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Humenčania boli pre haváriu na 
potrubí opäť  bez tepla a teplej vody

Mnohí obyvatelia Sídliska III v Humennom boli vo štvrtok uplynulý týždeň niekoľko hodín bez dodávok tepla a teplej 
vody. V priebehu jedného týždňa došlo až k trom haváriám na mestskom potrubí. Poslanci upozorňujú, že modernizácia  

a rekonštrukcia mestského potrubia je nevyhnutná.

Rebélia v umení je 
potrebná, tvrdí výtvarník 
Miroslav Hostiňák

Humenné: Vlani bolo v 
nemocnici o 80 pôrodov 
menej ako v roku 2016

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné   

Viacerí Humenčania boli uply-
nulý týždeň opäť bez dodávok 
tepla a teplej vody. Vo štvrtok 
ráno museli pracovníci Humen-
skej energetickej spoločnosti, 
s. r. o., odstaviť pre haváriu na 

mestskom potrubí takmer polo-
vicu Sídliska III. Bez tepla a tep-
lej vody boli obyvatelia bytových 
domov na Třebíčskej ulici, ulici 
Dargovských hrdinov a Labo-
reckej ulici. Bez dodávok tepla 
bol aj rímskokatolícky Kostol 
košických mučeníkov, Základná 

a Materská škola na ulici Dar-
govských hrdinov, ale aj viaceré 
obchody a prevádzky, ktoré sa 
nachádzajú na Námestí slobody. 

Poslanec: Počet 
havárií narastá. Je to 
veľmi vážny problém

Na katastrofálny stav mestského 
potrubia upozorňoval poslanec 
Michal Babin už na poslednom 
rokovaní mestského zastupiteľ-
stva, ktoré sa uskutočnilo v no-
vembri minulého roku. „Robím 
30 rokov v tomto meste na te-
pelných rozvodoch. To, čo sa 
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toho roku deje, tak to som neza-
žil za viacej ako tých 30 rokov,“ 
povedal poslanec Michal Babin. 
Upozornil, že v minulosti mali 
bežne päť, šesť porúch, ale toto 
číslo vlani narástlo až na 26. „Ja 
už sa tým ľuďom ospravedlňu-
jem, ktorých často odstavujeme 
od tepla a teplej vody. Treba 
v tomto meste niečo robiť čím 
skôr,“ zdôraznil Babin. Dodal, že 
Humenčania nemajú pre časté 
poruchy splnené dodávky tepla 
a teplej vody. „Upozorňujem 
na to, je to veľmi vážny problém 
tohto mesta. Nie je to nijaká po-
plašná správa, nič iné. Hovorím, 
26 porúch v roku 2017,“ upozor-
nil poslanec. Babin dodal, že je 
mu ľúto aj zamestnancov mesta. 
„Ktorí chodia na nás dozerať, či 
áno, či sme si tú poruchu nevy-
mysleli. Viete, tí zamestnanci 
mesta sa hanbia. Je to trápne, 
aby niekto tam stál a pozeral, 
či tá porucha je, alebo nie je,“ 
povedal poslanec Babin. Vice-
primátor Andrej Semanco na 
rokovaní zastupiteľstva uviedol, 
že pracovníci mesta fotia po-
trubie, aby vedeli, čo sa s ním 
deje. „Celkom prirodzene, keď 
chodia fotiť, tak chodia asi fotiť 
náš majetok, či čí to je maje-
tok? Tak aby sme vedeli, čo sa 
s ním deje. Ja už som tu videl 
aj potrubia, také deravé svojho 
času. Iste, stále bolo dobré tak, 
že na začiatku roka, aby bolo 50 
miliónov, a máme čo robiť celý 
rok. Ale jednoucho ináč to je už 
a aspoň máte robotu,“ reagoval 
viceprimátor na Babinove slová. 

Babják: Máme viac 
porúch a strát
Poslanec Jozef Babják na ro-
kovaní upozornil, že mesto 
Humenné zinkasovalo od roku 
2011 od HES-ky 1,7 milióna eur. 

„Tieto peniaze mali byť pôvodne 
investované do rekonštrukcie 
rozvodov. Od roku 2011 sa do 
rekonštrukcie rozvodov nedal 
ani cent,“ uviedol Babják a po-
kračoval, „navyše keď tu hovoril 
kolega Babin, v akom stave sú 
rozvody, koľko porúch pribúda, 
mesto malo jedinečnú možnosť 
čerpania eurofondov na rekon-
štrukcie týchto rozvodov. Ten 
návrh som tu predložil a dopa-
dol, ako dopadol.“ Babják tiež 

potvrdil, že na mestskom potru-
bí je stále viac porúch a strát ako 
v minulosti. Poslanec Ivan Hop-
ta tvrdí, že rekonštrukcia potru-
bí by mala patriť medzi priority 
samosprávy. „Som presvedčený, 
že pre občanov žijúcich v meste 
Humenné je dôležitejšia oprava 
tepelných rozvodov než výsadba 
kvetov na kruhových objazdoch 
či organizácia pivných dní, alebo 
veľkolepých plesov za mestské 
peniaze,“ povedal Hopta. „Roz-

vody sú majetkom mesta a my 
poslanci mesta ako zástupco-
via ľudu by sme sa mali o ten-
to majetok aj náležite starať,“ 
dodal poslanec. Či samospráva 
konečne vyčlení nejaké financie 
na rekonštrukciu a modernizá-
ciu tepelných rozvodov v tomto 
roku, sa Humenčania dozvedia 
po rokovaní mestského zastupi-
teľstva, na ktorom budú poslan-
ci schvaľovať rozpočet na rok 
2018. 

porkačovanie zo strany 1 

Humenčania boli pre haváriu na potrubí opäť  bez tepla a teplej vody

Poruchy a havárie pribúdajú. Poslanec Jozef Babják upozornil, že mesto od roku 2011 neinvestovalo do rekonštrukcie mestských rozvo-
dov ani cent.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenčania sú často bez dodávok tepla a teplej vody. Vlani bolo na mestskom potrubí až 26 havárií. Uviedol poslanec Michal 
Babin | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Kým v roku 2016 bolo v nemocnici 
620 pôrodov, vlani ich zaevidovali 
540. „Pokles bol spôsobený aj per-
sonálnymi zmenami na gynekolo-
gicko-pôrodníckom oddelení. Dnes 
je už lekársky tím stabilizovaný 
a pôrodnica verí, že sa to prejaví i 
na zvyšujúcej sa pôrodnosti,“ in-
formovala vo štvrtok za spoločnosť 
Svet zdravia, ktorá nemocnicu pre-
vádzkuje, Jana Fedáková. Chlapcov 
sa v humenskej nemocnici v roku 
2017 narodilo 292, dievčat bolo 
o 36 menej. Osem mamičiek si do-

mov odnieslo dvojičky. Medzi naj-
častejšími dievčenskými menami 
boli Nina, Ema a Sofia, u chlapcov 
dominovali Adam, Samuel a Alex. 
Humenská nemocnica ako prvá 
v sieti Svet zdravia v roku 2015 
predstavila projekt pôrodnice no-
vej generácie. Základom sú tri mo-
derné pôrodné izby, ktoré okrem 
iného poskytujú mamičkám väčšie 
súkromie. Medzi služby, ktoré ne-
mocnica poskytuje, patrí aj indivi-
duálny pôrodný plán, ktorý si vlani 
vytvorilo 25 rodičiek. „Absolvovať 
tiež pred pôrodom môžu psychofy-
zickú prípravu, ktorej cieľom je zní-

žiť úzkosť a strach 
budúcej mamičky 
z pôrodu, oboz-
námiť ju s pros-
tredím pôrodnice 
a poradiť, ako sa 
na pôrod pripra-
viť,“ spomenula 
Fedáková s tým, 
že v minulom roku 
sa jej zúčastnilo 37 mamičiek. Ako 
ďalej uviedla, v rámci gynekolo-
gicko-pôrodníckeho oddelenia sa 
počas vlaňajška zvýšil počet lapa-
roskopicky operovaných pacien-
tok, čím sa nemocnica snaží mini-

malizovať počty laparotomických 
operácií. „V tomto roku pôrodni-
ca plánuje rozšíriť poskytovanie 
psychoprofylaktickej prípravy na 
pôrod, ktorý bude viesť certifikova-
ná pôrodná asistentka,“ uzavrela.

ts, Slovensko 

Minister vnútra R. Kaliňák prijal 
v pondelok delegáciu Fóra kres-
ťanských inštitúcií a platformy Ci-
tizenGO, aby spolu prediskutovali 
problém nových poplatkov za cir-
kevné sobáše.  „Napriek tomu, že 
tá suma nie je vysoká, ide o princíp. 
Ak štát chce podporovať základnú 
bunku štátu – vznik rodín, v žiad-
nom prípade by nemal rozlišovať, či 
ide o sobáš civilný, alebo cirkevný. 

Aj keď sme chápali určité dôvody, 
ktoré viedli predkladateľov tohto 
poplatku, myslíme si, že je správne, 
aby tieto veci boli rovnocenné. Po 
dohode s predstaviteľmi Fóra kres-
ťanských inštitúcií sme sa rozhodli 
ísť cestou, aby sa zo zákona tento 
poplatok vypustil,“ povedal Robert 
Kaliňák s tým, že ľudia, ktorí sa 
rozhodnúť zobrať v kostoloch, by 
nemali byť znevýhodnení. „Musím 
povedať, že sme sa na minister-
stve stretli s veľkou ústretovosťou. 

A keď minister hovoril o tom, ako 
vníma tento poplatok a rodinu, 
museli sme súhlasiť. Chceme sa za 
túto podporu veľmi pekne poďa-
kovať,“ reagovala Miriam Kuzáro-
vá z platformy CitizenGO. Zákon 
o správnych poplatkoch sa zmení 
cez poslanecký návrh iného zákona, 
ktorý má MV SR v druhom čítaní už 
na najbližšej schôdzi NR SR. Ročne 
sa na Slovensku uzavrie 26 000 so-
bášov, z toho 12 000 je cirkevných. 
Poplatok sa do platnosti dostal cez 

zákon e-governmente realizovaný 
Úradom podpredsedu vlády SR 
pre investície a informatizáciu a do 
novely bol vložený na základe pri-
pomienky ZMOS. Združenie miest 
a obcí reflektovalo na požiadavky 
matrikárov. Fórum kresťanských 
inštitúcií, ktoré zastupuje 60 člen-
ských organizácií, však tento po-
platok vnímalo ako diskriminačný 
a následne spustilo petíciu, ktorú 
v priebehu niekoľkých dní podpísa-
lo takmer 20 000 ľudí. 

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 
 
Na projekt získala samospráva 
nenávratný finančný príspevok 
z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci operačného programu ľud-
ské zdroje, pričom náklady na jeho 
realizáciu sú na úrovni viac ako 
200-tisíc eur. Informuje o tom ve-
denie mesta na svojej internetovej 
stránke. Špecifickým cieľom pro-
jektu, ktorý trvá až do konca roka 

2020, je zvýšiť finančnú gramot-
nosť, zamestnateľnosť a zamestna-
nosť marginalizovaných komunít, 
predovšetkým Rómov. Hlavnou 
prioritou projektu je podľa radnice 
aj podpora komplexného posky-
tovania takejto služby občanom 
v obciach prítomnosťou Rómov. 
Od nového roka na celom území 
mesta Humenné, ale hlavne v osa-
de Podskalka, tak môžu Humen-
čania stretnúť osem členov MOPS. 

Náplňou ich práce je 
ochrana verejného 
poriadku, súkrom-
ného a verejného 
majetku, ochrana 
detí a mládeže pred 
negatívnymi javmi, 
ochrana životného 
prostredia a dohlia-
dať na plynulosť a 
bezpečnosť cestnej 
premávky.

Humenné: Vlani bolo v nemocnici o 80 pôrodov menej ako v roku 2016

Poplatok na matrikách za cirkevný sobáš sa zruší

Na projekt občianskych poriadkových služieb získalo mesto dotáciu 

 SPRAVODAJSTVO 

V humenskej nemocnici prišlo počas minulého roka na svet 548 detí. Počet pôrodov klesol oproti predošlému roku o 80.

Poplatok na cirkevný sobáš v sume 10 eur sa zruší. Dohodli sa na tom podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák 
na stretnutí so signatármi petície Fóra kresťanských inštitúcií v Bratislave.

Od začiatku roka fungujú v Humennom miestne občianske poriadkové služby (MOPS), ktoré pôsobia najmä v prostredí 
marginalizovaných rómskych komunít na území mesta.
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mpo, Čierna nad Tisou
 
Na širokorozchodnej železničnej 
trati v Čiernej nad Tisou vykonáva-
li colníci rutinnú kontrolu vlakovej 
súpravy vstupujúcej z Ukrajiny na 
Slovensko. Prepravca deklaroval 
vo väčšine vagónov dovoz železnej 
rudy a železorudných peliet, ako aj 
peliet zo slnečnicových semien a 
ďalšieho tovaru. „Pri vykonávaní 
fyzickej kontroly tovaru vo vagó-
noch sondážnymi tyčami však na-
razili colníci na kartónové krabice 
zabalené v čiernych igelitových 
fóliách. V jednom z vagónov, v 
ktorom mali byť prepravené slneč-
nicové pelety určené pre príjemcu 
na východe Slovenska, sa nachá-

dzalo 30 takzvaných bigbagov. 
V 10 z nich boli uložené pelety zo 
slnečnicových semien, vo zvyšných 
20 bolo ukrytých 1 999 380 ks ci-
gariet rôznych značiek. Všetky boli 
balené v spotrebiteľskom balení po 
20 ks, v dĺžke tabakového povrazca 
do 80 mm vrátane a označené na 
spotrebiteľskom balení ukrajin-
skými kontrolnými známkami,“ 
priblížila regionálna hovorkyňa 
Colného úradu Michalovce Klára 
Baloghová. Doplnila, že bigbagy 
mali hmotnosť vyše 1 tony, preto 
manipulácia s tovarom od vylože-
nia až po dôkladnú kontrolu si vy-
žiadali náležitý čas. Colná kontrola 
sa tak predĺžila na viac ako 6 ho-
dín. Finančný únik na cle a daniach 

bol vyčíslený na 296 499,79 eura. 
„Prípad vzhľadom na podozrenie 
zo spáchania trestného činu colní-
ci postúpili namieste príslušnému 
vyšetrovateľovi Kriminálneho úra-
du finančnej správy, ktorý vedie 
vyšetrovanie 
vo veci po-
dozrenia zo 
s p á c h a n i a 
t r e s t n é h o 
činu pre 
p o r u š e n i e 
p r e d p i s o v 
o štátnych 
technických 
opatreniach 
na označo-
vanie tovaru 

- zatiaľ voči neznámym páchate-
ľom. V prípade preukázania viny 
sa páchateľ podľa trestného záko-
na potrestá odňatím slobody na tri 
až osem rokov,“ dodala na záver 
hovorkyňa.

mpo, Humenné
 
Poverený príslušník Obvodné-
ho oddelenia Policajného zboru 
v Humennom vzniesol obvine-
nie z prečinu krádeže 15-ročné-

mu Dominikovi a 16-ročnému 
Viktorovi z Humenného. V uto-
rok  23. januára len pár minút 
pred polnocou kameňom roz-
bili sklenenú výplň okna jednej 
z predajní na ul. Dargovských 

hrdinov v Humennom a vošli 
dnu. „Z obchodu odcudzili ho-
tovosť 40 eur, alkoholické i ne-
alkoholické nápoje, ako aj cuk-
rovinky. Celková škoda, ktorú 
majiteľovi predajne bola spôso-

bená, bola vyčíslená na 220 eur. 
Obvinení mladíci sú stíhaní na 
slobode, ak sa im vina preukáže, 
hrozí im ročné väzenie,“ vysvet-
lil prešovský krajský policajný 
hovorca Daniel Džobanik.

mpo, Slovensko, FOTO: POLÍCIA

Vzduch prúdi spolu s vlakom, 
a tak sa pozdĺž vlaku vytvárajú 
rozdielne tlaky vzduchu a v smere 
jazdy vlaku vzniká silné prúdenie 
vzduchu – vzdušný vír. Objekty 
v blízkosti prechádzajúceho vlaku 
sa spravidla dostanú do takéhoto 
vzduchového víru, stratia stabi-
litu a vzdušným vírom môžu byť 
stiahnuté pod prichádzajúci vlak. 
Minulý týždeň na to doplatil 6-roč-
ný chlapec, ktorého zrazil vlak na 
železničnom priecestí pre chodcov 
na železničnej trati medzi stani-
cami Studený Potok a Tatranská 
Lomnica. V dôsledku zrážky s vla-

kom utrpel chlapec ťažké zranenia. 
Polícia aj v tejto súvislosti upozor-
ňuje rodičov, aby sa ich deti nikdy 
nehrali na koľajniciach, ani v ich 
tesne blízkosti. „Vlaky často jazdia 
veľkou rýchlosťou a majú dlhú brz-
dnú dráhu, vlak o váhe 1 200 ton 
má pri rýchlosti 100 km/h brzdnú 
dráhu 700 metrov, čo spôsobuje, 
že nevedia rýchlo zastaviť pred pre-
kážkou. Nevedia sa jej ani vyhnúť, 
keďže jazdia po koľajniciach,“ upo-
zornil prešovský krajský policajný 
hovorca Daniel Džobanik. Doplnil, 
že nikdy neprechádzajte cez ko-
ľajnice na voľnom priestranstve 
alebo na železničnej stanici. „Vy-
užívajte miesta na to určené, ako 

sú železničné priechody, priecestia 
alebo podchody, nikdy neprechá-
dzajte cez koľajnice v prípade za-
tvorených závor 
alebo pri blika-
júcom svetle, ni-
kdy nedávajte na 
koľajnice kame-
ne alebo iné veci 
a nikdy nehádžte 
predmety na vla-
ky. Vystavujete 
tak nebezpečen-
stvu seba, ale aj 
iných, nemotaj-
te sa v koľajis-
ku a dodržujte 
vždy dostatočnú 

vzdialenosť od nástupnej hrany 
nástupišťa,“ vysvetlil policajný ho-
vorca Daniel Džobanik.

Colníci našli vo vagóne 2 milióny kusov pašovaných cigariet

Humenskí policajti objasnili krádež nápojov a cukroviniek

V blízkosti vlaku vás môže ohroziť  vzdušný vír
Prichádzajúci vlak tlačí pred sebou vzduch spôsobom porovnateľným s prívalovou vlnou podobnej vodnej vlne pred loďou. 

Vznikajúci vzdušný vír tak môže stiahnuť pod prichádzajúci vlak objekty, ktoré sa nachádzajú v jeho tesnej blízkosti.

Na colnom hraničnom priechode v Čiernej nad Tisou odhalili colníci pašované cigarety, ktoré boli ukryté v peletách zo slnečnicových semien. 

Cigarety boli ukryté v peletách zo slnečnicových semien. | FOTO: CÚ
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jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

prosperujte  
s nami

redakcia@humenskyexpres.sk

H
E

-R
/0115

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. 

H
E

-R
/0114

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.
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Daniela Kapráľová, Snina, FOTO: DK  
 
V poslednom období zrejme všetci 
registrujeme návrat popularity fol-
klóru. Je to zákonité. Po krátkom 
útlme začíname ním znovu žiť. Dar-
mo, strihať korene našich predkov 
znamená narušiť vlastnú kontinui-
tu. Funguje to vo všetkých oblas-
tiach nášho života, a preto by sme 
sa stále mali vracať k čistým prame-
ňom, aby sme porozumeli riekam 
a nakoniec i moru. Samozrejme, 
ide o  metaforu. Podobne ako pri 
názve výstavy vizuálneho umenia 
Zemplínska karička, ktorá prebie-
ha v Sninskom kaštieli. Ide tu tiež 
o spoločnú, aj keď nie tanečnú, ale 
výtvarnú prezentáciu vystavujúcich 
autorov v karičkovom kruhu. Je-
denásť umelcov „tancuje“ súčasné 
výtvarné umenie mladšej generácie 
zo zemplínskeho regiónu. Mená 
ako Durkaj, Králik, Picha, Repický, 
Sirka, Straka, Slaminka, Vasilko, 
Varcholová, Weiss, Zelinka nie sú 
verejnosti, ktorá sa zaujíma o vizu-
álne umenie, neznáme. Ide o talen-
tovaných, už etablovaných autorov, 
prevažne absolventov Fakulty vý-
tvarných umení v Košiciach, ktorí 
individuálne prezentovali svoju 
tvorbu ako ucelené výstavné súbory 
doma i v zahraničí. 
Základným cieľom tejto výstavnej 

aktivity je potreba prezentácie tvor-
by početnej a špecifickej skupiny 
umelcov pochádzajúcich z rôznych 
častí zemplínskeho regiónu. Takýto 
ucelený výstavný výber nebol do-
teraz realizovaný a prezentovaný 
prostredníctvom kolektívnej pre-
hliadky.  
Koncept Zemplínskej karičky pred-
stavuje predovšetkým skutočnosť 
existencie autorov reprezentujú-
cich jedenásť vzájomne diferenco-
vaných modelov súčasného ma-
liarstva a sochárstva. Jediné, čo ich 
zbližuje, je Zemplín. Regionálne 
špecifikum zemplínskeho kraja je 
spájané hlavne s  poľnohospodár-
skym a folklórnym vnímaním toh-
to prostredia. V tradícii maliarstva 
Zemplína dominujú predovšetkým 
maliarske osobnosti Jozefa Teodo-
ra Moussona a  maliara Jozefa Kor-
nucika, rodáka zo Sniny. Odkaz na 
tieto osobnosti potvrdzuje uvedený 
výber vystavujúcich autorov. Jede-
násti umelci  vybraní do projektu 
Zemplínska karička predstavujú 
predovšetkým početné a rôznorodé 
pohľady na podoby súčasnej mlad-
šej slovenskej výtvarnej tvorby.  
Durkaj Slavomír, rodák z Vranova 
nad Topľou, vo svojich obrazoch 
zdôrazňuje fenomén 21. storočia – 
konflikt prírody s modernou civili-
záciou. Králik Peter, ktorý pôsobí 

v Michalovciach, 
nachádza svoje 
konceptuálne vý-
chodisko vo vzťa-
hovom prepojení 
človeka s príro-
dou v oblasti ag-
roprocesov, ktoré 
povyšuje nad iné 
činnosti v spo-
ločnosti.  Picha 
Tomáš sa venuje maľbe, animácii, 
videu, manipulovanej fotografii. 
Boris Sirka, rodák zo Sniny, patrí 
v rámci slovenskej mladej maľ-
by k ľahko rozpoznateľným 
autorom. Jeho súčasná tvorba 
sa mrazivo pohráva s ľudskou 
predstavivosťou, ktorá je hlav-
ným producentom neidentifi-
kovateľného strachu z nevide-
ného, zmyslami iba tušeného 
sveta. Repický Radoslav, rodák z 
Michaloviec, vytvára okrem svojich 
grafík a komiksov aj diela, ktoré re-
agujú na súčasnú situáciu vo svete 
hmoty i duchovna. 
Zelinka Ján, finalista ceny Oskara 
Čepana, stavia na klasickom so-
chárstve, ktoré dosahuje  netra-
dičnými, až prekvapujúcimi pro-
striedkami a materiálmi. Slaminka 
Viliam zase predstavuje „popar-
tovský“ hravý koncept spomienok 
na detstvo. Marián  Straka, rodák 

z Belej nad Cirochou, rieši mini-
malistickým spôsobom vážny filo-
zofický koncept „čiernych duší“ a 
symbolickú kontinuitu kruhu vo 
svojich rozmerných objektoch. Var-
cholová Zora v klasických maľbách 
vzdáva poctu modrotlači a Vladimí-
ra Weiss je zase kritická k falošnej 
sile ega a povrchnému vnímaniu 
ženskej krásy. Vasilko Ján vytvá-
ra vlastnú reč konštruktivistickej 
geometrie na rozhraní abstrakcie 
a figuratívnosti. Je predstaviteľom 
post-geometrickej abstrakcie, pro-
jektantom obrazovej architektúry.  
Táto premiérová výstava v Snin-
skom kaštieli má naplánované ďal-
šie reprízy v ZOS vo Vranove nad 
Topľou, Šarišskej galérii v Prešove, 
Zemplínskom múzeu v Michalov-
ciach a v rámci cezhraničnej spolu-
práce zavíta aj do Poľska, kde bude 
odprezentovaná v Arboréte a Ústa-
ve fyziografie v Bolestraszyciach.

Jana Fedičová, Humenné    
 
Vernisáž výstavy Čo nám osta-
lo sa uskutoční dňa 1. februára  
2018 o 16.00 hod. vo výstavných 
priestoroch Galerijnej siene Ores-
ta Dubaya Vihorlatského múzea 
v Humennom. Výstava je  úvod-
ným výstupom rozsiahleho mú-
zejného projektu Vihorlatského 

múzea v Humennom v spolupráci 
s fotoklubom REFLEX pod rovno-
menným názvom Čo nám ostalo. 
Zámerom spoločného projektu  je 
prostredníctvom technickej, doku-
mentárnej a umeleckej fotografie 
zaznamenávať, odborne doku-
mentovať, skúmať a prezentovať 
súčasný stav tradičnej architek-
túry v okresoch Humenné, Snina 

a Medzilaborce. Prezentované diela 
humenských fotografov predkla-
dajú v súbore veľkorozmerných 
čiernobielych a farebných fotografií 
romanticko-nostalgickú pamäťo-
vú stopu toho, čo nám z pôvod-
nej architektúry ostalo, zároveň 
aj apeláciu - čo ostane po nás... 
Tematickým zameraním sa Vi-
horlatské múzeum v Humennom 

prostredníctvom projektu a aktu-
álnej výstavy pripája k podujatiam 
na podporu zachovania kultúrne-
ho dedičstva v rámci Európskeho 
roka kultúrneho dedičstva v roku 
2018. Projekt z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
Výstava vo Vihorlatskom múzeu 
v Humennom potrvá do 28. febru-
ára 2018.

V Snine vystavuje mladá generácia umelcov zo Zemplína  

Výstava Čo nám ostalo

Jedenásti umelci vybraní do projektu Zemplínska karička predstavujú predovšetkým 
početné a rôznorodé pohľady na podoby súčasnej mladšej slovenskej výtvarnej tvorby.

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s fotoklubom REFLEX  pozývajú širokú verejnosť na výstavu jedinečných 
fotografických záberov dokumentujúcich zachované osobité prvky tradičnej architektúry na území okresu Humenné. 
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tasr, Prešov   

Ako informovala hovorkyňa 
kraja Daša Jeleňová, mali by to 
byť knihy, ktoré súvisia s Pre-
šovským krajom tematicky ale-
bo osobou autora textovej či ob-
razovej časti, sú z oblasti krásnej 
alebo odbornej literatúry a majú 
pridelené medzinárodné štan-
dardné číslo - ISBN. „Predkla-
dateľmi nominácií môže byť či-
tateľská verejnosť, organizácie, 
mestá, obce, ale i autori, zosta-
vovatelia, redaktori, vydavate-
lia, kníhkupci, distribútori kníh, 
u ktorých požadujeme okrem 
nominačného listu aj doručenie 
jedného výtlačku nominovanej 
publikácie. Sme presvedčení, že 
bude z čoho vyberať,“ konkreti-
zovala za organizátorov Marta 
Skalková, riaditeľka Knižnice 
P. O. Hviezdoslava v Prešove. 
Prihlásiť knihu do súťaže mož-
no nominačným listom, ktorý 
si môžu záujemcovia stiahnuť z 
internetovej stránky alebo vy-
zdvihnúť priamo v ktorejkoľvek 

reg ionálne j 
knižnici PSK 
a doručiť 
na adresu - 
Knižnica P. 
O. Hviezdo-
slava, Levo-
čská 9, 080 
01 Prešov 
alebo mailom 
na kniznica.
poh@gmail.
com. O víťaz-
nej knihe roz-
hodne čitateľ-
ská verejnosť 
hlasovaním, 
ktoré prebeh-
ne v mesiaci 
február. Nominované knihy 
budú prezentované na webo-
vých stránkach knižnice aj PSK. 
Vyberať sa budú najlepšie tituly 
v dvoch kategóriách, z oblasti 
beletrie a odbornej literatúry. 
Skalková informovala, že vyhlá-
senie výsledkov súťaže sa usku-
toční v rámci slávnostného otvo-
renia aktuálneho ročníka celo-

slovenského podujatia Týždeň 
slovenských knižníc. Jeho sú-
časťou bude aj žrebovanie troch 
hlasujúcich, ktorí získajú vecné 
ceny a zápisné v regionálnych 
knižniciach na 365 dní. Z kníh, 
ktoré sa umiestnia na prvých 
troch miestach súťaže v každom 
regióne PSK, bude navyše zosta-
vená putovná výstava prezento-

vaná v celom kraji. Súťaž Kniha 
roka PSK 2017 bola vyhlásená 
13. marca 2017 v rámci Týždňa 
slovenských knižníc v Prešove. 
Jej prvý ročník organizujú PSK 
a knižnice v zriaďovateľskej 
pôsobnosti kraja v Bardejove, 
Humennom, Poprade, Starej 
Ľubovni, Svidníku, Vranove nad 
Topľou a Prešove.

ts, Slovensko 

Finančná správa predĺži počas po-
sledných dvoch januárových dní 
úradné hodiny na daňových úra-
doch. Chce tak vyjsť v ústrety tým 
daňovníkom, ktorí potrebujú po-
dať DP k DzMV a svoje povinnos-
ti si odložili na poslednú chvíľu. 
Podateľne na daňových úradoch 
budú počas posledných dvoch ja-
nuárových dní predĺžené o hodinu, 
klientske zóny budú navyše pre 
daňovníkov dostupné aj v utorok, 
ktorý štandardne nie je stránko-

vým dňom. V stredu 31. januára 
budú navyše o hodinu predĺžené 
aj úradné hodiny klientskych zón 
daňových úradov. Z dôvodu blížia-
ceho sa termínu na podanie DP k 
DzMV budú počas posledných ja-
nuárových dní posilnené aj služby 
call centra. Finančná správa predl-
žuje prevádzkovú dobu a posilňuje 
personálne kapacity expertov na 
call centre zameraných najmä na 
technickú podporu pri elektronic-
kej komunikácii (voľba č.1). Da-
ňové úrady sú počas tohto týždňa 
dostupné v pondelok od 8.00 do 

16.00 hod. V utorok od 8.00 do 
17.00 hod a v stredu 31. januára do 
8.00 do 18.00 hod. Call centrum 
finančnej správy bude k dispozícii 
v najbližších dňoch nasledovne: 
pondelok 29. januára a v utorok 
30. januára - do 19.00 hod. a v 
streda 31. januára - do 24.00 hod. 
„Všetky tieto opatrenia zavádza 
finančná správa preto, aby vyšla 
v ústrety tým daňovníkov, ktorí 
musia do 31. januára 2018 podať 
DP k DzMV – či už papierovo, ale-
bo elektronicky. Finančná správa 
upozorňuje, že 31. január je tiež 

termín na zaplatenie dane, nielen 
na podanie daňového priznania,“ 
upozornila hovorkyňa Finančnej 
správy SR Ivana Skokanová. Fi-
nančná správa chce v tejto súvis-
losti upozorniť aj na to, že kým 
DP k DzMV sa podáva finančnej 
správe (osobne, poštou alebo elek-
tronicky), daň z nehnuteľnosti sa 
podáva obci. Správu dane z nehnu-
teľnosti teda vykonáva obec, na 
ktorej území sa nehnuteľnosť na-
chádza, a daňové priznanie k dani 
z nehnuteľnosti je potrebné podá-
vať obciam, nie daňovým úradom.

Nominácie na Knihu roka PSK môže predkladať  verejnosť  do konca januára 

Daňové úrady predlžujú úradné hodiny
Finančná správa počas posledných januárových dní predlžuje pre podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) 

úradné hodiny na daňových úradoch. Klientske zóny budú navyše pre daňovníkov dostupné aj v utorok, ktorý obvykle nie je stránkovým dňom.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s regionálnymi knižnicami vyhlásili prvý ročník súťaže Kniha roka PSK 2017. 
Tituly, ktoré boli vydané v minulom roku a sú späté s regiónom, možno nominovať do konca januára.
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Výstava ponúkne vybrané 
fotografické diela 46. roční-
ka regionálneho kola súťa-
že amatérskej fotografickej 
tvorby H/AMFO Roberta 
Spielmanna 2018 v Humen-
nom v rámci celoslovenskej 
postupovej súťaže AMFO 
2018. Vernisáž výstavy sa 
uskutoční dňa 1. februára 
2018 so začiatkom o 16.00 
hod. vo výstavných priesto-
roch Galerijnej siene Oresta 
Dubaya Vihorlatského mú-
zea v Humennom. Súčasťou 
vernisáže bude vyhodnote-
nie aktuálneho ročníka súťa-

že spojené s odovzdávaním 
ocenení. Výstava vybraných 
fotografických diel amatér-
skych fotografov potrvá vo 
Vihorlatskom múzeu v Hu-
mennom do 28. februára 
2018. „Súťaž AMFO je naj-
staršia a najprestížnejšia po-
stupová súťaž zastrešujúca 
tvorbu detí, mládeže a do-
spelých v kategóriách  čier-
nobielej a farebnej fotografie 
a v kategórii multimediálnej 
prezentácie. Vihorlatské mú-
zeum ako odborný garant 
a organizátor regionálnej 
prehliadky,  ďakuje všetkým 
autorom fotografií a ich pod-
porovateľom za udržiavanie 
odkazu Roberta Spielmanna, 

nestora amatérskej fotogra-
fickej tvorby v Humennom, 
ktorého meno je od roku 
2007 spojené s regionálnou 

časťou súťaže,“ uviedla Jana 
Fedičová z Vihorlatského 
múzea v Humennom. 

tasr, Humenné  
 
Ako informoval hovorca spo-
ločnosti Svet zdravia, a. s., 
Tomáš Kráľ, nemocnica už 
od septembra minulého roka 
prevádzkovala gynekologic-
ko-pôrodnícke oddelenie v 
krízovom personálnom reži-
me. Problém s nedostatkom 
atestovaných gynekológov 
definitívne vyvrcholil v zá-
vere roka, keď posledný le-
kár na plný úväzok podal 
výpoveď. Na základe týchto 
skutočností bolo vedenie ne-
mocnice nútené prijať toto 
rozhodnutie. Nemocnica 
bude pre pacientky aj naďa-
lej zabezpečovať prevádzku 
gynekologickej ambulancie 
a jednodňovú gynekologickú 
starostlivosť. Mamičkám tiež 
v prípade záujmu poskytne 
bezplatnú dopravu sanitnými 
vozidlami do inej pôrodnice 

Sveta zdravia, ktoré má na 
východe Slovenska. „Problém 
s personálnym zabezpečením 
sme avizovali už v lete. Žiaľ, 
ani s podporou predstavite-
ľov mesta a kraja sa nám ne-
podarilo zabezpečiť nových 
atestovaných lekárov, bez 
ktorých nie je možné ďalej 
prevádzkovať pôrodnícke 
oddelenie. Navyše pokles 
počtu pôrodov nepomohli 
zvrátiť ani naše investície do 
modernizácie, ani marketin-
gová podpora. Ich počet za 
rok 2017 dosiahol hodnotu 
352, čo je o 24 pôrodov me-
nej ako v roku 2016. Je nám 
to úprimne ľúto, ale v týchto 
podmienkach už nemožno 
hovoriť o rozvoji kvalitnej a 
bezpečnej zdravotnej starost-
livosti pre novorodencov a 
pre ich matky,“ uviedol ria-
diteľ nemocnice Svet zdravia 
Svidník Eugen Lešo. Nemoc-

nica je rozhodnutá aj naďalej 
poskytovať pacientkam zdra-
votnú starostlivosť na úrovni 
gynekologickej ambulancie 
a jednodňových moderných 
mini invazívnych zákrokov 
(hysteroskopia, kyretáže, la-
paroskopické zákroky). „Od 
lekárov, s ktorými sme na 
čiastočné úväzky spolupraco-
vali doteraz, máme prísľub, 
že nám pomôžu poskytovať 
ženám najčastejšie gyneko-
logické výkony. Dobrou sprá-
vou je, že nemocnica napre-
duje v ostatných oblastiach. 
Podarilo sa nám získať novú 
atestovanú anesteziologič-
ku z Česka, v krátkom čase 
chceme posilniť chirurgický 
tím a o týždeň oficiálne otvo-
ríme novú diabetologickú 
ambulanciu,“ doplnil Lešo. 
S dotknutými zamestnanca-
mi bude vedenie nemocnice 
hľadať možnosti ich ďalšie-

ho uplatnenia. „Sme pripra-
vení postarať sa v našej sieti 
pôrodníc o budúce rodičky z 
priľahlého regiónu. Ak budú 
navštevovať našu ambulan-
ciu a následne sa rozhodnú 
pre pôrod na jednom z našich 
pracovísk v Humennom, vo 
Vranove nad Topľou alebo 
v Michalovciach, v pracovný 
deň im zabezpečíme bezplat-
nú dopravu našimi sanitnými 
vozidlami,“ povedal Vladimír 
Dvorový, generálny riaditeľ 
siete polikliník ProCare a sie-
te nemocníc Svet zdravia. Do-
plnil, že hoci svidnícky región 
má dlhodobo demografické 
a migračné problémy, Svet 
zdravia nikdy nespochybnil 
význam a perspektívu tejto 
nemocnice. Dôkazom toho sú 
investície, ktoré od roka 2012 
dosiahli výšku takmer 3,8 
milióna eur.

V múzeu vystavia diela amatérskych fotografov

Pre nedostatok lekárov svidnícka pôrodnica končí. Budúce mamičky môžu rodiť  aj v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť na vernisáž výstavy H/AMFO Roberta Spielmanna.

Svidnícka nemocnica nebude od februára zabezpečovať činnosť pôrodnice a novorodeneckej časti. O budúce rodičky z tohto 
regiónu sú pripravení sa postarať aj v humenskej nemocnici.

SPRAVODAJSTVO / KULTÚRA
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tasr, Snina  

Snina je o krok bližšie ku krytej 
plavárni. TASR o tom informova-
la hovorkyňa radnice Eva Mihali-
ková. Samospráva sa ju rozhodla 
postaviť z vlastných a úverových 
prostriedkov. Jej predstavitelia 
sa stretli s hlavným a špecializo-
vanými projektantmi, aby prero-
kovali rozpracovanú projektovú 
dokumentáciu. „Termín jej ukon-
čenia, vrátane rozpočtu, je daný 
do polovice marca tohto roku. 

Vzápätí budú nasledovať všetky 
potrebné administratívne úkony 
spolu s verejným obstarávaním 
na zhotoviteľa stavby tak, aby sa 
s realizáciou tejto verejnosťou 
očakávanej investičnej aktivity 
mohlo začať najneskôr v úvode je-
sene 2018,“ priblížila hovorkyňa. 
Územné rozhodnutie na túto stav-
bu bolo podľa nej vydané v de-
cembri minulého roka. „Realizo-
vať sa bude v areáli Elokovaného 
pracoviska Základnej školy P. O. 
Hviezdoslava na Ulici 1. mája,“ 

vysvetlila s tým, že ide o prístav-
bu bazénovej haly k existujúcemu 
pavilónu školy. Potreba vybudo-
vania tohto objektu podľa Mihali-
kovej vyplynula pred časom z nie-
koľkých ankiet a ľudových hlaso-
vaní. „V meste táto téma rezonuje 
už desiatky rokov. Výstavba krytej 
plavárne však musela ustúpiť dô-
ležitejším stavbám a investičným 
aktivitám, na ktoré mesto získa-
lo finančné prostriedky z fondov 
Európskej únie,“ dodala. Sninskí 
poslanci zámer výstavby plavárne 

v meste podporili ešte v polovici 
minulého roka. Počíta okrem iné-
ho s plaveckým, detským a zážit-
kovým bazénom, ale aj saunami, 
masážou a ďalšími doplnkovými 
službami. Podľa dôvodovej sprá-
vy schváleného materiálu sa roz-
počtový náklad stavby odhaduje 
na približne 3 milióny eur. Presné 
čísla však budú známe po vypra-
covaní projektovej a rozpočtovej 
dokumentácie. Podľa harmono-
gramu by mohla byť stavba hoto-
vá do konca roka 2020.

pr, Humenné  
 
Autor, autodidakt, rodák z Ústí 
nad Labem (1958), žije od roku 
1968 v Humennom. Výtvarne tvo-
rí od svojich 15 rokov a tvrdí, že 
nie je ľahké vymyslieť obraz a na-
maľovať ho tak, aby bol všeobecne 
obľúbený a navyše ho na vernisáži 
vedel slovne „obhájiť“ - čo vlastne 
tým chcel vyjadriť. Nedávno čítal 
štúdiu o tom, že ľudia v dnešnej 
dobe viacej a rýchlejšie hovoria, 
čo je podľa výtvarníka v rozpore 
s biblickým výrokom: „Buď poma-
lý v reči a rýchly v počúvaní“. Au-
torovi pritom napadá myšlienka 
istého filozofa, že ak by ľudia zača-

li myslieť a hovoriť len to, čo vedia 
a čomu rozumejú, nastalo by na 
svete úplne ticho. Na výstave, kto-
rá do konca januára prebieha vo 
Výstavnej miestnosti Domu kul-
túry v Humennom, má autor ku 
každému dielu svojrázny názov, 
takže necíti potrebu k nim ešte 
robiť extra komentáre, ale chce len 
dodať, že text alebo hocijaké ume-
lecké dielo by malo byť neobvyklé, 
výnimočné, zaujímavé, fascinujú-
ce a zamyslenia hodné. Hostiňák 
je uchvátený krásou človeka, t. j. 
peknou tvárou a telom, ale v jeho 
prácach ho inšpiruje aj niečo ako 
„múdrodilema“, čo na ľudí hľadí 
mimo tohto sveta. Autor výstavy 

súhlasí s maliarom Velazquezom, 
ktorý pred niekoľkými storočiami 
povedal, že ľudia nebudú šťastní, 
pokiaľ nebudú mať esteticko-ume-
lecké cítenie. Hostiňák k tomu do-
dáva, že len človek, ktorý je vycho-
vávaný ku kráse umenia, má uňho 
vyššiu úroveň. Humenský vý-
tvarník má v hlave veľa nápadov, 
ale nedovolí si zachytiť na plátno 
všetko, najmä to, čo je rebelujúce 
a vyzývavé k verejnej mienke, čiže 
necíti potrebu maľovať motívy a lá 
krpce a valašky, ale jeho túžbou je 
vytvárať práce, ktoré človeka pri 
pohľade na umelecké dielo zľah-
ka zamrazia, v pozitívnom slova 
zmysle.

Rebélia v umení je potrebná, tvrdí výtvarník Miroslav Hostiňák

Mesto Snina je o krok bližšie ku krytej plavárni  

Päťdesiatdeväťročný výtvarník, ktorý svojimi obrazmi často provokuje, hovorí, že ľudia nebudú šťastní, pokiaľ nebudú mať 
esteticko-umelecké cítenie. 

Výtvarník Miroslav Hostiňák.  |  FOTO: MILAN 
POTOCKÝ

Hostiňák je uchvátený krásou človeka, peknou tvárou a telom. V jeho prácach ho inšpiruje aj 
niečo, čo na ľudí hľadí mimo tohto sveta.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Podľa humenského výtvarníka ľudia nebudú šťastní, pokiaľ nebudú mať esteticko-umelecké cí-
tenie.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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INFOSERVIS / INZERCIA

Východ / Západ  S L N K A 
pon (29.01.) 6:58 / 16:27 hod.
ut  6:57 / 16:29 hod.
str 6:56 / 16:31 hod.
štvr (01.02.) 6:54 / 16:32 hod.
pia 6:53 / 16:34 hod.
sob 6:52 / 16:35 hod.
ned 6:50 / 16:37 hod.

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu 
KANCELÁRSKE PRIESTO-
RY v zrekonštruovanej bu-
dove SFZ na ul. Oslobodi-
teľov 3 v Humennom (100 
m od centra mesta, dosta-
tok parkovacieho miesta 
zdarma). Viac na tel. č. 
0905 809 038; e-mail: sek-
retariat@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 HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA GÁ-
TER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

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

HE-R/0100

 � 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, 
0904 901 632.

HE-R/0116

S L U Ž B Y 

 � Potrebujete PRESŤA-
HOVAŤ ZARIADENIE by-
tu či domu? ZBAVIŤ SA 
NEPOTREBNÉHO ODPA-
DU - starý nábytok, kober-
ce, plasty, gumy, elektro-

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Keď január vodu pustí,  
v ľad ju zas marec zahustí.

Ak je na Hromnice  
(2. 2. - Obetovanie Pána) mráz, 

bude skorá a teplá jar.
Keď je na Hromnice pekne,  

obráti sa medveď na druhú stranu 
v spánku. 

Slnko keď na Hromnice svieti, 
zvestuje to hojnosť žita i pšenice.
Na Hromnice ešte zadúva ulice,  

no blízko už je koniec sanice. 
Na svätého Blažeja (3. 2., biskup  

a mučeník) má ísť furman  
von z dvora. 

Sv. Veronika (4. 2.) seká ľady  
na rybníku. 

Keď sa vo februári zima nevysilí, 
Veľkú noc očakávajme  

v zimnej nálade. 
Ak bol prvý fašiangový deň pekný, 

okrasné budú aj prvé  
jarné výhonky.

Vo februári vtáčiky keď sú tučne 
zaodeté, zvestuje to ešte  

sneh a 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.

29. 01. MEDIA,
 Družstevná ul. 7
30. 01.  BENU – OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
31. 01.  SLNEČNICA, 
 Ul. 1. mája 21
01. 02.  PRI KAŠTIELI, 
 Mierová ul. 33/1  
 (Pod stračou nožkou)
02. 02.  DON BOSCO,
 Ul. 26. novembra 52  
 (za SLSP)
03. 02.  LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22
04. 02.  MEDIA, 
 Družstevná ul. 7

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Myšlienka týždňa...

„Ten, kto dáva to, 
čo nepotrebuje, 

nedáva veľkoryso. 
Podstatou štedrosti 

a veľkorysosti je totiž 
sebaobetovanie.“

(HENRY TAYLOR; 
*1958 – americký umelec a maliar)

7. 3. 2016Inzercia8

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Medzilaborce, Snina, Humenné, Vranov n/T, Michalovce, Sobrance, Trebišov. Vydáva VIHORLAT PRESS, 
s.r.o. v Humennom, IČO: 36457370. Šéfredaktorka: Anna Kornajová - 0905 188 845  Marketing, obchod, inzercia: Michaela Kobanová - 057 772 
2227, 0911 256 749, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk  Redaktor: Milan Potocký, e-mail: milan.potocky@slovenskyvychod.sk, mobil: 0918 756 264 

 Informačný servis a spravodajstvo: Michaela Jurcová  Grafická úprava: Roman Vorreiter, www.vorreiter.sk  Adresa redakcie: Chemlonská 1, 066 01 Humenné l Kontakt: 057 772 2227, 057 771 2227, e-mail: 
redakcia@slovenskyvychod.sk   Športová redaktorka: Michaela Kobanová - 0911 256 749, michaela.kobanova@slovenskyvychod.sk l Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod. Nevyžiadané 
rukopisy a fotografie nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia 
nezodpovedá. Tlačí PETIT PRESS. Distribuuje Mediaprint, Kapa press, Slovenská pošta, vlastná distribúcia. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.           © VIHORLAT PRESS, s.r.o

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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nika a podobne? Tak nás 
zavolajte a my to spravíme 
za vás. Ponúkame spoľah-
livosť za prijateľné ceny. 
Tel. 0940 374 183.

HE-R/0113

 � REKONŠTRUKCIE BY-
TOV A DOMOV -  jadrá, 
obklady, dlažby, omietky, 
sadrokartón, maľovanie, 
plávajúce podlahy, roz-
vody vody, plynu a kúre-
nia. Lepíme obklady aj na 
staré umakartové jadrá. 
Informácie na tel. č. 0940 
374 183.

HE-R/0111
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MsKS – DOM KULTÚRY
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 
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 inštalo-

vaných zbierkových exponátov z bohatej 
paleontologickej zbierky VM. Potrvá do 
konca januára v priestoroch prírodove-

deckej expozície VM.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU

Súbor veľkoformátových dobových 
fotografií prináša zábery od najstarších 

dochovaných vyobrazení štvorkríd-
lového objektu renesančného kaštieľa 
a priľahlého parku na rytine z obdobia 
druhej polovice 17. storočia po dnešok. 

Súčasťou vystavovaných fotografií 
sú aj doposiaľ nezverejnené snímky 
pochádzajúce z rodinného albumu 

potomkov Andrássyovcov žijúcich v 
Kanade. 

KINO Fajn 
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 sve-
ta, 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 –30. 

januára o 19.30 hod.
S LÁSKOU, VINCENT
(LOVING VINCENT)

Diela holandského fauvistu a expresion-
istu Vincenta Van Gogha patria k tomu 
najhodnotnejšiemu, čo výtvarné umenie 

kedy vytvorilo - nachádzajú sa vo 
svetových galériách i súkromných zbi-
erkach, 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 bra-

tovi. Príbeh vrcholí v júni 1890, kedy sa 
van Gogh lieči z depresií, postrelí sa do 
hrudníka a o dva dni neskôr, vo svojich 

37-ich rokoch na následky zranenia 
umiera. Všetky okolnosti jeho smrti však 

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

GBR), české titulky – 31. januára 
o 19.30 hod.

DAJ MI SVOJE MENO
(CALL ME BY YOUR NAME)

Milostný príbeh odohrávajúci sa počas 
horúceho leta na talianskom vidieku, 

nominovaný na tri Zlaté glóbusy... Keď 
si Eliovi rodičia pozvú na leto do domu 
hosťa, 17-ročný tínedžer z toho nie je 
vôbec nadšený. Spočiatku sa zdá, že s 
americkým študentom Oliverom toho 

nemajú veľa spoločného, no keď spolu 
začnú tráviť viac času, rozvinie sa medzi 
nimi niečo oveľa hlbšie než len priateľst-
vo… Film si po premietaní na New York 
Film Festival vyslúžil najdlhší potlesk v 

55-ročnej histórii festivalu.
romantická dráma (USA/BRA/ITA/

FRA), slovenské titulky – 1. februára 
o 19.30 hod. 

JO NESBO: ČASOVAŇA  
DOKTORA PROKTORA
(DOKTOR PROKTORS  

TIDSBADEKAR)
Druhý film založený na detskom 

knižnom bestselleri Jo Nesboa, o tak 
trochu šialenom vynálezcovi. Zamilo-

vaný Doktor Proktor cestuje späť v čase 
v zúfalej túžbe zmeniť minulosť. Chce 
prekaziť svadbu medzi jeho milovanou 
Julliette a hrozným Claudeom Clichém, 

no zostáva uväznený v čase. Lisa a Nilly, 
Proktorove mladé spoločníčky a susedky 

musia znovu zakročiť.
rodinná komédia (NOR/GER), české 
titulky – 2. a 3. februára o 15.30 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.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM 
Helena Karchová, nar. 1933 

Ladislav Závadský, nar. 1933 
Ján Šmec, nar. 1948 

Michal Záhorský, nar. 1952 
Ľudmila Polovková, nar. 1967

V DLHOM NAD CIROCHOU 
Michal Antoľák, nar. 1930

V JASENOVE 
Božena Makarová, nar. 1932 
Jozef Turcovský, nar. 1938

V KLENOVEJ 
Ján Ihnatko, nar. 1951

V MEDZILABORCIACH 
Helena Sivá, nar. 1946 

Jozef Rychtár, nar. 1964

V NIŽNEJ SITNICI 
Jozef Hrežo, nar. 1928

OPUSTILI   
NÁS

29. 01. GAŠPAR, PRIBINA
30. 01. EMA, EMMA, JASNA
31. 01. EMIL, EMILIÁN,   
 EMILIÁNA
01. 02. TÁŇA, TATIANA
02. 02. ERIK, ERIKA
 - Hromnice (obrad   
 požehnania sviec, liturgia svetla)
 - Polročné školské prázdniny
 (Svetový deň zasväteného života  
 / Svetový deň mokradí)
03. 02. BLAŽEJ
04. 02. VERONIKA, NIKA
 (Svetový deň proti rakovine)

MENINY 
oslavujú: 

rozprávka (CZE), česká verzia – 2. 
februára o 17.30 hod. 

JA, TONYA
(I, TONYA)

Čierno-čierna komédia prináša divoký 
a ťažko uveriteľný príbeh. Vzostup z 
ničoho až na vrchol, túžba, vášeň, pád 
na samotné dno a jeden z najväčších 
škandálov športovej histórie. Tonya 

Hardingová patrila svojho času medzi 
najlepšie krasokorčuliarky sveta, všetci 
si ju ale budú navždy pamätať v spojení 

so šokujúcim útokom na jej súperku 
Nancy Kerriganovú. Výbušná, konflik-
tná a impulzívna Tonya mala od bežnej 
predstavy sladkej žmurkajúcej bábiky a 
princezničky tancujúcej na ľade veľmi 

ďaleko.
komédia, životopisná dráma (USA), 

české titulky – 2. februára o 19.30 hod., 
3. 2. o 17.30 hod.

NIŤ Z PRÍZRAKOV
(PHANTOM THREAD)

Trojnásobný držiteľ Oscara, Daniel 
Day-Lewis v úlohe čudáckeho módneho 
návrhára, ktorému do života vstúpila lás-
ka a takmer ho zničila. Príbeh o mužovi 
posadnutého zničujúcou dokonalosťou. 

Muža natoľko sústredeného na každučký 
detail, že mu medzi prstami uniká všetko 
podstatné. Muža, ktorého láska zničila, 

ale aj zachránila. Záleží na uhle pohľadu. 
Úspešný tvorivý tandem Paul Thomas 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
29. 01.   SOKRATES / HEKTOR
30. 01.   BONNIE / JENNY
31. 01.   AGI / MARIKA
01. 02.   FINDA / CAR
02. 02.   FRANKIE / ARES
03. 02.   GUĽKA / BLACK
04. 02.   GEORGE / LAJKA

Anderson a Daniel Day-Lewis si zopa-
kovali spoluprácu. 

dráma (USA), české titulky 
 – 3. februára o 19.30 hod. 
NAJVÄČŠÍ SHOWMAN

(THE GREATEST SHOWMAN)

Keď sa nemožné stane skutočnosťou... 
Originálny muzikál inšpirovaný životom 
P. T. Barnuma, muža, pre ktorého každá 
prekážka a nezdar boli len ďalším odra-
zovým mostíkom na ceste ku hviezdam. 

A práve vďaka jeho vizionárstvu a 
energii vznikol šoubiznis. Phineas Taylor 

Barnum (Hugh Jackman) je vizionár, 
ktorého úprimné nadšenie je nákazlivé 
a to aj v časoch, kedy jeho nezlomný 
optimizmus a energia sú jediným bo-
hatstvom, ktoré má práve k dispozícii. 

Barnum začína svoju životnú cestu vedú-
cu až k hviezdnemu úspechu s prázdnou 
peňaženkou, zato však s hlavou plnou 

fantastických nápadov. 
životopisný, muzikál, romantický 

(USA), slovenské titulky – 4. februára 
o 19.30 hod. 
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(dk), -MJK-; Bratislava, Snina

V bratislavskej športovej hale Mla-
dosť sa 21. januára uskutočnil tur-
naj Slovenského pohára „Pošta cup 
II“ v šerme kordom seniorov a se-
nioriek. Ďalšie body do súťaže si pri-
písala aj trojica sninských šermia-
rov – Katarína Hunčárová, Martin 
Kaprál a Matúš Bocko. 

S troma víťaznými a jedným prehra-
tým zápasom z prvého základného 
kola vstúpila Katka Hunčárová do 
eliminácie nasadená ako dvojka. Tu 
v prvom zápase porazila Bursovú (AŠ 
Bratislava) bodovým rozdielom 15:11, 
následne v semifinále podľahla Kršňá-
kovej (B. Bystrica), tesne 12:14, a zís-
kala tak bronzovú medailu. Víťazkou 
kategórie senioriek sa nakoniec stala 
Kršňáková z Banskej Bystrice.

Martin Kaprál v základnom kole 
všetkých svojich piatich súperov pora-
zil a do vyraďovacej fázy bol nasadený 
najvyššie. Postupne porazil Chlebíka 
z BŠK Bratislava (15:6), Berku z BŠK 
Bratislava (15:5), Szabóa z Malinova 
(15:11) a napokon aj vo finále Ditricha 
z Českej republiky, tým najtesnejším 
rozdielom 15:14. So ziskom zlatej me-
daily pre Klub šermu Snina.

Matúš Bocko s dvoma víťazstvami 
v základnom kole tiež postúpil do 
eliminácie, no hneď svoj prvý zápas 

prehral a obsadil konečné 12. miesto 
na turnaji. 

Slovami trénera Dalibora Kazíka... 
„Som spokojný s výsledkami našich 
šermiarov. Prekvapil hlavne Kaprál, 
v tomto kole súťaže nenašiel premoži-
teľa.  Hunčárová si aj pri zisku bronzu 
naďalej udržala vedenie medzi senior-
kami v súťaži Slovenského pohára, 
u seniorov sa Kaprál posunul na štvrté 
miesto.“

Šermiarskym kordom kraľoval Martin Kaprál. Bronzová Hunčárová vedie pohárovú súťaž

HROMNICE – LITURGIA SVETLA 
Martin Kaprál. | FOTO  ARCHÍV DK Šermiar, M. Kaprál (druhý zľava) bol z trojice sninských seniorov 

najúspešnejší.  | FOTO  ARCHÍV DK

-MJK-, TASR

Kresťania si v piatok 2. februára pri-
pomenú udalosť, keď Mária priviedla 
Ježiša, štyridsať dní po jeho narodení, 
do jeruzalemského chrámu, aby ho 
zasvätila Bohu Otcovi. Tento sviatok 
poznáme ako Obetovanie Pána, ľu-
dovo nazývaný Hromnice. Používanie 
rozsvietenej požehnanej sviečky pri 
modlitbe je pre veriacich symbolom 
prítomnosti Ježiša Krista.

Na Hromnice sa v katolíckych kostoloch 
koná obrad požehnania sviec - liturgia 
svetla ako symbol očisty a procesia. V 
katolíckej cirkvi je 2. február aj Dňom 
zasväteného života, preto sa v tento 
sviatok biskupi stretávajú s rehoľníkmi, 
ktorí zasvätili svoj život Bohu a službe 
ľuďom v rôznych oblastiach.

V gréckokatolíckej cirkvi sa Hromnice 
nazývajú Stretnutie Pána Boha a Spa-
siteľa Ježiša Krista. Súčasťou obradov 
v kostoloch je rovnako požehnávanie 
sviec.

Evanjelici si v tento deň pripomínajú 
Predstavenie Pána, keď Jozef a Mária 
prišli do jeruzalemského chrámu, aby 
predstavili Ježiša. V niektorých evanje-
lických cirkevných zboroch sa na Hrom-
nice konajú služby Božie.

Sviatok Obetovania Pána bol v Jeruza-
leme známy už vo 4. storočí a od 10. 
storočia sa týmto mariánskym sviatkom 
končilo obdobie Vianoc. Pôvod tohto 
sviatku súvisí so zákonom Izraelitov, 
podľa ktorého žena 40. deň po narodení 
syna (alebo 70. deň po narodení dcéry) 
bola povinná ísť do chrámu a podrobiť 
sa očisťovacej pobožnosti. Tento sviatok 
sa preto nazýva aj Očisťovanie Panny 
Márie. Liturgia svetla, ktorého symbo-
lom sú sviece, sa vzťahuje na Krista - 
svetlo sveta.

Slávnosť požehnávania sviec na Hrom-
nice má svoju odvekú tradíciu. Požehna-
né sviece ľudia zapaľovali a modlili sa 
pri nich v ťažkých životných situáciách, 
v čase prírodných katastrof, búrky či 
krupobitia, od čoho aj pochádza názov 
Hromnice. Býva tiež zvykom zapaľo-
vať „hromničku“ pri umierajúcich, aby 
v pokoji odišli na večnosť. Používanie 
požehnanej sviečky pri modlitbe je pre 
veriacich symbolom prítomnosti Ježiša 
Krista.
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-MJK-, (ľsel); Humenné

KADETI – skupina Východ

10. kolo: 
ŠK Gymnázium Humenné - 

VKM Stará Ľubovňa 
3:1 (-20, 14, 14, 22)  

a 3:0 (21, 20, 19)

ŠK: Š. Krajník, T. Coma, P. Bo-
baľa, F. Marton, B. Hobľák, O. 
Blicha, M. Faltin, M. Matuch, M. 
Roháč, M. Ivančo.

9. kolo:
VK MIRAD Prešov  

– ŠK Gymnázium Humenné
1:3 (-20, 9, -21, -13)  
a 0:3 (-22, -22, -13) 

Svidník  16 16 0 48:2 48
Humenné  16 11 5 34:19 33
St. Ľubovňa  16 7 9 26:28 21
Prešov  16 6 10 20:32 18
Košice  16 0 16 1:48 0

V sezóne 2017/2018 ôsmi 
účastníci: ŠK Gymnázium Hu-
menné (tréner: Ľubor Selecký; 
asistentka: Ladislava Hricako-
vá), MŠK Vranov nad Topľou, 
TJ Slávia Svidník, VK MI-
RAD Gymnázium Konštantí-
nova Prešov, VK KDS Šport 
Košice, VK Junior 2012 Po-
prad, VKM Stará Ľubovňa A, 
VKM Stará Ľubovňa B.

ŠK Gymnázium, U-18: Dá-
vid Belcák (ročník 2001), 
Oleg Blicha (2001), Patrik 
Bobaľa (2000), Tomáš Coma 
(2000), Michal Faltin (2002), 
Branislav Hobľák (2000), 
Michal Ivančo (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).

STARŠÍ ŽIACI – skupina 
Východ

8. kolo 

VKM Stará Ľubovňa B - ŠK 
Gymnázium Humenné

0:3 (-14, -12, -20)  
a 0:3 (-19, -18, -16)

ŠK: Š. Kornaj, M. Faltin, A. Jawor-
ski, T. Maďarik, Z. Merga, D. An-
drejčák, D. Fereta, K. Gič, A. Žigo, 
N. Tchirová.

Svidník  16 15 1 46:4 45
St. Ľubovňa A   16 15 1 45:4 45
Prešov  14 10 4 30:16 29
Vranov  14 7 7 26:25 22
Poprad  16 6 10 23:32 19
Humenné  16 6 10 22:33 18
Košice  16 2 14 8:45 6
St. Ľubovňa B  16 1 15 6:47 2

V sezóne 2017/2018 piati účastníci: 
ŠK Gymnázium Humenné (tréner: 
Ľubor Selecký; asistentka: Ladisla-
va Hricaková), TJ Slávia Svidník, 
VK MIRAD Gymnázium Konštan-
tínova Prešov, VK KDS Šport Ko-
šice, VKM Stará Ľubovňa.

ŠK Gymnázium, U-16: Daniel 
Andrejčak (ročník 2003), Adam 
Bačovčin (2004), Michal Faltin 
(2002), Dominik Fereta (2003), Da-
niel Godžák (2003), Adrián Jawor-
ski (2003), Šimon Kornaj (2003), 
Martin Kostolník (2004), Samuel 
Kužma (2005), Timotej Maďarik 

(2003), Alexej Masica (2002), Da-
niel Melenko (2004), Zdeno Merga 
(2002), Maximilián Roháč (2002), 
Jakub Šajtár (2003), Martin Udič 
(2003), Anna Mária Kurucová 
(2003), Nina Tchirová (2003).

Oba humenské volejbalové tímy „rozobrali“ súpera spod Tatier do poslednej lopty

Kadeti volejbalového klubu ŠK Gymnázium Humenné porazili súpera zo Starej Ľubovne, stratili v dvoch zápasoch len jeden set. | FOTO  ARCHÍV SEL
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DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE VEDIEŤ

Inzerujte v našich novinách  
a ste stále na očiach.

Oslovíte viac ako 10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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II. LIGA - VÝCHOD
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO * OŠK 
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY – ŠKST 
HUMENNÉ 9:9 * PŠ Košice – Mi-
chalovce B 11:7, Valaliky A – Zbereko 
Košice 16:2.
SÚŤAŽE O 7. – 12. MIESTO * Bra-
covce – Margecany 10:8, Vojčice 
– Svidník 12:6, Valaliky B – Levoča 
12:6. 

Valaliky A  13 12 0 1 176:58 37
PŠ Košice 13 11 0 2 147:87 35
Humenné 13 9 2 2 145:89 33
Zbereko Košice 13 7 1 5 115:119 28
Š. Michaľany 13 6 1 6 108:126 26
Michalovce B 13 5 2 6 113:121 25

III.LIGA – SEVEROVÝCHOD
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO * ŠK 
ORION BELÁ NAD CIROCHOU – 
ŠKST HUMENNÉ B 6:12 * Kamen-
ica n/Cir. – Vranov B 6:12, Bardejov 
– Lužany pri Top. 13:5. 
SÚŤAŽE O 7. – 12. MIESTO * Snina 
– Vranov C 11:7, Sedlice – Hrabovec 
n/L. 12:6, Bzenov/Janov – Lemešany 
10:8.

Bardejov 13 12 1 0 163:71 38
Vranov B 13 11 1 1 161:73 36
Lužany  13 7 1 5 118:116 28
Kamenica n/C. 13 6 2 5 140:94 27
Humenné B 13 6 2 5 116:118 27
Belá n/C. 13 6 1 6 124:110 26
Sedlice 13 6 3 4 125:109 28
Lemešany 13 6 1 6 110:124 26
Hrabovec n/L. 13 3 4 6 97:137 23
Snina 13 3 0 10 92:142 19
Vranov C 13 2 0 11 74:160 17
Bzenov/Janov 13 2 0 11 84:150 17

IV. LIGA – VIHORLATSKÁ
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO * ŠKST 
HUMENNÉ C – OŠK KAMIENKA 
2:16 * Čierne n/T. – Košarovce 8:10, 
Hencovce – Vranov D 10:8. 
SÚŤAŽE O 7. – 11. MIESTO * 
Kamenica nad Cirochou B - Zemplín-
ske Hámre 12:6, Kladzany – Kochan-
ovce 13:5.
Hencovce 12 11 0 1 149:67 34
Kamienka 12 9 1 2 130:86 31
Košarovce 12 7 3 2 129:87 29
Humenné C 12 7 1 4 116:100 27
Vranov D 12 6 1 5 109:107 25
Čierne  12 5 1 6 110:106 23
Kamenica B 12 7 0 5 117:99 26
Z. Hámre 12 3 2 7 99:117 20

Kochanovce 12 1 2 9 80:136 16
Dlhé n/C. 11 1 2 8 72:126 15
Kladzany 11 1 1 9 59:139 14

V. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
14. kolo * ŠKST HUMENNÉ D 
– KLAMPO HAŽÍN NAD CI-
ROCHOU 4:14 * Medzilaborce/
Čertižné 11:7, Snina C – Belá n/Cir. 
B 4:14, Kamienka B – Snina B 13:5, 
Ptičie – Košarovce B 12:6, Kolonica/
Ladomirov – Lieskovec 15:3.
Snina B 14 11 2 1 184:68 38
Belá n/Cir. B 14 11 2 1 176:76 38
Kolonica/Ladomirov 14 10 2 2 164:88 36
Hažín n/Cir. 14 9 2 3 164:88 34
Košarovce B 14 9 1 4 134:118 33
M-laborce/Čertižné 14 6 4 4 128:124 30
Kamienka B 14 5 1 8 120:132 25
Stakčín 14 5 0 9 104:148 24
Ptičie 14 4 1 9 104:148 23
Humenné D 14 4 1 9 91:161 23
Lieskovec 14 1 0 13 91:177 16
Snina C 14 0 2 12 68:184 16

VI. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
12. kolo * Stakčín B – Kochanovce B 
0:18, Ptičie B – Hažín n/Cir. B 11:7, 
Kochanovce C – Belá n/Cir. C 2:16, 
Dlhé n/Cir. B – Jasenov 8:10, Koloni-

ca/Ladomirov B – Belá n/Cir. D 10:8.
Kochanovce B 12 12 0 0 168:48 36
Belá n/Cir. C 12 11 0 1 175:41 34
Hažín n/Cir. B 12 7 1 4 111:105 27
Dlhé n/Cir. B 12 6 1 5 115:101 25
Jasenov 12 6 0 6 107:109 24
Kolonica/Ladomirov B 12 4 2 6 103:113 22
Kochanovce C 12 4 0 8 85:131 20
Belá n/Cir. D 12 4 0 8 92:124 20
Ptičie B 12 4 0 8 82:134 20
Stakčín B 12 0 0 12 42:174 12

-MJK-

STOLNOTENISOVÝ SERVIS

II. LIGA, MUŽI, skupina Východ – 18. kolo 
Konečné poradie v tabuľke skupi-
ny B Východ (základná časť) bude 
určené po rozhodnutí VV SZĽH 
vo veci nového odvolania MHk 32 
L. Mikuláš (zápas č. 10250 R. So-
bota - L. Mikuláš B) a po ukončení 
šetrenia podnetu k zápasu č. 10180 
Brezno – Sabinov, v závislosti od 
prebiehajúceho konania DK SZĽH. 
Potom prídu na rad zápasy Play-off 
o postup - (1. – 8. miesto), štvrťfiná-
le, semifinále a finále o víťaza II. ligy 
seniorov.

HC REBELLION GELNICA - 
MHK HUMENNÉ
0:8 (0:3, 0:1, 0:4)

Góly: 1. I. Fedorko (Vaško, Danc-
sák), 1. I. Fedorko (Dancsák, Vaško), 
7. M. Mach (Markuš, Čopák), 40. 
R. Tomas (Klouda), 49. I. Fedor-
ko (Dancsák, Šechný), 52. J. Kmiť 
(Vaško, Dzoba), 58. V. Čopák 
(Vaško, Šechný), 59. Pe. Bartoš (To-
mas, Klouda).
Strely na bránu: 39-46. Zákroky 
brankára: 38-39. Presilovky: 0/2 – 
0/2. Oslabenia: 2/2 – 2/2. 

2. SLF Východ - 8. kolo

PARTIZÁN BARDEJOV  
– ANGELS HUMENNÉ

5:9 (2:4)

Góly: 29. a 36. L. Starucha, 9. 
A. Buk, 9. V. Voroňák, 22. N. 
Sališ – 2. , 19. a 31. I. Komjatý, 
12., 27. a 40. (pk). E. Streňo, 18. 
a 26. J. Skvašík, 21. G. Horvat. 
Žlté karty: 25. A. Buk - nikto.  
Červená karta: 26. A. Buk 
(vrazenie do súpera riskantným 
spôsobom) – nikto.
Rozhodovali: Miloš Hudák – 
Pavol Bančanský.

PARTIZÁN FUTSAL: Ľ. Pan-
grác, Pa. Vaľko, A. Harenčák, 
N. Sališ, L. Starucha, V. Vo-
roňák, F. Knap, A. Buk, J. Bi-
alončík. 

ANGELS: M. Klamár (M. 
Dudič) – L. Križanovský, I. 
Komjatý, M. Zlacký,  G. Hor-
vat, M. Kuruc, J. Skvašík, M. 
Mamaj, E. Streňo, D. Popik.

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.

H
E

-S
/0022

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

Ul. Dargovských hrdinov 9
tel. 0948 505 525

Humenné 8 5 1 2 40:25 16
Lux Košice 8 5 1 2 42:35 16
Prešov 8 4 1 3 38:34 13
Bardejov 8 4 0 4 45:43 12
Grizzly Košice 8 2 1 5 22:29 7
Vranov 8 1 2 5 26:47 5

2. februára o 17.30 hod. ... BNP 
Team Vranov – Angels Humenné
9. februára o 17.30 hod. ... 
Angels Humenné – Zlato Lux 
Košice

-MJK-

Rozhodovali: M. Vyoral – M. Or-
dzovenský, D. Gavalier. Divákov: 
168.
HC REBELLION: D. Hudáček – 
M. Baksay, Pe. Gross, M. Lekovjan-
ský, D. Dravecký, L. Laškody – Pe. 
Findura, L. Harendarčík, P. Huszárik, 
D. Laškody, J. Lapšanský – B. Šter-
bák, D. Loja. Tréner: Pavol Findura.
MHK HE: T. Petro – R. Ficko, R. 
Šechný, I. Fedorko, J. Dancsák, F. 
Vaško – M. Ondrej, Z. Kubát, R. 
Tomas, Pe. Klouda, Pe. Bartoš – S. 
Maury, A. Suvák, Mi. Mach, D. Mar-
kuš, V. Čopák – E. Dzoba, J. Kmiť. 
Tréner: Richard Šechný.

•	 Trebišov – Liptovský Mikuláš B 
6:7, Rimavská Sobota – Sanok 5:1, 
Bardejov – Martin 0:6.

Humenné 18 15 0 0 3 123:59 45
Martin 18 13 0 1 4 86:45 40
L. Mikuláš B 17 8 3 0 6 75:74 30
Rim. Sobota 17 9 1 0 7 82:61 29
Sanok 18 7 1 4 6 64:67 27
Trebišov 18 6 3 1 8 67:66 25
Sabinov 18 6 1 3 8 62:86 23
Brezno 18 5 1 1 11 65:81 18
Bardejov 18 5 1 1 11 67:105 18
Gelnica 18 2 2 2 12 50:97 12

-MJK-



PONDELOK
29. JANUÁRA 2018HUMENSKÝ EXPRES16 | ŠPORT

(dm), -MJK-; Boguchwala, Kamenica n/Cir.

Poľské mestečko Boguchwala v re-
gióne Podkarpatského vojvodstva 
bolo 20. januára sídlom medziná-
rodného turnaja v boxe o Pohár pri-
mátora mesta. Traja členovia klubu 
ŠK Miko fit-box pod dohľadom tré-
nera Mariána Mika v konkurencii 
64 boxerov zasiahlo aj do bojov a 
domov do Kamenice nad Cirochou 
sa nevrátili naprázdno, ale s troma 
víťazstvami. 

Štefan Vrábeľ nastúpil proti súperovi 
z Poľska vo váhovej kategórii 66 kg, 
tentokrát to bola jeho premiéra v ka-
tegórii mladšieho dorastu. Spočiatku 
bol zápas vyrovnaný, nakoniec sa Vrá-
beľovi podarilo obrátiť zápas v jeho 
prospech a zvíťaziť. Tento kamenický 
boxer bol ocenený ako najlepší sú-
ťažiaci turnaja v kategórii mladšieho 
dorastu.
So súperom rzeszówskeho klubu sa 
v ringu stretol zoči-voči Filip Džuba-
ra. Zabojoval v kategórii mužov do 64 
kg. Boxer od Cirochy valcoval Poliaka 

od úvodu prvého 
kola. Nakoniec 
zápas skončil pre 
súpera v treťom 
kole RSC.
V kategórii mu-
žov s váhou do 
91 kg reprezen-
toval kamenický 
klub Lukáš Jalč 
a nastúpil proti 
domácemu repre-
zentantovi. Jalč 
vyhral zaslúžene 
na body, predvie-
dol skvelý bojov-
ný výkon a sú-
perovi nezostal 
nič dlžný. Lukáš 
Jalč bol organi-
zátormi turnaja 
ocenený ako naj-
lepší zahraničný 
účastník. 

Súťaž zorganizo-
val Podkarpatský 
boxerský zväz a tréner ŠK Miko fit-
box aj touto cestou ďakuje organizá-

torom za pozvanie, a tým aj možnosť 
postaviť sa súperovi na kvalitne obsa-

denom medzinárodnom turnaji. 

(tp), -MJK-; Snina

V tretí januárový víkend sa v klube 
Black Tiger Snina uskutočnilo klu-
bové sústredenie cvičencov, zame-
rané na prípravu  
blížiaceho sa prvé-
ho kola Slovenské-
ho pohára. Hlavný 
stan s tatami sa 
rozloží na pôde Ri-
mavskej Soboty. 

Súčasťou prípravy 
v domácom pro-
stredí aj na blížiace 
sa turnaje, zahra-
ničné či domáce, 
svetové a európske 
poháre, bolo naj-
mä zdokonalenie 
fyzickej kondície. 
Štyridsaťpäť prete-
károv všetkých ve-
kových kategórií, 
ktoré klub registru-
je, od najmenších 
až po seniorov, sa 
zameralo na kon-
dičnú prípravu, 

sparingové techniky a hlavne na veľ-
ké množstvo sparingov. Precvičilo sa 
sedem tréningových jednotiek v telo-
cvični, dve tréningové jednotky vo 
vonkajšom prostredí a posledná sa 
uskutočnila na humenskej plavární, 

ktorú ukončili regeneráciou. 
„Veríme, že chlapci a dievčatá na-
brali dostatočnú energiu a motivá-
ciu na blížiacu sa sezónnu, ktorá je 
pred nami. Ako vždy, náš cieľ je ten 
najvyšší, chceme tohto roku začať 

pracovať na vrcholovej úrovni s čo 
najrozmanitejšou vekovou skupi-
nou reprezentantov, od najmenších 
až po najstarších,“ upresnil Tomáš 
Potocký, hlavný tréner sninských 
taekwondistov.  

Vrábeľ  a Jalč pasovaní za najlepších. Kameničania ovládli poľský boxerský ring

Black Tiger odštartoval sezónu sústredením v domácom prostredí

Vpredu zľava: Lukáš Jalč, tréner Marián Miko a Samuel Hrivňák; vzadu zľava: Štefan Vrábeľ, Filip 
Džubara a Oliver Zajac (reprezentant MŠK Vranov n/T.). | FOTO ARCHÍV MM

Z klubového sústredenia sninských taekwondistov. | FOTO ARCHÍV TP


