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Humenčania sa zaujímali o to,  
ako sa stať  svätými

Môže sa aj moderný človek v 21. storočí stať svätým? Musí na ceste k svätosti zákonite trpieť a byť mučeníkom? Na tieto a 
mnohé iné zaujímavé otázky odpovedal mladým Humenčanom kňaz a profesor Štefan Lenčiš. Mnohí Humenčania ani len 

netušili, že niektorí svätí istí čas žili a pôsobili aj v Humennom.  

Mesto investovalo do 
opravy dvoch škôl približne 
150-tisíc eur

V Humennom zadržali 
dvoch dílerov drog

  Viac na str. 3   Viac na str. 7

Milan Potocký, Humenné   

Vo Vihorlatskom múzeu v Hu-
mennom sa uplynulý piatok 
uskutočnila zaujímavá prednáš-
ka profesora ThDr., PhDr. Šte-
fana Lenčiša, PhD. Tento vyso-
koškolský pedagóg Teologickej 

fakulty v Košiciach je zároveň 
publicista a rodák z Humenné-
ho. Lenčiš rozprával mladým 
Humenčanom o svätcoch, kto-
rí sa síce narodili ako obyčajní 
ľudia, ale svojím životným po-
stojom menili a menia svetové 
dejiny. Kňaz vysvetlil, že mnoho 

ľudí má o svätých mylnú pred-
stavu. „Svätými sa nestali len 
ľudia zatvorení v kláštoroch, 
ako to vnímajú mnohí,“ povedal 
Lenčiš. Dodal, že aj svätí ľudia 
mali svoje chyby. „Aj keď sa 
o niekom povie, že je svätý, ne-
znamená to, že je dokonalý. Sú 

to ľudia, ktorí svojím životom 
išli príkladom,“ poznamenal. 
Lenčiš vysvetlil, že človek, ktorý 
chce prežiť svoj život vo svätosti, 
mal by hlavne žiť podľa evanje-
lia, žiť s dôverou v Božiu pomoc 
a svoj život chápať ako dar pre 
druhých. Profesor zdôraznil, 
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že svätými sa nemusia stať len 
kňazi, ale každý človek, ktorý 
svoju prácu a povolanie vyko-
náva poctivo, žije podľa zásad 
a princípov, snaží sa pomáhať 
druhým, hľadá pravdu, stojí si 
za slovom a neprispôsobuje sa 
okolnostiam podľa toho, ako sa 
mu to hodí. Lenčiš vysvetlil, že 
svätý človek sa nesnaží viazať na 
svetské a pominuteľné veci, ale 
snaží sa žiť úprimný život podľa 
evanjelia. Kňaz chcel aj formou 
zaujímavej prednášky povzbu-
diť mladých ľudí, aby sa svojím 
životom usilovali priblížiť k svä-
tosti. 

Mladí by sa mali nechať 
inšpirovať svätými
Lenčiš vysvetlil, že mladí ľudia 
by si mali všímať životy svätých 
nielen cez historické fakty, ale 
mali by sa poučiť z histórie a in-
špirovať sa ňou, dokázať vnímať 
súvislosti, preniesť ich aj do 
súčasnej doby a vedieť v rozho-
dujúcich životných situáciách 
správne reagovať. Kňaz vysvet-
lil, že človek, ktorý sa chce stať 
svätým, by mal na sebe neustá-
le pracovať, poznávať, vzdelá-
vať sa, ale aj kriticky uvažovať. 
„Potom môže urobiť veľa dob-
ra,“ poznamenal kňaz. Lenčiš 
uviedol, že svätými sa stávajú aj 
mučeníci, ktorí pre svoju vieru 
v pravého a živého Boha trpeli 
a často aj obetovali svoj život. 
Kňaz podotkol, že aj v súčasnej 
dobe je mnoho kresťanských 
mučeníkov. „Aj dnes sú ľudia, 
ktorí položia svoj život za vie-
ru. To nie je len obdobie prvých 
kresťanov. Aj v súčasnosti mno-
hí postupujú mučenícku smrť,“ 
dodal teológ. Svätými sú aj vy-
znávači, ktorí síce nezomreli 
mučeníckou smrťou, ale svojím 
životom a skutkami vydali pravé 

svedectvo viery. Lenčiš mladým 
Humenčanom priblížil život 
svätého apoštola Pavla, ktorý 
spočiatku prenasledoval kresťa-
nov, ale jeho život sa zmenil, keď 
cestou do Damasku sa mu zjavil 
Ježiš Kristus. Prednášku pre žia-
kov základných a stredných škôl 
pod názvom Z odkazu svätých 
pripravilo Vihorlatské múzeum 
v Humennom v rámci projektu 
objektového vzdelávania Ku ko-
reňom, tradíciám a hodnotám. 
Súčasťou prednášky bola aj ko-
mentovaná prehliadka výstavy 
Svätci a svätice vo výtvarnom 
umení zo zbierok Šarišského 
múzea v Bardejove a Vihorlat-
ského múzea v Humennom. 

Ako prebieha vyhlásenie 
za svätého
Profesor uviedol, že cirkev 
vyhlasuje človeka za svätého 
až po jeho smrti. Predtým sa 
zhromažďujú svedectvá a ma-
teriály o jeho hrdinskom živote. 
Kongregácia pre kauzy svätých 
dovolí v diecéznej fáze skú-
mania života použiť titul „Boží 
služobník“. Potom nasleduje 
blahorečenie. Ak je potvrdená 
prítomnosť zázraku, nasleduje 
aj samotné svätorečenie.  

Svätí žili aj v Humennom
Aj mesto Humenné sa môže 
pochváliť tým, že na jeho úze-
mí istý čas žili ľudia, ktorí boli 
vyhlásení za svätých. Patria 
medzi nich aj Traja košickí mu-
čeníci Marek Križin, Melichar 
Grodziecki a Štefan Pongrácz, 
ktorých v roku 1995 vyhlásil 
v Košiciach za svätých Ján Pavol 
II. Spomínaný Štefan Pongrácz 
pôsobil 6 rokov na Katolíckom 
gymnáziu v Humennom. V roku 
1616 sa tu stal aj prefektom. 
Lenčiš spresnil, že títo traja je-
zuiti absolvovali niekoľko dní 
pred mučeníckou smrťou du-

chovné cvičenia v Humennom. 
V roku 1619 ich v Košiciach 
zabili vojaci Juraja Rákocziho. 
Jezuitov  bili, sekali, rezali a pá-
lili. Marekovi a Melicharovi sťali 
hlavu. Štefanovi zaťali dvakrát 
do krku a do hlavy, ale nezabili 
ho. Všetkých troch potom ho-
dili do žumpy. Štefan Pongrácz 
skonal až po dvadsiatich hodi-
nách utrpenia. Ďalšou sväticou, 
ktorá pôsobila v Humennom, je 
rehoľná sestra Zdenka Schellin-
gová. V roku 1941 tu pracovala 
ako ošetrovateľka v nemocnici. 
O rok neskôr už pôsobila ako 
asistentka na röntgenologickom 
oddelení v Bratislave. Chorým 
na rakovinu sa venovala s prí-
kladnou obetavosťou. Pomáhala 
aj pri príprave úteku väznených 
katolíckych kňazov, za čo bola v 
roku 1952 zatknutá a kruto mu-

čená. Keď už bolo isté, že pre 
vážne zdravotné problémy jej 
nezostáva viac ako rok života, 
ju v roku 1955 z väzenia pre-
pustili na amnestiu. V júli toho 
istého roku zomrela v trnavskej 
nemocnici. Od svojho zatknutia 
až do posledných chvíľ svojho 
života znášala všetky utrpenia s 
hrdinskou trpezlivosťou, s ocho-
tou i zomrieť pre Pána Boha bez 
nenávisti voči tým, ktorí jej ubli-
žovali. Lenčiš na záver vysvetlil, 
že o tom, kto sa naozaj stane 
svätým, nerozhoduje človek, ale 
Boh. „Od Boha sa odvíja svä-
tosť. On je dokonalý, svätosť sa 
viaže na Boha. My ľudia sa len 
snažíme priblížiť k svätosti. Svä-
tosť patrí Bohu. Podstatné je, 
aby nás za svätých vyhlásil Pán 
Boh,“ dodal kňaz. 

porkačovanie zo strany 1 

Humenčania sa zaujímali o to, ako sa stať  svätými

Lenčiš sa snaží motivovať mladých ľudí. Vysvetlil, že aj svätci sa narodili ako obyčajní ľu-
dia, ale svojím životným postojom napokon menili svetové dejiny. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Prednášku viedol kňaz a vysokoškolský pedagóg Teologickej fakulty v Košiciach Šte-
fan Lenčiš, ktorý je zároveň publicista a rodák z Humenného. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné 

V piatok 12. januára popoludní 
zastavili policajti na križovatke 
ulíc Mierová a Tolstého v Humen-
nom  osobné auto Renault Clio, 
v ktorom sa nachádzali 32-roč-
ný Michalovčan a 34-ročný muž 
z obce Poruba pod Vihorlatom, 
okres Michalovce. Počas vykona-
nia osobnej prehliadky humenskí 
kriminalisti našli u Michalovčana 
okrem iných vecí aj plastové vrec-
ko s obsahom bieleho kryštalické-
ho materiálu. Ten bol zaslaný na 
expertízu, pričom podľa predbež-
ného výsledku Kriminalistického 
a expertízneho ústavu PZ Košice 
išlo o metamfetamín o celkovej 
hmotnosti 17,97 g s priemerným 
80,3-percentným obsahom me-
tamfetamínu, ktorý zodpovedá 
až 1429 jednotlivým dávkam 
drogy. „Michalovčan je podozri-
vý, že najmenej od septembra 
2017 kupoval a ináč zadovažoval 

metamfetamín, ktorý v rôznych 
množstvách u seba prechovával 
a predával za rôzne sumy,“ vy-
svetlil prešovský krajský policaj-
ný hovorca Daniel Džobanik.  Hu-
menský vyšetrovateľ po zabezpe-
čení potrebných dôkazov vzniesol 
v sobotu 13. januára 32-ročnému 
mužovi z Michaloviec obvinenie 
pre zločin nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných lá-
tok, jedov alebo prekurzorov, ich 
držanie a obchodovanie s nimi 

a spracoval 
podnet na jeho 
vzatie do väzby. Hrozí mu 3 až 
10 rokov odňatia slobody. Druhý 
podozrivý, 34-ročný muž z obce 
Poruba pod Vihorlatom, ktorý sa 
vo vozidle nachádzal ako vodič, 
pri osobnej prehliadke dobrovoľ-
ne vydal policajtom bielu kryš-
talickú látku. Aj v tomto prípade 
podľa expertízy išlo o metamfeta-
mín o celkovej hmotnosti 0,15 g 
s priemerným obsahom 79,5 per-

cent obsahom metamfetamínu. 
Toto množstvo zodpovedá 3 až 12 
jednotlivým dávkam drogy. „Po 
vykonaní procesných úkonoch 
bol muž prepustený vyšetrova-
teľom so súhlasom prokurátora 
na slobodu a v jeho prípade bude 
vzhľadom na množstvo drogy vo 
veci ďalej konať Obvodné oddele-
nie PZ Humenné,“ dodal na záver 
policajný hovorca.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Humenské mestské kúpalisko po-
stupne prechádza vylepšeniami. 
Najnovšie sa z viditeľnej premeny 
môžu tešiť muži v ich saune. Mesto 
tu na sklonku roka preinvestovalo 
viac ako 6 000 eur. Ako informo-
vala hovorkyňa humenskej radnice 
Michaela Dochánová, v krátkom 
čase prejde obnovou aj ženská 
sauna a infrasauny. V mužskej sau-
ne vymenili obloženie, ktoré na-
hradilo nové zo severského smreka 
a lavice sú tentokrát vyrobené z 
africkej vŕby abachi. V relaxačnej 
miestnosti (tepidáriu) vymenili 
dvere, obklady a dlažbu. Nosným 
prvkom je tu veľkoplošná tapeta s 
relaxačným motívom. Na oddych 
slúži osem  nových ležadiel, z toho 
sú dve masážne a šesť klasických. 

Do obidvoch miestností nainštalo-
vali nové osvetlenie a reproduktory 
s relaxačnou hudbou. Docháno-
vá zosumarizovala, že v priebehu 
minulého roka zrekonštruovali 
recepciu vo vestibule kúpaliska. 
Vymenili dlažbu a dvere. V pred-
sieňach pred vstupom do šatní je 
nový obklad, lavičky a sušiče na 
vlasy. Rekonštrukcie sa dotkli aj 
priestorov, ktoré bežný návštevník 
nevidí, ako je napríklad strojovňa 
pod bazénom. Tu pribudli nové 
výmenníky, ktoré zohrievajú vodu 
v plaveckom bazéne na 27 stupňov 
Celzia. Najväčšie zmeny sa dotkli 
detského výukového bazéna, kde 
na zníženie stropu stavbári po-
užili sadrokartónový obklad so 
svetelnými LED panelmi. Opravili 
vzduchotechniku, vymenili repro-
duktory a veľké okno. Dizajnovo 

priestor ozvláštnila obrovská 3D 
maľba, ktorá približuje podmor-
ský svet plný farebných koralov a 
rôznych vodných živočíchov. Pred 
začiatkom letnej sezóny investova-
la humenská radnica do komplet-
nej opravy ženských aj mužských 

sociálnych zariadení, nainštalovali 
nové sprchy, zmodernizovali chod-
by a sklady pre pracovníkov. Na 
letnom kúpalisku vymenili zámko-
vú dlažbu okolo veľkého bazéna a 
deti dostali novú vodnú atrakciu v 
tvare obrovskej žaby.

V Humennom zadržali dvoch dílerov drog

Mestské kúpalisko prechádza výraznými zmenami 

 SPRAVODAJSTVO / KRIMI

Humenskí kriminalisti našli v aute metamfetamín, z ktorého by sa 
dalo vyrobiť až 1 429 dávok drogy.| FOTO: POLICIA

Policajti zastavili auto na križovatke ulíc Mierová a Tolstého 
v Humennom. | FOTO:POLICIA

Úspešnú akciu zameranú na drogovú trestnú činnosť majú za sebou humenskí kriminalisti.
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mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Obvodné oddelenie Policajného zbo-
ru v Snine vedie trestné stíhanie vo 
veci trestného činu krádeže v troch 
prípadoch, ide o krádeže v záhrad-
kárskych chatkách v oblasti zv. Vi-
horlat. K prvej krádeži došlo v dobe 
od októbra 2017 do 11. januára 2018, 
kde páchateľ na chatke vytlačil 
okenicu, a tak sa dostal dnu. „Celý 
objekt prehľadal, no nevzal žiadne 
veci, 45-ročnej majiteľke vznikla 
škoda poškodením okenice vo výške 
10 eur. Ku krádeži v druhej chatke 

došlo v dobe od 7. januára 2018 do 
11. januára 2018, neznámy páchateľ 
rozbil sklo na okne, vošiel dnu a od-
niesol si jednu sekeru. 54-ročnému 
majiteľovi teda vznikla škoda vo 
výške cca 40 eur,“ uviedla prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Migaľová. V rovnakom období došlo 
aj k poslednej krádeži. Tu páchateľ 
našiel a odcudzil veľkú nerezovú ná-
dobu. 55-ročný majiteľ škodu vyčís-
lil na 50 eur. Polícia po páchateľovi 
týchto krádeží intenzívne pátra, ak 
sa mu vina preukáže, hrozí mu trest 
odňatia slobody až na dva roky.

mpo, Sobrance, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
Pred pár dňami vo večerných hodi-
nách zaznamenalo monitorovacie 
vozidlo Riaditeľstva hraničnej a cu-
dzineckej polície (RHCP) Sobrance 
pohyb skupiny osôb v blízkosti 
vonkajšej hranice s Ukrajinou. Ná-
sledne policajti kontrolovali v ka-
tastrálnom území obce Lekárovce, 
okres Sobrance, 12 štátnych prís-
lušníkov Vietnamu bez cestovných 
dokladov a predviedli ich na odde-
lenie za účelom zistenia totožnosti. 
Cudzinci prekročili štátnu hranicu 
s Ukrajinou neoprávnene mimo 

hraničný priechod 
a zdržiavali sa u nás 
bez povolenia prí-
slušných orgánov. 
„Boli administratív-
ne vyhostení s urče-
ním zákazu vstupu 
na územie SR a os-
tatných členských 
štátov,“ informovala 
hovorkyňa RHCP 
Sobrance Agnesa 
Kopernická.

mpo, Humenné
 
Poverený príslušník Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Hu-
mennom začal trestné stíhanie vo 
veci prečinu krádeže, ku ktorej do-
šlo v dňoch 12. – 13. januára tohto 

roku v jednom z miestnych pohos-
tinstiev na Námestí slobody. „Vte-
dy ešte neznámy páchateľ rozbil 
sklenenú výplň okna pri bočných 
vchodových dverách a vošiel do 
objektu. Odtiaľ si odniesol cigarety 
a 10 fliaš alkoholu rôznych značiek. 

Vzniknutá škoda doposiaľ nebo-
la stanovená. Vyšetrovaním bolo 
zistené, že skutku sa mali dopus-
tiť dvaja mladíci z Podskalky. Ide 
o 15-ročného Dominika a 20-roč-
ného Mareka, obom bolo vznesené 
obvinenie z uvedeného skutku,“ 

ozrejmila prešovská krajská poli-
cajná hovorkyňa Jana Migaľová. 
Obvinení sú stíhaní na slobode, no 
ak sa im vina preukáže, hrozí im až 
dvojročné väzenie.

mpo, Humenné
 
26-ročný Pavol z Radvane nad La-
borcom bol obvinený z trestného 

činu krádeže, za čo mu hrozí dvoj-
ročné väzenie. „Obvinený ešte v de-
cembri 2017 podvečer v jednom 
z pohostinstiev na ul. Staničnej 

v Humennom využil nepozornosť a 
opitosť 42-ročného Jozefa a vzal mu 
mobilný telefón, ktorý mal Jozef po-
ložený pred sebou na stole,“ uviedla 

prešovská krajská policajná hovor-
kyňa Jana Migaľová. Poškodený 
muž škodu vyčíslil na 30 eur. Pavol 
je momentálne stíhaný na slobode. 

Zlodej vykrádal v Snine záhradkárske chatky

Na slovensko-ukrajinskej hranici zadržali 12 Vietnamcov 

Humenskí policajti objasnili krádež cigariet a alkoholu

Opitému Humenčanovi ukradol mobil

Finančnej správe sa podaril veľký úlovok. Colníci z jej kriminálneho úradu zaistili počas kontrolnej akcie viac ako 4 milióny cigariet.
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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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mpo, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  
 
Národný inšpektorát práce si na 
rok 2018 naplánoval 18 hlavných 
úloh, ktorým bude venovať zvýše-
nú pozornosť. Informovala o tom 
Judita Richterová z Národného 
inšpektorátu práce. Ich zamera-
nie bude orientované napríklad na 
dodržiavanie právnych a ostatných 
predpisov v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (BOZP), 
hlavne v stavebníctve. „Súčasťou 
tejto úlohy bude aj kontrola dodr-
žiavania zákazu nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania, pre-
tože výsledky z praxe poukazujú na 
to, že nelegálne zamestnávanie je 
v odvetví stavebníctva veľmi čas-
tým javom,“ uviedla Richterová. 
Dodala, že kontroly legislatívy v 
cestnej doprave u zamestnávateľov 
a na pozemných komunikáciách 
budú zasa zamerané najmä na do-
držiavanie minimálnych dôb odpo-
činkov, maximálnych dôb jázd, po-
vinných prestávok, ako aj používa-

nia záznamových zariadení. Kon-
trolóri sa zamerajú aj na zájazdové 
a diaľkové autobusy. „V rámci tejto 
úlohy je potrebné predovšetkým 
preveriť dodržiavanie pracovných 
podmienok v cestnej doprave vo-
dičmi autobusov na pozemných 
komunikáciách, na stanovištiach 
odchodov zájazdových autobusov 
a autobusových staniciach, vyko-
návať poradenstvo a nariaďovať 
potrebné opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov. Inšpekto-
rát si posvieti aj na dodržiavanie 
pracovnoprávnych predpisov pri 
zamestnávaní na dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného 
pomeru. Kontroly sa uskutočnia 
aj na čerpacích staniciach PHM, 
v ubytovacích zariadeniach, v ces-
tovných kanceláriách a v súkrom-
ných bezpečnostných službách.

Na nelegálnu prácu nasa-
dia Kobru 
Na dodržiavanie zákazu nelegálnej 
práce a nelegálneho zamestnáva-

nia nasadí inšpektorát oddelenie 
kontroly nelegálneho zamestnáva-
nia – Kobra. „Cieľom tejto úlohy 
je zistenie prípadov, keď zamest-
návatelia využívajú na plnenie 
svojich úloh a zabezpečenie svojich 
potrieb závislú prácu fyzických 
osôb v rozpore so zákonom, t. j. 
nelegálne zamestnávajú. Inšpek-
tori práce z oddelenia Kobra popri 
poskytovateľoch práce alebo slu-
žieb skontrolujú aj ich odberateľov 
s cieľom odhaliť prípady, v ktorých 

dochádza k porušovaniu zákazu 
prijať prácu alebo službu poskyto-
vanú nelegálnymi zamestnávateľ-
mi. Táto úloha bude vykonávaná 
osobitnými oddeleniami kontroly 
nelegálneho zamestnávania s dô-
razom na výkony inšpekcie práce 
zabezpečené v popoludňajších 
a nočných hodinách,“ objasnila 
Richterová. Kontrola dodržiavania 
zákazu nelegálnej práce a nelegál-
neho zamestnávania bude zamera-
ná aj na občanov tretích krajín.

mpo, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    
 
Obvodné oddelenie Policajného 
zboru v Medzilaborciach vedie 
trestné stíhanie vo veci prečinu 
krádeže. Ide o dva prípady krádeží 
v obchodnom dome. V prvom prí-
pade 45-ročný Peter z Medzilabo-
riec koncom decembra 2017 „na-
kupoval“ v miestnom supermar-
kete. Išlo o jednu fľašu vína, s kto-
rou chcel prejsť cez pokladničnú 
zónu bez zaplatenia. Bol zadržaný, 
obmedzený na osobnej slobode 
a následne mu bolo z tohto skut-
ku vznesené obvinenie. Peter tak 
konal napriek tomu, že  bol za 

obdobný čin v predchádzajúcich 
dvanástich mesiacoch postihnutý.  
„V druhom prípade ide o 18-roč-
ného Milana z Medzilaboriec, kto-
rý sa rovnakého skutku dopustil 
v mesiaci november 2017 v miest-
nom obchode. Milanovi „chýbali“ 
4 čokolády, s ktorými sa pokúsil 
prejsť cez pokladničnú zónu bez 
zaplatenia. Aj v tomto prípade 
bol muž zadržaný a následne bol 
obvinený z tohto trestného činu,“ 
priblížila prešovská krajská poli-
cajná hovorkyňa Jana Migaľová. 
Aj Peter už bol za obdobný čin 
v predchádzajúcich dvanástich 
mesiacoch postihnutý. Obaja ob-

vinení muži  sú  stíhaní na slobo-
de, v prípade preukázania viny im 

hrozí trest odňatia slobody až na 
dva roky.

Kontrolóri z inšpektorátu práce si posvietia na nelegálne zamestnávanie 

Zlodejov prichytili s ukradnutým tovarom už pri pokladni 

Národný inšpektorát práce si na tento rok naplánoval viacero kontrol. Pracovníci inšpektorátu sa zamerajú 
hlavne na dôslednú kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ale aj na dodržiavanie predpisov 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

S fľašou vína a čokoládami chceli odísť z obchodu bez zaplatenia.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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tasr, Humenné  

Humenné investovalo do opra-
vy dvoch škôl približne 150.000 
eur. Išlo o rekonštrukciu strechy 
a okien. V prvom prípade to bola 
strecha telocvične Základnej ško-
ly na Pugačevovej ulici. Tá zača-
la podľa Michaely Dochánovej 
z humenskej radnice zatekať. „Po 
dažďoch sa ešte v minulom roku 
výrazne prejavili poruchy streš-
ného plášťa,“ vysvetlila s tým, že 
strecha už naďalej neplnila svoj 
účel ochrany, čo sa začalo pre-
javovať v priestore krovu a v te-
locvični na strope, kútoch a ro-
hoch. „Neriešenie tohto problé-
mu by spôsobilo škody väčšieho 
rozsahu, a teda aj väčšie náklady 
na ich odstránenie,“ uviedla dô-
vody investície. Radnica sa roz-
hodla vymeniť poškodené časti 
krovu a zabezpečiť novú izoláciu 
strechy. Súčasťou stavebných 
prác bola okrem iného montáž 
novej ľahkej strešnej krytiny 
z poplastovaného plechu vrátane 
strešného príslušenstva. „Celko-

vá suma rekonštrukcie činila 50 
659,68 eura a bola v réžii firmy 
Tesar-Dach, s. r. o. Táto suma 
bola hradená výlučne z vlastných 
zdrojov mesta,“ uviedla Dochá-
nová pre TASR. Opravu potre-
bovala podľa jej slov aj mestská 
budova, v ktorej sídli Cirkevné 
gymnázium Jána Zlatoústeho 
spolu so Súkromnou strednou 
odbornou školou pedagogickou 
EBG a Materskou školou Lesná. 
V rámci pavilónu gymnázia (B2) 
bolo potrebné opraviť strechu, 
ktorá zatekala. „Aj v tomto prípa-
de bolo treba odstrániť uvoľnené 
a poškodené časti na jestvujúcej 
hydroizolácii, ktoré nahradili 
novou izoláciou. Odstránili sa 
tiež všetky klampiarske výrobky 
a vyriešilo sa nové spádovanie 
strechy, aby sa plocha dostatočne 
odvodnila. V rámci toho sa riešili 
atiky, prestupy cez strešný plášť, 
spádovanie atikových múrov. 
V závere strechu zateplili,“ vyme-
novala stavebné práce Docháno-
vá. Ako TASR informovala Mária 
Míčková z tlačového referátu 

radnice, zhotoviteľom stavby je 
v tomto prípade rovnako humen-
ská stavebná firma Tesar-Dach, 
s. r. o., ktorá bola úspešným 
uchádzačom vo verejnom obsta-
rávaní. Okrem toho v tejto časti 
budovy podľa slov Dochánovej 
vymenili aj okná. Celková suma 
tejto rekonštrukcie predstavuje 

52 329,70 eura. Obnovou pre-
šiel aj pavilón A, kde tiež vyme-
nili staré drevené okná za nové. 
„V rámci výmeny tiež pribudli 
vonkajšie aj vnútorné parapety, 
žalúzie, doplnky okenných rá-
mov a krídel,“ uzavrela Dochá-
nová s tým, že táto investícia 
predstavuje takmer 48-tisíc eur.

mpo, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

„Finančná správa zakročila už 
voči 221 webovým sídlam so za-
kázanou ponukou. S výzvou na 
ukončenie nelegálnej činnosti 
oslovila všetky dotknuté spoloč-
nosti. Subjekty majú 10 dní na 
to, aby nelegálnu činnosť ukon-
čili, pričom 76 z nich na základe 
výzvy tak urobilo. Štyri subjekty 
prestali prevádzkovať službu 
ešte pred jej zaslaním,“ ozrejmi-
la hovorkyňa Finančnej správy 
SR Ivana Skokanová. Ak vyzvané 
subjekty nelegálnu činnosť ne-
ukončia, dostanú sa na zoznam 
zakázaných webových sídiel. V 
zozname zakázaných webových 

sídiel je momentálne 133 strá-
nok. Súd na základe žiadosti 
finančnej správy vydal už 8 prí-
kazov na zamedzenie vykonania 
platobnej operácie v prospech 
účtov nelegálnych prevádzkova-
teľov a 40 príkazov na zamedze-
nie prístupu k webovému sídlu 
s nelegálnym obsahom. Za pre-
vádzkovanie zakázaných ponúk 
môže byť uložená pokuta až do 
výšky pol milióna eur. Využíva-
nie nelegálnych webových sídiel 
môže spôsobiť problémy aj ich 
používateľom. „Finančná správa 
preto upozorňuje občanov, že 
klienti nelegálnych hazardných 
stránok môžu byť vystavení rizi-
ku straty investovaných peňazí. 

Viac informácií, ako aj zoznam 
prevádzkovateľov nelegálneho 
hazardu na internete nájdete na 

portáli finančnej správy v časti 
„Hazardné hry“,“ spresnila ho-
vorkyňa Ivana Skokanová. 

Mesto investovalo do opravy dvoch škôl približne 150-tisíc eur

Zakázaných webstránok je momentálne vyše 130
Finančná správa zakázala už 133 webstránok. Ich počet sa vďaka kontrole zo strany finančnej správy neustále zvyšuje. Kontrolu 

nelegálneho hazardu na internete vykonáva finančná správa od júla 2017 na základe novely zákona o hazardných hrách.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI

Opravou prešla aj strecha  mestskej budovy, v ktorej sídli Cirkevné gymnázium Jána Zlatoúste-
ho spolu so Súkromnou strednou odbornou školou pedagogickou a Materskou školou Lesná. 
| FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Partnerským mestom Michaloviec 
je už od roku 1999 Užhorod. Ako 
TASR informovala hovorkyňa rad-
nice Iveta Palečková, len nedávno 
sa uskutočnil projekt cezhranič-
nej spolupráce, ktorého hlavným 
cieľom bolo zabezpečiť rozvoj in-
formačných tokov inovatívnymi 
prístupmi, a tak znižovať sociálne 
a ekonomické rozdiely medzi re-
giónmi na nadnárodnej úrovni. Za-
pojili sa doň piati partneri. Medzi 
tromi ukrajinskými bolo aj mesto 
Užhorod. „Naša spolupráca bola 
na veľmi dobrej úrovni, bezproblé-
mová, čo nás vedie k tomu, aby sme 
v nej pokračovali aj v budúcnosti,“ 
zdôraznila. Humenská samosprá-
va má na Ukrajine dve partnerské 
mestá. S Perečínom podpísali do-
hodu o spolupráci prvýkrát v roku 
1999, s Mukačevom zmluvu o part-
nerstve v roku 2010. Ako TASR 
informovala Michaela Dochánová 
z radnice, obe mestá s Humenným 
aktívne spolupracujú v oblasti kul-
túry, športu, cestovného ruchu, ale 
aj prípravy a podávania spoločných 
projektových zámerov. „Uskutoč-
ňujú sa výmeny ľudových súborov 
a detských ľudových súborov,“ 

spomenula s tým, že 
v sobotu sa napr. koná 
Perečínsky festival 
spievania kolied, na 
ktorom svoje umenie 
predvedú aj Humenča-
nia. Partnerské mestá 
všeobecne si podľa Do-
chánovej prostredníc-
tvom svojich vyslaných 
zástupcov navzájom 
odovzdávajú skúsenosti 
aj z fungovania samo-
správy. Veľké rozdiely 
vo vzťahoch s ukrajin-
skými a inými zahra-
ničnými partnermi ne-
pozorujú. „Problémom 
je zatiaľ iba rozdielna 
legislatíva, resp. byrokracia, čo sa 
týka vybavovania podkladov. Ale 
to vychádza najmä zo skutočnos-
ti, že Ukrajina nie je členom EÚ,“ 
vysvetlila. Spoluprácu s nimi hod-
notí humenská samospráva ako 
bezproblémovú a pozitívnu. Výho-
du partnerstva vníma v blízkosti a 
podobnosti kultúry a jazyka, prí-
nos vidí najmä v rozvoji turistiky. 
„Zároveň je tu priestor odovzdávať 
naše skúsenosti s čerpaním euro-
fondov pre ukrajinských partne-
rov,“ podotkla Dochánová. „Žiaľ, 
realizáciu spoločných investičných 

alebo neinvestičných projektov 
obmedzuje nedostatok finančných 
zdrojov najmä u ukrajinských part-
nerov, preto je odkázaná iba na 
možnosti získania grantov a nená-
vratných finančných príspevkov,“ 
poznamenala s tým, že Humenné 
zatiaľ s Perečínom a Mukačevom 
nerealizovalo investičné projekty. 
Vo všeobecnosti nie sú rozbehnuté 
ani v súčasnosti. „Boli podávané 
žiadosti o získanie finančných pro-
striedkov. Projekty sa týkali najmä 
podpory rozvoja cestovného ruchu 
a ochrany životného prostredia,“ 

doplnila. Vranov nad Topľou má 
na Ukrajine jedného partnera, a to 
mesto Vinogradov, s ktorým podpí-
sal zmluvu v roku 2004. Už dlhšiu 
dobu však táto spolupráca nefun-
guje. „Pravdepodobne z dôvodu 
zmeny politickej situácie na Ukra-
jine sa vzťah medzi mestom Vranov 
nad Topľou a mestom Vinogradov 
prerušil,“ informovala TASR ho-
vorkyňa radnice Eva Fedorňáková 
s tým, že momentálne užšie spo-
lupracujú s ukrajinským mestom 
Sambir. Zmluvu o spolupráci pod-
písanú nemajú.

tasr, Humenné/Vranov nad Topľou,  
ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  
 
Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva (RÚVZ) v Humennom za-
znamenal v druhom kalendárnom 
týždni nárast chorobnosti v porov-
naní s predchádzajúcim týždňom 
o 231 prípadov. Ako informuje na 
svojej webovej stránke, celkovo 
bolo nahlásených 906 akútnych 
respiračných ochorení (ARO), 
z toho chrípke podobné ochorenia 
(CHPO) tvorili 43 prípadov. Kom-

plikácie (4) sa vyskytli v Sninskom 
okrese. Vranovský regionálny úrad 
verejného zdravotníctva hlási v ak-
tuálnom týždni rovnako zvýšenie 
počtu ochorení oproti prvému 
týždňu tohto roka. ARO zazname-
nal spolu v 680 prípadoch, z toho 
CHPO bolo 74. Najvyššia vekovo 
špecifická chorobnosť bola u detí 
do päť rokov. „Ochorenia hlásilo 
100 percent lekárov pre deti a do-
rast a 68 percent praktických leká-
rov pre dospelých,“ uvádza RÚVZ 
na svojej webovej stránke.

Zemplínske mestá spolupracujú s ukrajinskými v oblasti kultúry i turizmu 

Na hornom Zemplíne došlo k nárastu chorobnosti, školy zatvárať nemuseli 

Zemplínske mestá Humenné, Michalovce a Vranov nad Topľou spolupracujú s tými ukrajinskými najmä v oblasti kultúry i turizmu.
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mpo, Michalovce 

„Colný úrad Michalovce bezod-
platne ponúka 566 kusov plochých 
drevených paliet na humanitárne 
účely, t. j. na činnosti uskutočňo-
vané s cieľom zaistiť základné po-
treby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo 
v ťažkej životnej situácii, hmotnej 
núdzi alebo bolo postihnuté mi-
moriadnou situáciou,“ ozrejmila 
regionálna hovorkyňa Colného 
úradu Michalovce Klára Balogho-
vá. Tovar bol colnými orgánmi 
zaistený pre podozrenie, že ide o 
falzifikáty. Tieto palety porušujú 
práva ochrany duševného vlast-
níctva. Takýto tovar je možné po-

skytnúť v súlade so zákonom Sprá-
ve štátnych hmotných rezerv Slo-
venskej republiky, poskytovateľo-
vi sociálnych služieb, zariadeniam 
sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately alebo zdravot-
níckym zariadeniam, neziskovej 
organizácii alebo inej právnickej 
osobe, ktorá nie je podnikate-
ľom. „Uvedený tovar je možné 
použiť napríklad na vykurovanie 
priestorov,“ doplnila Baloghová. 
Záujemcovia  môžu podať žiadosť 
o poskytnutie tovaru na humani-
tárne účely v termíne do 12. feb-
ruára 2018 na adresu: Colný úrad 
Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 
Michalovce.

tasr, Humenné  
 
Humenská samospráva pristúpila 
k vybudovaniu ďalších parkovacích 
miest na území mesta. Výstavbu 
novej odstavnej plochy momentál-
ne realizuje na Lipovej ulici. V tejto 
lokalite totiž pravidelne dochá-
dza k veľmi ťažkej prejazdnosti, 
čo komplikuje dopravu. Mesto už 
dlhšiu dobu nedisponuje voľnými 
pozemkami vhodnými na vybudo-
vanie bezplatných parkovísk, preto 
hľadá alternatívne riešenia. „Jed-
ným z nich bola aj dohoda s Gréc-
kokatolíckou cirkvou v Humen-
nom, na základe ktorej si od nej 
mesto prenajalo časť pozemku far-
skej záhrady za symbolické 1 euro 
ročne na dobu určitú do 31. de-
cembra 2037,“ informovala TASR 
Mária Míčková z tlačového referátu 
radnice. Vznikne tam 24 parkova-
cích miest vrátane jedného miesta 
pre osoby so zníženou schopnosťou 
pohybu. „Celková suma rekon-
štrukcie predstavuje 27 901 eur, 
pričom všetky finančné zdroje sú z 

rozpočtu mes-
ta. Práce reali-
zuje stavebná 
s p o l o č n o s ť 
B S V - S T A V , 
s. r. o., ako 
víťazná firma 
z verejného 
obstarávania,“ 
s p o m e n u l a . 
Mesto pristú-
pilo k výstav-
be odstavnej 
plochy v tejto 
lojalite preto, 
že tam dochá-
dza pravidelne 
k veľmi ťažkej 
prejazdnosti, 
resp. až nepre-
jazdnosti ulíc v dôsledku veľkého 
množstva zaparkovaných áut. Pod-
ľa Míčkovej o tom svedčí fakt, že na 
priľahlej Lesnej ulici parkujú veria-
ci počas rannej omše, ale aj študen-
ti blízkeho cirkevného gymnázia a 
súkromnej strednej odbornej školy, 
obe totiž sídlia v jednej budove spo-

lu s materskou školou. „Obyvatelia 
tejto lokality na túto skutočnosť 
reagovali viacerými sťažnosťami,“ 
podotkla Míčková. Radnica podľa 
jej ďalších slov plánuje po vytvore-
ní spomínaných parkovacích miest 
aj investície do úpravy priľahlého 
parčíka na ulici Osloboditeľov. V 

uplynulom roku pribudlo podľa 
Míčkovej v Humennom 149 par-
kovacích miest. „Podarilo sa nám 
zrealizovať parkoviská a odstavné 
plochy na uliciach Osloboditeľov, 
Majakovského a na Mierovej ulici,“ 
uzavrela.

V Humennom pribudnú ďalšie parkovacie miesta, konkrétne na Lipovej ulici 

Colníci darujú drevené palety na humanitárne účely 
Colný úrad Michalovce zverejnil informáciu pre humanitárne organizácie a charitatívne združenia o bezodplatnej ponuke 

drevených paliet. V ponuke je 566 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely.

Nové odstavné plochy pribudli na Lipovej ulici. V tejto lokalite pravidelne dochádza k veľmi ťažkej prejazdnosti, čo komplikuje 
dopravu.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Drevené palety môžu dostať obyvatelia, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo 
boli postihnutí mimoriadnou situáciou. |  FOTO: CÚ
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INFOSERVIS / INZERCIA

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu 
KANCELÁRSKE PRIESTO-
RY v zrekonštruovanej bu-
dove SFZ na ul. Oslobodite-
ľov 3 v Humennom (100 m 
od centra mesta, dostatok 
parkovacieho miesta zdar-
ma). Viac na tel. č. 0905 
809 038; e-mail: sekreta-
riat@obfzhumenne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ  
ODREZKY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

P R Á C A

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. Do-
chádzkový bonus... na od-
delení lisovania gumových 
tesnení až 175 €.  Informá-
cie na tel. č. 0948 901 201, 
0908 084 824.

HE-R/0112

 � Prijmeme UPRATOVAČ-
KU do prevádzky v Stráž-
skom. Tel. 0905 256 038.

HE-R/0100

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

HE-R/0002

 � Hľadáme MANAŽÉRKY 
(s autom) pre nové firmy v 
Humennom. Info na tel. č. 
0905 510 565.

HE-R/0015

S L U Ž B Y 

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

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Beda poliam,  
lúkam a vrchom,  

ak v januári tráva zelená sa.
Na Pavla apoštola obrátenie 
(25. 1.) keď sa vtáča z koľaje 

napije, predzvesťou je 
neskorý príchod jari. 

V deň Obrátenia sv. Pavla 
sa medveď na druhý bok 

obracia. 
Keď do svätého Pavla zima 

dobre vládla, až sv. Jozef  
(19. 3.) marec zahreje.

Sv. Pavol počasím jasný 
prináša aj rok šťastný.

Na sv. Františka Saleského 
(24. 1., biskup a učiteľ 
Cirkvi) si ešte meluzína 

zapíska. 
Studený január  
- teplý marec.

Mnoho snehu v januári - 
málo vody v apríli a máji. 
Keď v januári vlci a líšky 

vyjú, znamená to tuhú zimu.

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.

22. 01. HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
23. 01.   DR. MAX - Poliklinika,
 Ul. 1. mája 21
24. 01.  AVICENA, 
	 Nemocničná	ul.	41
25. 01.  LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22
26. 01.  PRI NEMOCNICI HE s.r.o.,
 Ul. 1. mája 5558
27. 01.  AVICENA,
 Nemocničná	ul.	41
28. 01.  PRI NEMOCNICI HE s.r.o., 
 Ul. 1. mája 5558

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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TREBNÉHO ODPADU - sta-
rý nábytok, koberce, plasty, 
gumy, elektronika a podob-
ne? Tak nás zavolajte a my 
to spravíme za vás. Ponúka-
me spoľahlivosť za prijateľ-
né ceny. Tel. 0940 374 183.

HE-R/0113

 � REKONŠTRUKCIE BY-
TOV A DOMOV -  jadrá, 
obklady, dlažby, omietky, 
sadrokartón, maľovanie, 
plávajúce podlahy, rozvo-
dy vody, plynu a kúrenia. 
Lepíme obklady aj na sta-
ré umakartové jadrá. In-
formácie na tel. č. 0940 
374 183.

HE-R/0111
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MsKS – DOM KULTÚRY
LADIES AND GENTLEMEN

XX.	reprezentačný	ples	mesta	Humenné...	
účinkujú:	Helena	Vondráčková,	Duo	Dae-
Men	Gentleman	show,	SZUŠ	Via	Arto...	
skupina	Armis	a	ĽH	Prešovčan.	–	v	sobotu	
27.	januára	o	19.00	hod.	v	estrádnej	sále	

DK.	Vstupné	49	eur.
ART VÝSTAVA

Výber	z	tvorby	Humenčana	–	Miroslava	
Hostiňáka.	Potrvá	do	konca	januára	vo	

výstavnej	miestnosti	DK.	
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

ZAVIATY SVET PRAVEKU
Panelová	výstava	Stredoslovenského	
múzea	v	B.	Bystrici	textom	a	obrazom	
prináša	informácie	o	živočíchoch	a	rast-
linstve	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	paleon-
tologickej	zbierky	VM.	Potrvá	do	konca	
januára	v	priestoroch	prírodovedeckej	

expozície	VM.
SVÄTCI A SVÄTICE

Súbor	takmer	troch	desiatok	rezbárskych,	
maliarskych	a	grafických	diel	s	nábožensk-
ou	tematikou,	pôvodne	z	regiónu	východ-
ného	Slovenska,	zobrazuje	najznámejších		
starozákonných	a	kresťanských	svätcov	
a	svätice.		Vystavované	výtvarné		diela	
pochádzajú	zo	zbierok	Šarišského	múzea	
v	Bardejove.	K	najcennejším	exponátom	
výstavy	s	najstarším	letopočtom	vzniku	
diela	patrí		vyobrazenie	svätej	Agnesy	
Rímskej,	ochrankyne	dievčat.	Tempera	
na	dreve	bola	vyhotovená	v	rokoch	1520	
−	1530	a	pochádza	z	krídelného	oltára	
v	Kostole	sv.	Kataríny	Alexandrijskej	
v	Plavči.	Súčasťou	výstavy	je	vzácna	
kolekcia	sakrálnych	rezbárskych	diel.	

Výstava	bude	sprístupnená	do	25.	januára	
v	galerijných	priestoroch	VM.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor	veľkoformátových	dobových	

fotografií	prináša	zábery	od	najstarších	do-
chovaných	vyobrazení	štvorkrídlového	ob-
jektu	renesančného	kaštieľa	a	priľahlého	
parku	na	rytine	z	obdobia	druhej	polovice	
17.	storočia	po	dnešok.	Súčasťou	vystavo-
vaných	fotografií	sú	aj	doposiaľ	nezvere-
jnené	snímky	pochádzajúce	z	rodinného	
albumu	potomkov	Andrássyovcov	žijúcich	

v	Kanade.	
KINO Fajn 

MUŽ VO VLAKU
(THE COMMUTER)

Pravidelná	a	úplne	bežná	cesta	vlakom	
z	práce	domov	sa	zmení	na	pulzujúci	a	

napínavý	boj	o	život.	V	hlavnej	úlohe	nas-
túpi	do	akčného	trileru	Liam	Neeson,	jeho	

dych	berúcu	jazdu	prímestským	vlakom	
riadi	režisér-rušňovodič	Jaume	Collet-Ser-
ra...	Deň	sa	veľmi	nepodaril	a	rovnako	ako	
vždy,	nastupuje	do	vlaku	a	teší	sa	domov.	
Po	chvíľke	jazdy	si	k	nemu	prisadne	
atraktívna	žena	(V.	Farmiga)	a	položí	
mu	jednoduchú,	trochu	znepokojujúcu	
otázku:	„Aký	ste	človek?“	Pod	vplyvom	
jej	osobného	kúzla	aj	obálky	s	peniazmi	
sa	Michael	nechá	vtiahnuť	do	zvláštnej	a	

smrtiacej	hry...
akčný thriller (USA/GBR/FRA), české 

titulky – 23. januára o 19.30 hod. 
BEATRICE

(SAGE FEMME)
ASFK...	Claire	žije	podľa	pravidiel.	
Pracuje	ako	pôrodná	asistentka	a	svoj	
život	zasvätila	službe	ostatným.	Lenže	

pôrodnicu,	kde	pracuje,	čoskoro	zatvoria.	
A	navyše,	znovu	sa	objavuje	Beatrice,	

bývalá	milenka	jej	mŕtveho	otca,	vrtošivá	
a	sebecká	žena,	ktorá	je	jej	pravým	

opakom.	
dráma (FRA), české titulky – 24. januára 

o 19.30 hod. 
VŠETKY PRACHY SVETA

(ALL THE MONEY IN THE WORLD)
V	réžii	Ridleyho	Scotta...	V	roku	1973,	
presne	v	deň	svojich	16-tych	narodenín,	
v	Ríme	zmizol	John	Paul	Getty	III.,	vnuk	
jedného	z	najbohatších	mužov	sveta,	
ropného	magnáta	J.	Paula	Gettyho.	O	
dva	dni	neskôr	jeho	matku	kontaktovali	
únoscovia	a	žiadali	výkupné	17	miliónov	
dolárov.	Ona	sama	toľko	peňazí	nikdy	
nemala,	preto	jej	nezostáva	nič	iné,	len	
poprosiť	o	pomoc	chlapcovho	starého	
otca.	Miliardár	(Ch.	Plummer)	je	však	
nemilosrdný	a	jej	žiadosť	odmietne...

dráma (USA), slovenské titulky – 25. a 30. 
januára o 19.30 hod.

LABYRINT: SMRTEĽNÁ LIEČBA
(MAZE RUNNER: THE DEATH CURE)
Thomas	so	skupinkou	svojich	priateľov	
unikol	nástrahám	Labyrintu.	Spoločne	
prešli	skúšku	ohňom	pri	vražednej	ceste	
cez	Spálenisko.	Tie	najťažšie	chvíle	a	
najbolestivejšie	rozhodnutia	majú	ešte	
len	pred	sebou.	V	epickom	finále	trilógie	
Labyrint	vedie	Thomas	(Dylan	O’Brien)	
svoju	skupinu	unikajúcich	Placerov	na	
ich	poslednú	a	najnebezpečnejšiu	misiu.	
Musia	sa	pobiť	o	nádej	vo	svete,	ktorý	sa	
rúca	pod	ťarchou	zákernej	choroby...	

akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 26. 
a 28. januára o 19.30 hod.

FERDINAND
Nina	a	Ferdinand	sú	najväčší	kamaráti	
pod	španielskym	slnkom.	Nina	je	ale	
malé	dievčatko	a	Ferdinand	veľký	býk.	
Ten	je,	našťastie,	ten	najroztomilejší	a	
najposlušnejší	párnokopytník	na	svete,	

ktorý	nadovšetko	miluje	kvetinky	a	nikdy	

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM
Margita	Bejdová,	nar.	1930
Rozália	Ficová,	nar.	1936
Ján	Kohut,	nar.	1936
Magdaléna	Glasová,	

rod.	Macková,	nar.	1942
Magdaléna	Macková,	nar.	1950

Milan	Pužo,	nar.	1970

V BRESTOVE
Štefan	Ivančák,	nar.	1964

V HABURE
Mária	Macková,	nar.	1930

V KAMENICI NAD CIROCHOU
Mgr.	Ján	Plaskoň,	nar.	1945

V MEDZILABORCIACH
Peter	Repaš,	nar.	1958

V PORÚBKE
Mária	Rybnická,	nar.	1932

OPUSTILI   
NÁS

Východ / Západ  S L N K A 

pon	(22.01.)	 7:07	/	16:16	hod.
ut		 7:05	/	16:18	hod.
str	 7:04	/	16:19	hod.
štvr		 7:03	/	16:21	hod.
pia		 7:02	/	16:22	hod.
sob	 7:01	/	16:24	hod.
ned	 7:00	/	16:26	hod.

22. 01.  ZORA, ZARA
23. 01.  MILOŠ
 (Deň	patriotizmu)
24. 01. TIMOTEJ, TIMOTEA
 - Sviatok	sv.	Františka	Saleského,		 	
	 biskupa	a	učiteľa	Cirkvi
 (Deň	komplimentov)
25. 01. GEJZA
 -	Sviatok	Obrátenia	apoštola	Pavla
26. 01. TAMARA
 (Medzinárodný	deň	colníctva)
27. 01. BOHUŠ
 (Medzinárodný	deň	pamiatky	obetí		
	 holokaustu)
28. 01. ALFONZ, ALFONZIA
 (Svetový	deň	lepry	/	Medzinárodný	deň	 
	 mobilizácieproti	jadrovej	vojne	 
	 /	Európsky	deň	ochrany	osobných	údajov)

MENINY 
oslavujú: 

Myšlienka týždňa...

„Verím, že každý z nás 
túži prežiť nejaké 

dobrodružstvo, 
ale najväčším 

dobrodružstvom 
je dennodenne stáť 

zoči-voči 
zodpovednosti.“

(WILLIAM GORDON; 
1805-1870 – britský dôstojník armády 

a generálny inšpektor inžinierov)

by	neublížil	ani	muche.	No	občas	dokáže	
spôsobiť	poriadnu	katastrofu	aj	vďaka	

svojim	rozmerom.
animovaný, rozprávka (USA), slovenský 

dabing – 28. januára o 15.30 hod. 
S LÁSKOU, VINCENT
(LOVING VINCENT)

Diela	holandského	fauvistu	a	expresionistu	
Vincenta	Van	Gogha	patria	k	tomu	najhod-
notnejšiemu,	čo	výtvarné	umenie	kedy	
vytvorilo	-	nachádzajú	sa	vo	svetových	
galériách	i	súkromných	zbierkach,	a	ich	
cena	sa	ráta	v	miliónoch.	Van	Goghove	
práce,	ale	aj	jeho	pohnutý	osud	a	záhadná	
smrť,	inšpirovali	tisícky	ďalších	autorov	
a	sú	predmetom	živej	odbornej	diskusie	
aj	128	rokov	po	jeho	smrti.	Presnejšie		66	
960	originálnych	olejomalieb	vytvorených	
125	umelcami	z	celého	sveta	podľa	94	
pôvodných	van	Goghových	diel.	Scenár	
vznikol	na	základe	800	van	Goghových	
listov	adresovaných	predovšetkým	jeho	
bratovi.	Príbeh	vrcholí	v	júni	1890,	kedy	

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
22. 01.  DIANA / BOJAR
23. 01.  NICK / CIÁŠIK
24. 01.  BOBO / RALF
25. 01.  CLARENCE / MAX
26. 01.  YORIKA / AMBRA
27. 01.  HALINA / JERRY
28. 01.  CHARLIE / KID

sa	van	Gogh	lieči	z	depresií,	postrelí	sa	
do	hrudníka	a	o	dva	dni	neskôr,	vo	svo-
jich	37-ich	rokoch	na	následky	zranenia	
umiera.	Všetky	okolnosti	jeho	smrti	však	

neboli	dodnes	objasnené...	
animovaný, životopisný, krimi (POL/

GBR), české titulky – 28. januára o 17.30 
hod., 31. januára o 19.30 hod.
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-MJK-, (pet); Tatranská Lomnica

Tenisový klub Vysoké Tatry 
usporiadal v Trojkráľový 
víkend 6. - 8. januára turnaj 
starších žiakov triedy „C“. 
Farby humenského 1. Ten-

isového club-u hájil náš hráč 
Dávid KELLER. Hoc vo dvo-
jhre sa príliš neohrial, v súťaži 
štvorhry získal so svojím ko-
legom A. Lichým striebornú 
medailu.

DVOJHRA  
(22 účastníkov)

Vďaka voľnému 
žrebu sa posunul 
humenský tenista 
v kategórii jed-
notlivcov priamo 
do druhého kola. 
Nebol to, zrejme, 
šťastný žreb, lebo 
po troch setoch 
(3:6, 6:3, 7:5) 
podľahol Ivanovi 
Markovi, súperovi 
z TK Mladosť 
Košice. Víťazom 
dvojhry turnaja 
Tatry Cup 2018 sa 
stal Hugo Smoleňák 
(Tenisová akadémia 
Prešov), ktorý vo 
finále ako nasadená 
jednotka turnaja 
zdolal hladko po 

setoch 6:2 a 6:2 Vladimíra Kra-
veca (TK Baník Prievidza).

ŠTVORHRA (8 párov)

Dávid Keller to vo štvorhre 
spolu s Alexandrom Lichým 
z usporiadateľského klubu dot-
iahli až do finále... (E. Mora-

včík / T. Kucharčík 6:0, 6:2; 
D. Balaščák / F. Dráb 3:6, 6:3, 
10:7). V rozhodujúcom zápase 
nedokázali nalomiť súperov – 
Šimon Papuščák / Oliver Pivník, 
keď uhrali iba jednu hru (6:1, 
6:0), a skončili tak na cennom 
druhom mieste.

Spod našich slovenských veľhôr striebristý lesk pre Kellera

Dávid Keller pod zastrešeným umelým povrchom Tatry Cup 2018 
bodoval v súťaži dvojíc na druhej priečke. | FOTO  ARCHÍV TCHE

H
E

/0092
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-MJK-, (ľsel); Humenné

KADETI – skupina Východ

V	 sezóne	 2017/2018	 ôsmi	 účastníci: 
ŠK	Gymnázium	Humenné,	MŠK	Vra-
nov	 nad	 Topľou,	 TJ	 Slávia	 Svidník,	
VK	 MIRAD	 Gymnázium	 Konštantí-
nova	 Prešov,	VK	KDS	 Šport	 Košice,	
VK	 Junior	 2012	 Poprad,	VKM	 Stará	
Ľubovňa	A,	VKM	Stará	Ľubovňa	B.

8. kolo: 
ŠK Gymnázium Humenné - VK 

KDS Šport Košice 
3:0	(12,	18,	18)	a	3:0 (12,	13,	13)	

ŠK:	M.	Rohác,	Š.	Krajník,	M.	Matuch,	
O.	 Blicha,	 B.	 Hobľák,	 F.	Marton,	 D.	
Belcák,	P.	Bobaľa,	R.	Kasl,	M.	Ivančo.

•	 Humenné	 –	 Svidník	 1:3	 a	 0:3,	
Košice	–	Humenné	0:3	a	1:3,	Humenné	
–	 Prešov	 3:0	 a	 3:0,	 St.	 Ľubovňa	
–	 Humenné	 3:0	 a	 1:3,	 Svidník	 –	
Humenné	3:0	a	3:0.

ŠK Gymnázium, U-18:	Dávid	Belcák	

(ročník	 2001),	 Oleg	 Blicha	 (2001),	
Patrik	 Bobaľa	 (2000),	 Tomáš	 Coma	
(2000),	 Michal	 Faltin	 (2002),	 Bra-
nislav	 Hobľák	 (2000),	 Michal	 Ivan-
čo	 (2001),	 Adrián	 Jaworski	 (2003),	
Roman	 Kasl	 (2001),	 Štefan	 Krajník	
(2000),	 Maroš	 Kyjovský	 (2001),	 Ti-
motej	 Maďarik	 (2003),	 Filip	 Marton	
(2001),	Alexej	Masica	 (2002),	Matúš	
Matuch	 (2000),	 Maximilián	 Roháč	
(2002),	Martin	Šarga	(2001).
Tréner:	 Ľubor	 Selecký.	 Asistent:	 La-
dislava	Hricaková.

Svidník	 	 12	 12	 0	 36:2	 36
Humenné  12 7 5 22:17 21
St.	Ľubovňa	 	 14	 7	 7	 25:22	 21
Prešov	 	 12	 6	 6	 19:20	 18
Košice	 	 14	 0	 14	 1:42	 0

STARŠÍ ŽIACI – skupina Východ

V	 sezóne	 2017/2018	 piati	 účastníci: 
ŠK	Gymnázium	Humenné,	 TJ	 Slávia	
Svidník,	 VK	 MIRAD	 Gymnázium	
Konštantínova	Prešov,	VK	KDS	Šport	
Košice,	VKM	Stará	Ľubovňa.

7. kolo: 
ŠK Gymnázium Humenné - VK 

KDS Šport Košice 
3:0	(16,	20,	28)	a	2:3	(-21,	18,	-19,	

22,	-12)

ŠK:	 M	 .Roháč,	M.	 Faltin,	A.	 Jawor-
ski,	Š.	Kornaj,	D.	Fereta,	T.	Maďarik,	
Z.	Merga,	 J.	 Šajtár,	M.	Kostolník,	D.	
Godžák,	D.	Melenko,	A.	Bačovčin,	N.	
Tchirová,	A.	M.	Kurucová.

•	 Humenné	–	St.	Ľubovňa	B	3:1	a	3:0,	
Prešov	–	Humenné	3:1	a	3:0,	Humenné	
–	Svidník	0:3	a	0:3,	St.	Ľubovňa	A	–	
Humenné	3:0	a	3:0,	Humenné	–	Poprad	
0:3	a	3:2,	Vranov	–	Humenné	3:1	a	3:0. 

ŠK Gymnázium, U-16:	 Daniel	 An-
drejčak	(ročník	2003),	Adam	Bačovčin	
(2004),	Michal	Faltin	(2002),	Dominik	
Fereta	(2003),	Daniel	Godžák	(2003),	
Adrián	Jaworski	(2003),	Šimon	Kornaj	
(2003),	Martin	 Kostolník	 (2004),	 Sa-
muel	Kužma	(2005),	Timotej	Maďarik	
(2003),	Alexej	Masica	 (2002),	Daniel	
Melenko	(2004),	Zdeno	Merga	(2002),	
Maximilián	Roháč	(2002),	 Jakub	Šaj-
tár	 (2003),	Martin	Udič	 (2003),	Anna	

Mária	Kurucová	(2003),	Nina	Tchiro-
vá	(2003).
Tréner:	 Ľubor	 Selecký.	 Asistent:	 La-
dislava	Hricaková.
Svidník	 	 14	 13	 1	 40:4	 39
St.	Ľubovňa	A		 	 14	 13	 1	 39:4	 39
Prešov	 	 12	 8	 4	 24:15	 23
Vranov	 	 14	 7	 7	 26:25	 22
Poprad	 	 12	 6	 6	 22:20	 19
Humenné  14 4 10 16:33 12
Košice	 	 14	 2	 12	 8:39	 6
St.	Ľubovňa	B	 	 14	 1	 13	 6:41	 2

Prázdniny pod mládežníckou vysokou sieťou skončili. Na úvod zo „slabšieho súdka“ 

Volejbalový káder starších žiakov – ŠK Gymnázium Humenné, v sezóne 2017/18. | FOTO  ARCHÍV SEL

H
E
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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
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(pa);  Snina

Prelom kalendárnych rokov je v mno-
hých prípadoch emocionálne ladený. 
Domov do svojho rodiska sa na pár dní 
za svojimi blízkymi vracajú študenti, 
športovci pôsobiaci vo vzdialenejších 
kluboch, i pracujúci mimo regiónu či 
krajiny. Na spestrenie voľného času 
futbalistov i priaznivcov tohto športu 
už niekoľko rokov mesto Snina a fut-
balový klub MFK Snina, v posledných 
ročníkoch aj rodina Mariničova,  orga-
nizujú  v Mestskej športovej hale via-
nočný turnaj v halovom futbale. 

V	 decembri	 uplynulého	 roku	 to	 bol	
už		X.		ročník	Vianočného	turnaja		a	V.		
ročník	Memoriálu	Janka	Mariniča,	vyni-
kajúceho	futbalistu	a	mládežníckeho	tré-
nera.	Zúčastnilo	sa	ho	štrnásť		družstiev,	
ktoré		tvorili	rekreační	i	amatérski	futba-
listi	hrajúci	v	rôznych	kluboch	a	v	rôz-
nych	súťažiach.	

SKUPINOVÁ FÁZA

A *	Brehy	Metrostars	–	Andrejco	Team	
3:1,	 Brehy	 Metrostars	 –	 Hvalso	 7:2,	
Žoute	 Bruchy	 –	 Brehy	Metrostars	 0:2,		
Andrejco	 Team	 –	 Hvalso	 1:1,	 Andrej-
co	 Team	 –	 Žoute	 Bruchy	 2:1,	 Hvalso	
–	 Žoute	 Bruchy	 2:7...	 postúpili	 Brehy	
Metrostars	a	Andrejco	Team.	

B *	Legionári	 –	 delostrelci	 4:3,	Ulič	 –	
Legionári	1:3,	Legionári	–	Under	Takers	
1:2,	Delostrelci	–	Ulič	2:0,	Delostrelci	–	
Under	Takers	2:1,	Ulič	–	Under	Takers	
1:6...	postúpili	Legionári	a	Delostrelci.	

C *	Mapes	–	Biely	balet	 4:1,	Mapes	–	
Pirati	3:0,	Pirati	–	Biely	balet	3:0...	po-
stúpili	Mapes	a	Pirati.

D	 *	 Mladňáci	 –	 Sorry	 tréner	 3:5,	 FC	
Surel	 –	 Mladňáci	 1:2,	 Sorry	 tréner	 –	
FC	 Surel	 2:1...	 postúpili	 Sorry	 tréner	
a	Mladňáci.	

ŠTVRŤFINÁLE

Brehy	Metrostars	–	Mladňáci	6:2,	Legi-
onári	 –	 Piráti	 2:3,	Mapes	 –	Delostrelci	
5:1,	Sorry	tréner	–	Andrejco	Team	3:1.	

SEMIFINÁLE 

Brehy	Metrostars	–	Piráti	5:1,	Mapes	–	
Sorry	tréner	5:3.	

o 3. miesto

Piráti	–	Sorry	tréner	4:3.	

finále

Brehy	Metrostars	–	Mapes	4:3.	

Víťazom	 V.	 ročníka	 Memoriálu	 Janka	
Mariniča	 a	X.	 ročníka	Vianočného	 tur-
naja	v	Snine	sa	stalo	družstvo		BREHY	
METROSTARS	 v	 zložení:	 Filip	 Pi-

roščák,	Tomáš	 Paulí-
na,	 Tomáš	 Kirňák,	
Tomáš	 Čorňanin,	
Mário	 Chudík,	 Juraj	
Sabol,	Jozef	Skvašík,	
Richard	Pilár	a	Ľuboš	
Vozár.	 Tréner:	 Pavol	
Kirňák.		

Organizátori	vyhlásili	
aj	najlepšieho	strelca,	
ktorým	 sa	 stal	 Jozef	
SKVAŠÍK	 z	 trinásti-
mi	 strelenými	 gólmi	
z	 družstva	 Brehy	
Metrostars;	najlepším	
hráčom	 memoriálu	
bol	 Dušan	 JANKO	
z	 družstva	 Mapes	
a	za	najlepšieho	bran-
kára	 vyhlásili	 Jána	
GERBOCA	 z	 druž-
stva	Andrejco	team.			

Poháre	 a	 ceny	 najlepším	 jednotlivcom	
memoriálu	odovzdali	Vladimír	Drobňák	
(prezident	 klubu	 MFK	 Snina),	 MUDr.	
Miroslav	Suchý	(klubový	lekár),	primá-
tor	mesta	Snina	-	Štefan	Miľovčík,	Jan-
ko	Marinič	-	syn	nebohého	Jána	Marini-
ča.	Turnaj	má	z	roka	na	roka	stúpajúcu	
hernú	úroveň	a	je	oň	záujem	aj	zo	strany	
divákov.	Stretli	sa	tu	sninskí	odchovan-
ci,	ktorí	hrajú	v	rôznych	súťažiach	v	rôz-
nych	mestách	Slovenska.		„Sú	aj	jednot-
livci,	 ktorí	 sú	 pravidelnými	 účastníkmi	
tohto	 turnaja,“	dodal	organizátor	a	hráč	
tejto	súťaže,	Peter	Hišem.

Stretávajú sa na počesť zosnulého futbalistu a trénera Janka Mariniča

Najlepší strelec Jozef Skvašík (13 gólov, 
Brehy Metrostars).  | FOTO ARCHÍV MAR

Najlepší brankár Ján Gerboc (Andrejco team) s Pe. Hišemom 
(vľavo) a Jankom Mariničom ml.  | FOTO ARCHÍV MAR

Najlepší hráč Dušan Janko (druhý zľava, tím Mapes).  | FOTO ARCHÍV 
MAR

Víťazné družstvo memoriálu Jána Mariniča - Brehy Metrostars.  | FOTO ARCHÍV MAR
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(pa); Košice, Snina

Posledným turnajom na Slo-
vensku v uplynulom zápas-
níckom roku 2017 vo voľnom 
štýle pre kategórie prípravky 
a mladších žiakov bol kvalitne 
obsadený medzinárodný tur-
naj v Košiciach - X.  ročník Me-
moriálu Mikuláša Athanasova, 
ktorý zorganizoval ZK 1904 
Košice vo svojej zápasníckej 
hale v Spoločenskom pavilóne 
na Terase.  

Tento	 memoriál	 organizujú	 na	
počesť	 vynikajúceho	 košické-
ho	 zápasníka,	 ktorý	 bol	 trikrát	
Majstrom	 republiky	 a	 na	Olym-
pijských	 hrách	 v	 Helsinkách	 si	
vybojoval	bronzovú	medailu.	
Jubilejného	 desiateho	 ročníka	
sa	 117	 mladých	 zápasníkov	 zo	
sedemnástich	 klubov	 z	 Čiech,		
Maďarska,	Ukrajiny,	Moldavska,	
Bieloruska	 a	 zo	 Slovenska.	 Zá-
pasilo	sa	podľa	pravidiel		FILA.	
Do	zápasov	na	tatami	zasiahla	aj	
9-členná	výprava	mladých	zápas-
níkov		ZK		Slávia	Snina,		vedená	
trénermi	 Antonom	 Andrejkom	
a	 Slavomírom	 Štofíkom.	 	 Pri-
nášame	 vám	 umiestnenie	 Snin-
čanov	 v	 jednotlivých	 váhových	
kategóriách.	

Prípravka „A“
*	 váha	 22	 kilogramov	 -	 1.	 M.	
Haera	 (Moldavsko)...	 3.	M.	Ha-
buraj	(Slávia	Snina),	4.	L.	Gladiš	

(Slávia	Snina).	
*	 váha	 30	 kg	
-	 1.	 S.	 Vokál	
(ZK	 1904	Ko-
šice)...	 3.	 Š.	
Aľušík	 (Slávia	
Snina).
*	 váha	 33	 kg	
-	 1.	 D.	Mrštík	
(V í t k o v i c e ,	
ČR),	2.	M.	Ha-
buraj	 (Slávia	
Snina).
*	váha	36	kg	-	
1.	 P.	 Urbánek	
(MZK	 Bánov-
ce	 nad	 Bebra-
vou),	2.	M.	Le-
šanič	 (Slávia	
Snina).	
*	 váha	 40	 kg	 -	 1.	 L.	 Pálkutas	
(Maďarsko)...	 6.	 J.	 Mladenov	
(Slávia	Snina).

Prípravka „B“
*	 váha	 36	 kg	 -	 1.	 	A.	 Stryzhyk	
(Ukrajina)...	13.	T.	Gladiš	(Slávia	
Snina).	
*	 váha	 60	 kg	 -	 1.	 M.	 Kozak	
(Ukrajina),	 2.	 R.	 Čmiľ	 (Slávia	
Snina).

Mladší žiaci 
*	váha	62	kg	-	1.	S.	Bystroň	(Vít-
kovice,	 ČR)...	 	 4.	 O.	 Andrejko	
(Slávia	Snina).

„Spomedzi	sedemnástich	klubov	
sme	obsadili	pekné	piate	miesto.	
Som	spokojný.	 	Chlapci	po	celý	
rok	tvrdo	trénovali,	čo	sa	aj	odzr-

Pätica medailových priečok pre mladučkých zápasníkov sninskej Slávie

Mladí borci ZK Slávia Snina na Memoriáli M. Athanasova v Košiciach.  | FOTO ARCHÍV ZKSSV
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Informácie na tel. č. 0905 510 565

H ľ a d á m e 
M A N A Ž É R K Y (s autom) 

pre nové firmy v Humennom. 

kadlilo	 na	 ich	 výkonoch,“	 kon-
štatoval		Slavomír	Štofík,	tréner	

mládeže	ZK	Slávia	Snina.
Poctivá rozcvička pred súťažou je dôležitá.  | FOTO ARCHÍV ZKSSV
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II. LIGA - VÝCHOD

SÚŤAŽE	 O	 1.	 –	 6.	 MIESTO	 * ŠKST 
MICHALOVCE B – ŠKST HUMENNÉ 6:12 
*	Valaliky	–	Šarišské	Michaľany	13:5,	Zbereko	
Košice	–	PŠ	Košice	6:12.
SÚŤAŽE	O	7.	–	12.	MIESTO	*	Valaliky	 	B	–	
Bracovce	 12:6,	Levoča	 –	Vojčice	 9:9,	 Svidník	
–	Margecany	8:10.
Valaliky	A		 12	 11	 0	 1	 160:56	 34
PŠ	Košice	 12	 10	 0	 2	 136:80	 32
Humenné 12 9 1 2 136:80 31
Zbereko	Košice	 12	 7	 1	 4	 113:103	 27
Michalovce	B	 12	 5	 2	 5	 106:110	 24
Š.	Michaľany	 12	 6	 0	 6	 99:117	 24
Vojčice	 12	 5	 3	 4	 113:103	 25
Margecany	 12	 3	 2	 7	 91:125	 21
Levoča	 12	 3	 2	 7	 91:125	 20
Svidník	 12	 2	 1	 9	 92:124	 17
Valaliky	B	 12	 2	 1	 9	 82:134	 17
Bracovce	 12	 1	 2	 9	 77:139	 16

III.LIGA – SEVEROVÝCHOD
SÚŤAŽE	 O	 1.	 –	 6.	 MIESTO * MŠK VSTK 
VRANOV NAD TOPĽOU B – ŠKST HU-
MENNÉ B 14:4	*	Bardejov	–	Belá	nad	Ciro-
chou	 14:4,	 Lužany	 pri	 Topli	 –	 Kamenica	 nad	
Cirochou	13:5.
SÚŤAŽE	O	7.	–	12.	MIESTO	*	Hrabovec	n/L.	

–	Snina	10:8,	Vranov	n/T.	C	–	Lemešany	6:12,	
Sedlice	–	Bzenov/Janov	13:5.
Bardejov	 12	 11	 1	 0	 150:66	 35
Vranov	B	 12	 10	 1	 1	 149:67	 33
Lužany		 12	 7	 1	 4	 113:103	 27
Kamenica	n/C.	 12	 6	 2	 4	 134:82	 26
Belá	n/C.	 12	 6	 1	 5	 118:98	 25
Humenné B 12 5 2 5 104:112 24
Lemešany	 12	 6	 1	 5	 102:114	 25
Sedlice	 12	 5	 3	 4	 113:103	 25
Hrabovec	n/L.	 12	 3	 4	 5	 91:125	 22
Snina	 12	 2	 0	 10	 81:135	 16
Vranov	C	 12	 2	 0	 10	 67:149	 16
Bzenov/Janov	 12	 1	 0	 11	 74:142	 14

IV. LIGA – VIHORLATSKÁ
SÚŤAŽE	 O	 1.	 –	 6.	 MIESTO * ŠKST 
HUMENNÉ C – TJ ŠIMONKA ČIERNE 
NAD TOPĽOU 14:4	*	Kamienka	–	Hencovce	
11:7,	Vranov	n/T.	D	–	Košarovce	6:12.	
SÚŤAŽE	O	 7.	 –	 11.	MIESTO	 *	 Kochanovce	
–	Kamenica	nad	Cirochou	B	7:11,	Zemplínske	
Hámre	–	Dlhé	nad	Cirochou	11:7.
Hencovce	 11	 10	 0	 1	 139:59	 31
Kamienka	 11	 8	 1	 2	 114:84	 28
Košarovce	 11	 6	 3	 2	 119:79	 26
Humenné C 11 7 1 3 114:84 26
Vranov	D	 11	 6	 1	 4	 101:97	 24
Čierne		 11	 5	 1	 5	 102:96	 22
Kamenica	B	 11	 6	 0	 5	 105:93	 23

Z.	Hámre	 11	 3	 2	 6	 93:105	 19
Dlhé	n/C.	 11	 1	 2	 8	 72:126	 15
Kochanovce	 11	 1	 2	 8	 75:123	 15
Kladzany	 10	 0	 1	 9	 46:134	 11

V. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
13.	kolo	*	STO SNINA B - ŠKST HUMEN-
NÉ D 16:2 *	Stakčín	–	Ptičie	7:11,	Lieskovec	–	
Kamienka	B	6:12,	Hažín	n/Cir.	–	Snina	C	17:1,	
Belá	n/Cir.	B	–	Medzilaborce/Čertižné	9:9,	
Kolonica/Ladomirov	–	Košarovce	B	15:3.
Snina	B	 13	 11	 2	 0	 179:55	 37
Belá	n/Cir.	B	 13	 10	 2	 1	 162:72	 35
Kolonica/Ladomirov	13	 9	 2	 2	 149:85	 33
Košarovce	B	 13	 9	 1	 3	 128:106	 32
Hažín	n/Cir.	 13	 8	 2	 3	 150:84	 31
M-laborce/Čertižné	13	 5	 4	 4	 117:117	 27
Stakčín	 13	 5	 0	 8	 97:137	 23
Kamienka	B	 13	 4	 1	 8	 107:127	 22
Humenné D 13 4 1 8 87:147 22
Ptičie	 13	 3	 1	 9	 92:142	 20
Lieskovec	 13	 1	 0	 12	 72:162	 15
Snina	C	 13	 0	 2	 11	 64:170	 15

VI. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
11.	kolo	*	Belá	n/Cir.	D	–	Dlhé	n/Cir.	B	4:14,	
Belá	n/Cir.	C	–	Kolonica/Ladomirov	B	15:3,	
Hažín	n/Cir.	B	–	Kochanovce	C	11:7,	Koch-
anovce	B	–	Ptičie	B	17:1,	Jasenov	–	Stakčín	
B	13:5.

Kochanovce	B	 11	 11	 0	 0	 150:48	 33
Belá	n/Cir.	C	 11	 10	 0	 1	 159:39	 31
Hažín	n/Cir.	B	 11	 7	 1	 3	 104:94	 26
Dlhé	n/Cir.	B	 11	 6	 1	 4	 107:91	 24
Jasenov	 11	 5	 0	 6	 97:101	 21
Kochanovce	C	 11	 4	 0	 7	 83:115	 19
Kolonica/Ladomirov	B	 11	 3	 2	 6	 93:105	 19
Belá	n/Cir.	D	 11	 4	 0	 7	 84:114	 19
Ptičie	B	 11	 3	 0	 8	 71:127	 17
Stakčín	B	 11	 0	 0	 11	 42:156	 11

-MJK-

STOLNOTENISOVÝ SERVIS

II. LIGA, MUŽI, skupina Východ
Už	 tento	 týždeň	 v	 sobotu	 27.	
januára	 sa	 uzatvorí	 program	
základnej	 časti	 II.	 hokejovej	
ligy	skupiny	Východ.	Hokejisti	
MHK	 Humenné	 odohrajú	 18.	
kolo	na	ľade	súpera	HC	Rebel-
lion	 Gelnica	 o	 17.30	 hod.	 Po-
tom	 prídu	 na	 rad	 zápasy	 Play-
off	o	postup	 -	 (1.	–	8.	miesto),	
štvrťfinále,	 semifinále	 a	 finále	
o	víťaza	II.	ligy	seniorov.

•	 (27.	 1.	 2018)...	 Trebišov	
–	 Liptovský	 Mikuláš	 B,	
Rimavská	 Sobota	 –	 Sanok,	
Bardejov	-	Martin.

Humenné 17 14 0 0 3 115:59 42
Martin	 17	 12	 0	 1	 4	 80:45	 37
Sanok	 17	 7	 1	 4	 5	 63:62	 27
L.	Mikuláš	B	 16	 7	 3	 0	 6	 68:68	 27
Rim.	Sobota	 16	 8	 1	 0	 7	 77:60	 26
Trebišov	 17	 6	 3	 1	 7	 61:59	 25
Sabinov	 18	 6	 1	 3	 8	 62:86	 23
Brezno	 18	 5	 1	 1	11	 65:81	 18
Bardejov	 17	 5	 1	 1	10	 67:99	 18
Gelnica	 17	 2	 2	 2	11	 50:89	 12

-MJK-

2. SLF Východ - 6. kolo
GRIZZLY SLOVAKIA KOŠICE – 

ANGELS HUMENNÉ
3:3 (2:1

Góly: 15.	a	31.	M.	Gere,	5.	vlast-
ný	 (J.	 Skvašík)	 –	 10.	 a	 38.	 I.	
Komjatý,	24.	J.	Skvašík.
Žlté karty: 4.	Pa.	Gere,	26.	
Grutka	–	4.	C.	Vasiľ.
Rozhodovali: Jaro	Guballa	–	
Fero	Sendek.
GRIZZLY SLOVAKIA: B.	
Klembala,	Pe.	Grutka,	T.	Kuruc,	
M.	Gere,	Pa.	Gere,	E.	Lukáč,	M.	
Kuruc,	I.	Betík.	
ANGELS: M.	Klamár	(M.	Dud-
ič)	–	L.	Križanovský,	I.	Komjatý,	
M.	Zlacký,		C.	Vasiľ,	T.	Karas,	G.	
Horvat,	 M.	 Kuruc,	A.	 Lojan,	 J.	
Skvašík,	M.	Mamaj.

Lux	Košice	 7	 5	 1	 1	 41:30	 16
Bardejov	 7	 4	 0	 3	 40:34	 12
Humenné 7 3 2 2 31:23 11
Prešov	 7	 3	 1	 3	 28:31	 10
Grizzly	Košice	 7	 1	 2	 4	 20:28	 5
Vranov	 7	 1	 2	 4	 23:37	 5

-MJK-

HOKEJOVÝ 
SERVIS

FUTSALOVÝ 
SERVIS

OBLASTNÉ  
MAJSTROVSTVÁ 

DOSPELÝCH 
V STOLNOM TENISE 
JEDNOTLIVCOV 2018

3. február 2018 (sobota)
Belá	nad	Cirochou	 
(Športová	hala)	

-prezentácia	od	8.00	hod.
-žrebovanie	od	9.00	hod.

-začiatok	súťaží	od	9.30	hod.

DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE VEDIEŤ

Inzerujte v našich novinách  
a ste stále na očiach.

Oslovíte viac ako 10-tisíc domácností.

prosperujte s nami

redakcia@humenskyexpres.sk


