K A 
pon (08.01.) 7:17 / 15:56 hod.
ut  7:16 / 15:58 hod.
str 7:16 / 15:59 hod.
štvr 7:15 / 16:00 hod.
pia  7:15 / 16:02 hod.
sob 7:14 / 16:03 hod.
ned 7:13 / 16:04 hod.

08. 01. SEVERÍN
09. 01. ALEX, ALEXEJ, ALEXIA
10. 01. DÁŠA, DALIMIL
11. 01. MALVÍNA
12. 01. ERNEST, ERNESTÍNA, ERNA
13. 01. RASTISLAV, RASTISLAVA
14. 01. RADOVAN, RADOVANA

MENINY 
oslavujú: 

Myšlienka týždňa...
„Srdce blázna 

je v jeho ústach. 
Ale ústa múdreho 
človeka sú v jeho 

srdci.“
(BENJAMIN FRANKLIN; 1706-1790 – 

americký nakladateľ, novinár, 
autor, filantrop, abolicionista, 

vedec, diplomat, vynálezca a objaviteľ) 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
08. 01.  JOHNNY / LARA
09. 01.  ANETA / REX
10. 01.  KALIF / AMÁLKA
11. 01.  ALANIS / TRISTAN
12. 01.  MÁRIO / JONÁŠ
13. 01.  MICKA, CICA / HERA
14. 01.  CHERYL / BRITA

MATKY REBELKY:  
ŠŤASTNÉ A VESELÉ

(A BAD MOMS CHRISTMAS)
Hovorí	sa,	že	Vianoce	sú	najkrajšie	obdobie	
roka.	Ale	určite	nie	pre	mamy.	Tri	matky	
rebelky	(M.	Kunis,	K.	Bell,	K.	Hahn)	už	
majú	dosť	večného	upratovania,	varenia,	
vyzdobovania	a	zháňania	perfektných	
darčekov	pre	celú	rodinu	(a	občas	aj	pre	

seba, aby oteckovia nemali starosti). Preto sa 
vzbúria	a	rozhodnú,	že	tento	rok	si	Vianoce	
konečne	chcú	poriadne	užiť	aj	ony.	Akurát	
netušia,	že	čoskoro	sa	ohlásia	hostia,	ktorí	
s	ich	predstavou	dokonalých	sviatkov	asi	

nebudú	úplne	súhlasiť	–	ich	vlastné	matky...
komédia (USA), slovenské titulky – 13. 

januára o 19.30 hod. 

(14.12.2017 – 04.01.2018)
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(mtgh), -MJK-; Košice

Na záver zimnej plaveckej 
sezóny organizoval Športový 
klub plávania Košice už 41. 
ročník  Memoriálu Ľudovíta 
Kukorelliho. Dvojdňové pre-
teky (16. – 17. decembra 2017) 
v dlhom 50-metrovom bazéne 
využili plavci z dvadsiatich 
slovenských klubov a troch 
z Ukrajiny na vylepšenie svo-
jich osobných štatistík.

Tréneri Plaveckého klubu Che-
mes Humenné - Tomahogh, 
Pencák, Kirschner a Luksaj, pri-
viezli	do	metropoly	východného	
Slovenska	 9	 mužov	 a	 11	 žien	
(starších ako 11 rokov).

Jedenásťročný	 Dominik Luk-
saj	 druhýkrát	 v	 roku	2017	pre-
konal	 slovenský	 rekord	 prsiar-
skej disciplíny na 50-metrovej 
dĺžke.	V	 lete	v	 srbskej	Kikinde	
zaplával	najlepší	čas	v	krátkom,	
25-m	bazéne	a	tentokrát	na	päť-
desiatke	potvrdil,	že	je	najrých-
lejší	jedenásťročný	prsiar	šprin-
tér	 na	 Slovensku.	 Od	 nedele,	
17.	decembra	už	platí	jeho	nový	
slovenský	 rekord	 na	 50	metrov	
prsia - 37.59 sekúnd. Po zla-
tej dekorácii ešte v prsiarskych 
disciplínach na 100 a 200 metov 
stál v Košiciach na striebornom 
stupni	víťazov.	

Kategória 11 – 12-ročných 
Ema Borščová triumfovala 
v disciplíne polohové preteky na 
400 metrov a k zlatej medaile si 
pribalila striebro za 200 metrov 
prsia. 
Znak na 100 m si postriebril 
Martin Ján Vaceľ a bronzom 
ho dekorovali dvakrát - 50 met-
rov	motýlik	a	100	m	prsia.	
Anna Stephanie Buhajová,   Lu-
káš	 Chomanič,	 Alžbeta	 Fedur-
cová, Hana Gajdošová, Michal 
Pandoš, Zuzana Pavlíková, Nina 
Trebišovská	 a	Viktória	Vrábľo-
vá	 sa	na	 stupeň	víťazov	na	po-
sledných	 pretekoch	 roku	 2017	
nedostali.
Kategória 13 – 14-ročných 
Sarah Čajbiková	 zvíťazila	

v znaku na 50 a 100 metrov 
a	 k	 dvom	 zlatým	 medailám	
pripojila dve bronzové - 200 m 
znak	a	50	m	voľný	spôsob.	
Lenka Melničáková dvakrát 
stála na najvyššom,  zlatom 

stupni	víťazov	
-	50	m	prsia	a	50	m	motýlik.	
Nina Vološinová bronzovo za-
plávala	motýlika	na	200	metrov.	
Za	stupňom	víťazov	zostali	Ma-
tej	Kislan		a	Samuel	Onderišin.

Kategória 15-ročných a starších
Natália Babjaková plávala mo-
týlik	100	m	na	striebornej	pozí-
cii a Martin Babjak prispel do 
rodinnej	zbierky	bronzom,	ktorý	
mu	udelili		za	výkon	v	znaku	na	

Dominik Luksaj zdupľoval slovenský rekord v plávaní na 50-m prsiarskej trati

Nina Vološinová a Sarah Čajbiková. | FOTO ARCHÍV PKCH

Lenka Melničáková (uprostred).  | FOTO ARCHÍV PKCH

Martin Ján Vaceľ (vpravo).  | FOTO ARCHÍV PKCH Ema Borščová (uprostred). | FOTO ARCHÍV PKCH



PONDELOK
8. JANUÁRA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 13|ŠPORT

50 metrov. 
Bez	medailových	pozícií	zosta-
la dvojica Leo Al Ahdal  a  Sa-
muel	Čerňa.

V	medailovej	štatistike	na	tých-
to pretekoch obsadili humenskí 
plavci	 piatu	 priečku,	 za	 klu-
bom z Košíc, dvoma oddielmi 
z	Ukrajiny	a	z	Piešťan.		Takmer	

polovica plavcov z Humenného 
si vylepšila osobné maximum 
v 50-metrovom bazéne.

V novom roku 2018 prajeme 
veľa	 šťastia,	 zdravie	 a	 mnoho	
športových	 	 i	 osobných	 úspe-
chov	 našim	 plavcom,	 rodičom,	
trénerom	 a	 všetkým	 priazniv-
com plávania.

Zlatá dekorácia pre humenského úspešného prsiarskeho šprintéra na 50 metrov – Dominika Luk-
saja.  | FOTO ARCHÍV PKCH

Zľava: Gerbocová, Gerboc, Riedl, J. Kazík a Galajda, s Martinom Kazíkom.  | FOTO ARCHÍV DK

Humenské plavkyne pred štartom. | FOTO ARCHÍV PKCH

(dk), -MJK-; Bratislava, Snina

V bratislavskej športovej hale Mladosť 
hľadali 9. decembra 2017 turnajovým 
spôsobom šermiarske talenty GP I, pre 
vekové kategórie žiactva U-10, U-12 
a U-14 . Turnaja sa zúčastnilo  celkom 
36 šermiarov zo slovenských klubov. 
Vo všetkých troch kategóriách šermo-
vali chlapci a dievčatá spoločne. 

Mini žiaci a mini žiačky U-10 *	 Sniča-
nia...	2.	 Jakub	Kazík,	5.	Oliver	Galajda,	

7.	 Jozef	Gerboc...	Víťazom	kategórie	 sa	
stal Rázus z BŠK Bratislava.

Mladší žiaci a žiačky U-12 * umiestne-
nie	sninských	šermiarov...	1.	Mária	Riedl	
Mária... 15. Anna Gerbocová. 

Starší žiaci a staršie žiačky U-14 * Klub 
šermu Snina nemal zastúpenie v tejto ka-
tegórii.	Víťazom	sa	stal	Kostovčík	z	Wil-
lardu Košice. 

Slovami trénera Dalibora Kazíka: „Naši 
mladí šermiari si v Košiciach vybojovali 

z	 troch	 kategórií	 celkovo	 jednu	 	 zlatú	 a	
jednu	striebornú	medailu,	s	čím	sme	my,	
tréneri,	 veľmi	 spokojní.	 Vynikajúci	 vý-
kon podala Mária Riedl, ktorá dokázala 
poraziť	aj	chlapcov	a	celú	súťaž	vo	svojej	

kategórii	 vyhrala.	 Všetci	 naši	 zverenci	
si	 pripísali	 cenné	 body	 do	 tejto	 súťaže	
a	ukázali,	že	sú	dobre	pripravení	na	ďal-
šie turnaje slovenského pohára.“

Na turnaji šermiarskych talentov Mária Riedl pokorila aj chalanov 

H
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(babj), Humenné

1.LIGA – skupina Východ

1.BK Humenné – 1. BK 
Michalovce 20:79 (8:45)

Strelci HE/MI: Timo Jakubov 
10, Pankovčin 7, Vaceľ 2, Karoľ 

1 - Bujdoš 16, Pončák 14.

1.BK Humenné – 1. BK 
Michalovce 18:81 (7:50)

Strelci HE-MI: Karoľ 5, T. 
Jakubov 4, Zeleňák 3, Soták 
2, Pankovčin 2, Karpáč 2 - 
Jasovský 17, Pončák 10.

(babj), Humenné

Členovia 1. BASKET KLUB-u 
Humenné usporiadali v sobo-
tu 30. decembra 2017  tradič-
ný „Streetbalový turnaj pod 
strechou“ Mestskej športovej 
haly. Basketbalisti súťažili v 
dvoch vekových kategóriách 
-  do 14 rokov a starší ako 19 
rokov. Turnaj podporil ob-
chod so športovým potrebami 
Intersport.

Medzi štyrmi tímami žiakov 

si víťazstvo odnieslo družstvo 
s názvom „Drakulov kočiš“, 
v zložení Vilo Mihalič, Tadeáš 
Ištók a Braňo Gajdoš, ktoré vy-
hralo všetky svoje zápasy. Druhí 
skončili „Koňomrože“, tretí,  
družstvo s názvom „Gustáv“ 
a na štvrtom mieste boli „Chlap-
ci z Pugačevovej ulice“. 

V súťaži o najlepšieho strelca 
trestných hodov, kde mali naj-
mladší basketbalisti k dispozí-
cii tri pokusy,  sa najviac darilo 
hneď prvému súťažiacemu - Já-
novi Balogáčovi. Ten všetky tri 

premenil a nik z ďalších devia-
tich konkurentov ho už v bodo-
vom zisku nedostihol.   

V kategórii nad 19 rokov bojo-
valo o víťazstvo v konkurencii 
ôsmich družstiev v dvoch sku-
pinách (po štyri tímy). Víťa-
zi skupín rozohrali finále o 1. 
miesto, druhí v skupinách sa 
stretli pod deravým košom o tre-
tie miesto. 

Pred zápasmi o konečné umiest-
nenie si dvanásti strelci zmerali 
svoje schopnosti v streľbe spoza 

trojbodového oblúka. Z desia-
tich pokusov stačilo na víťaz-
stvo šesť úspešných Vladovi 
Tkáčovi. 

V zápase o tretie miesto si vybo-
jovali bronz „Košarkaši“ (Vlado 
Tkáč, Dano Gavaľa, Filip Fei-
gel) v súboji s „Plzničkami“. Fi-
nále patrilo favoritom s názvom 
„Tropici“ - Dávid Kulik, Ivo 
Kusko, Paľo Sokyra a Oliver 
Čech vyhrali zaslúžene. Druhé  
miesto tak ostalo pre družstvo 
„ABCD“ v zložení: Maťo Jurči-
šin, Tomáš Glasa a Matúš Reby. 

MLÁDEŽNÍCKY BASKETBALOVÝ SERVIS

STREETBALL POD STRECHOU 2017 Náznaky zlepšenej hry mladých Humenčanov 1. Basketbalového klubu nestačili na jed-
noznačne lepšieho súpera zo srdca Zemplína.  | FOTO ARCHÍV MJK
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(dm), -MJK-; Kraków, Kamenica n/Cir.

Kamenický klub ŠK Miko 
fit-box sa cez víkend 15. – 17. 
decembra 2017 prezentoval 
v poľskom boxerskom ringu, 
konkrétne v Krakówe, kde 
organizovali turnaj „O zla-
tú rukavicu“. Tento boxerský 
maratón sa konal za účasti šty-
roch krajín: Poľska, Slovenska, 
Francúzska a Ukrajiny. Celko-
vo sa odohralo 104 zápasov, a to 
na veľmi vysokej úrovni.

V	hlavnom	meste	Malopoľského	
vojvodstva na hornom toku rieky 
Visla	mal	kamenický	klub	dvoch	
zástupcov	 v	 súťaži:	 Jána	 Raka	
a	Filipa	Džubaru.

Filip Džubara	v	kategórii	mužov	
do	64	kg	natrafil	na	súpera	z	Poľ-
ska,	s	ktorým	boxoval	veľmi	vy-
rovnaný	 zápas,	 no	 nepodarilo	 sa	
mu	ho	doviesť	do	úspešného	kon-
ca,	nakoľko	v	boji	zvíťazili		lep-
šie súperove skúsenosti. „V ko-
nečnom	 dôsledku	 odviedol	 Filip	
veľmi	dobrý	výkon,	chválim	jeho	
snahu,“ konštatoval tréner Ma-
rián Miko. Súper kamenického 
zástupcu	 sa	 stal	 aj	 celkovým	ví-
ťazom	tejto	kategórie.
Suverénnym	 spôsobom	 zvíťazil	
Ján Rak vo svojom prvom zá-
pase	 nad	 súperom	 z	 Krakówa.	
Odviedol	skvelý	výkon	a	súpero-
vi	 nedal	 žiadnu	 šancu	 reagovať.	
Druhý	 deň	 Janko	 nastúpil	 proti	
inému	 súperovi	 opäť	 z	 usporia-
dateľského	 mesta.	 „Došlo	 však	

k	zraneniu,	kvô-
li ktorému roz-
hodca nedovolil 
nášmu boxero-
vi	 pokračovať	
v	 zápase	 ďalej.	
Domov sme si 
nakoniec	vďaka	
Jánovi	 Rakovi	
doniesli bron-
zovú medailu 
v	 tejto	 kategó-
rii. Tento zisk 
má pre nás z tak 
p r e s t í ž n e h o	
podujatia cenu 
zlata,“ zhodno-
til	 výkon	 svoj-
ho zverenca 
tréner ŠK Miko 
fit-box.

Od Cirochy k Visle. A naspäť s bronzovou 
medailou, no s cenou zlata

Najlepšie dvojice zo súťaže štvorhry s jedným z organizátorov. | FOTO ARCHÍV MKOH

Ján Rak (vľavo) a tréner Marián Miko.  | FOTO ARCHÍV MM

(mkoh), -MJK-; Kamienka

Priaznivci spoza zelených stolov 
nezaháľajú ani na prelome ro-
kov. Stretnutie s pingpongovou 
raketou, aj mimo súťažných 
stolov, bolo príležitosťou práve 
na sklonku kalendárneho roku 
2017.  Obec Kamienka v spo-
lupráci so Štefanom Rudikom 
zorganizovali v poradí už VII. 
ročník Silvestrovského stolnote-
nisového turnaja. 

Turnaja	 sa	 zúčastnili	 najmä	 pin-
gpongisti registrovaní v oblastnej 
súťaži	 humensko-sninsko-	 me-
dzilaboreckého	 regiónu.	 Po	 sú-
bojoch	v	základných	skupinách	si	
tí	 najlepší	 zahrali	 vyraďovacieho	
„pavúka“,	z	ktorého	pre	súťaž	jed-
notlivcov	 vzišiel	 víťazne	Marián	
Švigar z klubu TTC Kochanov-
ce.	Ten	sa	spolu	s	Jurajom	Topo-
ľančinom	 stal	 aj	 víťazom	 súťaže	
dvojíc.

DVOJHRA
1. Marián Švigar (TTC 
Kochanovce)
2.	Juraj	Topoľančin	(STO	
Klampo	Hažín	nad	Cirochou)
3.	Štefan	Rudik	(OŠK	Kamienka)

ŠTVORHRA 
1.	M.	Švigar	/	J.	Topoľančin
2.	Michal	Kohut	/	Matúš	Čurlej
3.	Ján	Sojčák	/	Filip	Sojčák

K dobrej úrovni turnaja prispe-
li	 samotní	 hráči	 aj	 usporiadatelia.	
Je	 nutné	 vyzdvihnúť	 skvelý	 vý-
kon jedného z našich najstarších 
hráčov,	 Štefana	 Jankaja	 zo	 Sniny,	
ktorému	 postup	 do	 finále	 ušiel	 iba	
„o vlások“. Najlepší stolní tenisti 
na turnaji získali ceny, ktoré do sú-
ťaže	venovali	organizátori,	vrátane	
starostu obce Kamienka, Benjamína 
Blahu	(ktorý	tiež	patrí	do	pingpon-
govej rodiny), i sponzori turnaja. 

Silvestrovský stolnotenisový turnaj pod Vihorlatom. „Double“ pre Švigara

Traja najlepší vo dvojhre – Štefan Rudík (3.), víťaz Marián Švigar, Juraj Topoľančin (2.).  | FOTO 
ARCHÍV MKOH
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II. LIGA, MUŽI, 
skupina Východ – 16. kolo

HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 
- MHK HUMENNÉ 

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

Góly: 19. A. Dmitriev (Šturmankin, 
Škantár), 30. Pe. Filipiak (J. Slovák, 
Šagát), 33. N. Šturmankin (Dmitriev, 
Skvortsov), 44. S. Buda (Fekiač, 
Zorvan), 59. J. Slovák (Dmitriev, Do-
maev) – 6. (PH1) D. Markuš (Čopák, 
Mach), 14. V. Čopák (Markuš, 
Mach).
Strely na bránu: 61-32. Zákroky 
brankára: 30-56. Presilovky: 0/9 – 
1/8. Oslabenia: 7/8 – 9/9. 
Rozhodovali: M. Jurko – R. Hovan, 
Pe. Lukáč. Divákov: 397.
HKM: K. Križan – M. Slovák, D. 
Nociar, Pe. Filipiak, J. Slovák, M. 

Šagát – R. Matúška, J. Škantár, A. 
Dmitriev, S. Skvortsov, K. Domaev – 
M. Hackl, N. Šturmankin, P. Fekiač, 
S. Buda, I. Zorvan – M. Kulišek, M. 
Juraštík. Tréner: Ján Podkonický.
MHK HE: T. Petro – R. Ficko, S. 
Maury, I. Fedorko, R. Šechný, F. 
Vaško – M. Ondrej, Z. Kubát, J. 
Dancsák, Pe. Klouda, E. Renčok  – 
E. Dzoba, A. Suvák, M. Mach, D. 
Markuš, V. Čopák. Tréner: Richard 
Šechný.

•	 Gelnica – Trebišov 3:6, 
Bardejov – Liptovský Mikuláš 1:5, 
Brezno – Sanok 5:7, Sabinov – Mar-
tin 1:3. 
•	 8. kolo * HK 2016 Tre-
bišov – MHK Humenné 4:2 (0:2, 
1:0, 3:0), góly: 35. F. Gola, 43. J. Bo-
jkun, 51. M. Schnelly, 60. (OS2) R. 
Miľovčík – 1. (PH1) J. Dancsák, 19. 
(PH1) F. Vaško.

Humenné 16 13 0 0 3 108:56 39
Martin 16 11 0 1 4 73:43 34
Rim. Sobota 15 8 1 0 6 72:52 26
Trebišov 16 6 3 1 6 58:52 25
L. Mikuláš B 15 6 3 0 6 60:63 24
Sanok 16 6 1 4 5 58:61 24
Brezno 16 5 1 1 9 62:70 18
Bardejov 16 5 1 1 9 66:94 18
Sabinov 16 4 1 3 8 52:82 17
Gelnica 16 2 2 2 10 47:83 12

Už túto sobotu 13. januára vykorčuľu-
jú hokejisti MHK Humenné na domáci 
druholigový súťažný ľad. V obvyklom 
čase o 17.30 hod. privítajú družstvo 
HK 2016 Trebišov.                  -MJK-
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HOKEJOVÝ SERVIS
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK; Prešov

Prešovský samosprávny 
kraj pripravuje vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov 
kraja za rok 2017. Ocenených 
jednotlivcov a kolektívy, ktorí 
dosiahli v roku 2017 najvý-
raznejšie výsledky, vyberie 
odborná komisia na základe 
určených kritérií. 

Už tradične budú ocenené ka-
tegórie * najúspešnejší športo-
vec PSK / najúspešnejší špor-
tovci PSK bez určenia poradia / 
najúspešnejšie kolektívy dospe-
lých / najúspešnejšie kolektívy 
mládeže / najúspešnejší študen-
ti stredných škôl v pôsobnosti 
PSK / najúspešnejšia stredná 
škola v pôsobnosti PSK.

Návrhy na ocenenia úspešných 
športovcov a športových kolek-
tívov môže posielať aj široká 
verejnosť a športové kluby. Zá-
kladnou podmienkou nominá-
cie je pôsobnosť športovca ale-
bo klubu na území Prešovského 
samosprávneho kraja. 

Nominácie aj s potrebnými 
údajmi o dosiahnutých vý-
sledkoch je potrebné poslať 
najneskôr do 15. januára 
2018 elektronicky e-mailom:  
sportovec@vucpo.sk ; prí-
padne poštou na adresu: Úrad 

ŠPORTOVEC PSK 2017: NOMINÁCIE DO 15. JANUÁRA
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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

PSK, Športovec 2017, Ná-
mestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Nominácie budú zverejnené na 
webovej stránke samosprávne-
ho kraja a verejnosť bude môcť 
rozhodnúť aj o víťazovi interne-
tového hlasovania. 

Všetkými návrhmi sa bude za-
oberať odborná komisia, ktorá 
na základe kritérií vyberie oce-
nených. 

Medzi kritériá v prípade jed-
notlivcov patrí účasť a umiest-
nenie na olympijských hrách, 
majstrovstvách sveta, Európy, 
na podujatiach Svetového po-
hára či majstrovstvách Sloven-
ska. Zohľadňuje sa aj to, či ide 
o reprezentanta Slovenska, jeho 
dlhodobá špičková výkonnosť 
a do úvahy sa berie pozícia 
lídra úspešného tímu. Ako po-
mocné kritérium slúži konku-
rencieschopnosť v jednotlivých 
športových odvetviach.

U kolektívov je rozhodujúca 
účasť a umiestnenie v najvyš-
ších európskych súťažiach 
i umiestnenie v dlhodobých 
najvyšších súťažiach v rámci 
Slovenska. Pomocné kritérium 
je rovnaké ako u jednotlivcov. 
V prípade nesplnenia požado-
vaných kritérií v jednotlivých 
kategóriách si Prešovský samo-
správny kraj vyhradzuje právo 
neudeliť ocenenie.

Medzi najúspešnejších športov-
cov v 15-ročnej histórii ankety 
patria olympionici Ladislav 
a Peter Škantárovci (2016), vo-
lejbalista Martin Sopko (2015), 
kapitán VK Mirad PU, olym-
pionik Adam Žampa (2014), 
hádzanári Dajnis Kristopans 
(2012 a 2013) Radoslav Antl 
(2011) a Alexander Radčenko 
z Tatranu Prešov (2009 a 2010), 
kulturista Andrej Hlinka zo Sta-
rej Ľubovne (2007), lyžiar 
Martin Bajčičák (2005 a 2006), 
nohejbalista Marek Tomčišák 
z Humenného (2004) a silová 
trojbojárka Eva Svjanteková 
z Bardejova (2002). Za rok 
2008 toto ocenenie nebolo ude-
lené a v roku 2003 anketa vôbec 
nebola vyhlásená.


