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 Mesto dvihlo školám poplatky za oznamy 
v televízii o viac ako 100 percent 

Humenčania, podnikatelia, firmy, ale aj školy zaplatia za reklamu, ale aj nekomerčné oznamy v mestskej televízii HNTV 
oveľa viac ako doposiaľ. Poslanci na návrh mesta schválili nový cenník služieb. Školám stúpli poplatky za nekomerčné 

oznamy v televízii o viac ako 100 percent. Viacerí opoziční poslanci to kritizujú, tvrdia, že mesto namiesto zvyšovania cien 
by malo radšej zatraktívniť vysielanie televízie.

Vihorlatské múzeum uspelo  
v súťaži Najkrajšia kniha  
a propagačný materiál Slovenska 
za rok 2017

Pri páde hydraulickej plošiny 
utrpel zranenie 25-ročný muž

  Viac na str. 3   Viac na str. 7

Milan Potocký, Humenné   

Nový cenník služieb HNTV, ktorý 
je platný od 1. marca tohto roka, 
schválili mestskí poslanci na po-
slednom rokovaní zastupiteľstva 
koncom februára. Viacerí poslan-
ci tento návrh mesta kritizovali. 
Poslankyňa Mária Cehelská ho 
označila za nešťastný a poslanec 

Ivan Hopta ho nazval ako nepri-
merane radikálny. Zvyšovanie cien 
za oznamy, ktoré sa týkajú zápi-
sov a náborov detí do škôl, klubov 
a oddielov, sa nepáči ani poslan-
kyni Alene Židovej. Upozornila, 
že školy zaplatia za nekomerčné 
oznamy v televízii až o 100 percent 
viac ako doposiaľ. 

Cehelská: Je to 
nešťastný návrh
Poslankyňa Mária Cehelská na-
vrhla tento bod z rokovania stiah-
nuť. „Je to podľa mňa v skutočnos-
ti nešťastný návrh. To vám povedia 
všetci, ktorí sa televíznej a inej 
reklame v našom regióne profesio-
nálne venujú,“ uviedla poslankyňa. 
Cehelská upozornila, že už teraz 

televízia nemá dostatok rekla-
my a pri zvýšení cien sa to podľa 
poslankyne ešte zhorší. „Ak porov-
náme množstvo vyrobenej a vysie-
lanej reklamy a tiež občianskej in-
zercie v HNTV spred období dvoch 
rokov s dneškom, zainteresovaným 
je jasné, že došlo k markantnému 
zníženiu vysielaného reklamného 
času. Dôvodov je viac. Naša tele-
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porkačovanie zo strany 1 

vízia už dávnejšie nevyrába žiadne 
reklamné kampane, nikto syste-
maticky nekontaktuje osobne pod-
nikateľské subjekty, komunikácia 
v tejto oblasti cez sociálne siete ne-
funguje tak, ako sa to robilo v mi-
nulosti. Moje slová potvrdili v mi-
nulosti spokojní zadávatelia rekla-
my. A hlavne dôvodom je minutáž 
využitia reklamného času. Podľa 
platného zákona môže humenská 
televízia využiť v každej hodine 
vysielania maximálne 12 minút na 
vysielanie reklamy. Koľko platenej 
reklamnej inzercie vysielajú teraz? 
Tri minúty? Možno ešte menej. Re-
akciou na tento stav je to, že chce-
me zvýšiť ceny pre všetkých, aj pre 
občanov, aj pre súkromné právnic-
ké subjekty. Toto je príklad, ako sa 
„efektívne“ reaguje na pokles po-
nuky. Platenú reklamu a inzerciu 
veľmi nemáme, takže ešte poďme 
dvihnúť ceny, aby sme mali ešte 
menej,“ zdôraznila Cehelská na ro-
kovaní zastupiteľstva. 

Namiesto 
zvyšovania cien 
treba zatraktívniť 
vysielanie 
Poslankyňa Cehelská uviedla, že 
nedostatok inzercie sa prejavuje 
aj vo videotexte, ktorý televízia 
vysiela. Situácia po zvýšení cien za 
reklamu a spoplatnené oznamy sa 
podľa nej ešte zhorší. „To, že hovo-
rím pravdu, sa presvedčí každý, ak 
si pozrie aktuálny videotext. Aspoň 
trochu zorientovanému občanovi 
je zrejmé, že slučka videotextu sa 
opakuje približne raz za 30 minút, 
aj keď v minulosti to bolo raz za 
dve, tri hodiny. To znamená, že 
platenej reklamy a inzercie príliš 
nie je. Aby sa tento negatívny stav 
napravil, je nevyhnutné, aby sa zís-
kavaním reklamy niekto v HNTV 
seriózne a systematicky venoval,“ 
povedala poslankyňa. Cehelská na-
vrhla, aby poslancom a verejnosti 

bola najprv predložená seriózna 
analýza. „Ako a kto porovnával 
ceny jednotlivých mestských tele-
vízií a akou metodikou sa vypočí-
tali nové ceny za služby,“ povedala 
Cehelská. Návrh, ktorý predložilo 
mesto, navrhla stiahnuť z rokova-
nia. „Radšej namiesto zvyšovania 
cien je nutné zatraktívniť vysie-
lanie humenskej televízie, aby to 
nebolo ako doposiaľ,“ zdôraznila 
Cehelská. Pre Humenskú televíziu 
je v rozpočte na tento rok schvále-
ných 87-tisíc eur. „Pri tejto aktivi-
te sa nenachádza, na čo presne sa 
koľko financií použije,“ pozname-
nala poslankyňa.   

Mesto: Došlo 
k zvýšeniu vstupných 
nákladov
1. Humenská, a. s., je obchodnou 
spoločnosťou, ktorej 100-percent-
ným akcionárom je Mesto Hu-
menné. Spoločnosť zabezpečuje 
aj činnosti spojené s vysielaním 
Humenskej televízie. Príjmami 
1. Humenskej, a. s., sú aj príjmy 
za poskytované služby Humen-
skej televízie na základe platné-
ho cenníka. Jednotlivé položky 
v cenníku boli v roku 2015 a 2016 
prebraté z platných cenníkov Hu-
menskej televízie, s. r. o., a Správy 
športových a rekreačných služieb 
Humenné. „Vzhľadom na to, že 
za posledné roky došlo k zvýše-
niu vstupných nákladov (mzdové 
náklady a s tým spojené náklady 
na odvody, náklady na prenájom 
priestorov, energie, modernizácia 
prístrojovej techniky a pod.), je po-
trebné upraviť aj cenník niektorých 
poskytovaných služieb poskytova-
ných spoločnosťou 1. Humenská, 
a. s. Pri úprave sme zohľadňovali 
náročnosť na jednotlivé typy slu-
žieb a porovnávali sme aj ceny 
s poskytovanými službami lokál-
nych televízií v rámci Slovenska 
a Správy športových a rekreačných 
služieb Humenné,“ uviedlo mesto 
v predloženej dôvodovej správe. 

Zástupcovia vedenia mesta na kri-
tiku opozičných poslancov, ktorá 
sa týkala cenníka televízie priamo 
na rokovaní mestského zastupiteľ-
stva, nereagovali.

Hopta: Je to radikálne zvýšenie
Za nekomerčné oznamy, ako sú zá-
pisy a nábory detí do škôl, klubov 
a oddielov, platili školy doteraz 
za 7 dní vysielania s minimálnym 
20-sekundovým zobrazením na 
obrazovke 7 eur. Od 1. marca 2018 
je to až 15 eur. „Doteraz, keď sme 
chceli niečo uverejniť v televízii, 
školy platili 7 eur a teraz je to viac 

ako 100-percentné navýšenie,“ po-
vedala poslankyňa Alena Židová. 
Poslanec Ivan Hopta zvýšenie cien 
rázne odmietol. „Tie ceny sa dosť 
radikálne zvyšujú. Ja som zásadne 
proti tomuto zvýšeniu cien za re-
klamu,“ potvrdil Hopta. Poslanky-
ňa Alena Židová preto navrhla, aby 
nekomerčné oznamy, ktoré sa tý-
kajú škôl, sa nezvyšovali. Jej návrh 
ale neprešiel. Poslanci návrh mesta 
napriek kritike opozície schválili. 
Za nový cenník bolo 16 prítomných 
poslancov, hlasovania sa zdržal 1, 
proti bolo 6 poslancov. 

 Mesto dvihlo školám poplatky za oznamy v televízii o viac ako 100 percent 

Po schválení nového cenníka zaplatia školy za nekomerčné oznamy v mestskej tele-
vízii HNTV o 100 percent viac ako doposiaľ. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Opoziční poslanci boli proti. Poslankyňa Mária Cehelská to označila za nešťastný 
návrh. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné, FOTO: jo 

„Plošina spadla zo zatiaľ neziste-
ných príčin, pričom v čase pádu 
sa v nej nachádzal 25-ročný Hu-
menčan, ktorý vykonával orez 
stromov,“ informoval TASR pre-
šovský krajský policajný hovor-
ca Daniel Džobanik. Hovorkyňa 
Operačného strediska záchrannej 
zdravotnej služby SR Alena Krčová 
pre TASR uviedla, že záchranári 
mladíka s viacerými poraneniami 
na mieste ošetrili a pri vedomí ho 
previezli do humenskej nemocni-
ce. „Muž má ťažké zranenia, zlo-
meninu panvy, stavca a zlomeninu 
v oblasti lakťa. Je stabilizovaný a 
hospitalizovaný na traumatológii,“ 
informovala TASR za spoločnosť 

Svet zdravia Jana Fedáková. „Na 
mieste udalosti boli aj pracovní-
ci inšpektorátu práce a experti 
z Kriminalistického a expertízneho 
ústavu PZ, odboru mechanoskopia 
a znalec z odboru cestnej dopravy, 
odvetvia technický stav cestných 
vozidiel a strojov,“ povedal Džoba-
nik s tým, že polícia začala v tejto 
súvislosti trestné stíhanie pre pre-
čin ublíženia na zdraví. Ako TASR 
informovala Mária Míčková z tla-
čového referátu mesta, k udalosti 
došlo pri oreze stromov vo výške 
štyri až päť metrov. „Ide o skúse-
ného zamestnanca Technických 
služieb mesta Humenné, ktorý 
vykonáva túto činnosť šesť rokov 
a bol vyškolený na pilčícke práce 
a na obsluhu zdvíhacieho zariade-

nia. Platnosť technickej kontroly 
plošiny trvá do 13. apríla 2019, re-
vízie zdvíhacieho zariadenia do 14. 
novembra 2018. A úradná skúška, 
ktorú vydáva Technická inšpekcia, 
platí do 30. júna 2021,“ vysvetlila s 
tým, že mesto si, čo sa týka príčiny 
udalosti, počká na oficiálne vyjad-
renie vyšetrovacích orgánov. Podľa 

informácií Operačného strediska 
Krajského riaditeľstva Hasičské-
ho a záchranného zboru v Prešove 
príslušníci na mieste zabezpečovali 
vozidlo proti úniku prevádzkových 
kvapalín. Realizovali aj ďalšie prá-
ce súvisiace s odstránením me-
chanizmu a konárov ohrozujúcich 
chodcov.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Podľa inštrukcií na nej zverejne-
ných je potrebné do mapy postup-
ne označovať miesta, ktoré sa budú 
pridržiavať štyroch kategórií, a to 
je atraktívnosť priestorov, doprava, 
zeleň a bezpečnosť. Každá z nich 
obsahuje dve otázky. Pri doprave 
sú zamerané na dostupnosť terénu. 

Participanti budú odpovedať na to, 
kde sa im dobre pohybuje pešo a na 
bicykli a v ktorých lokalitách, nao-
pak, vnímajú dopravné ohrozenie 
alebo bariéry v pohybe v podobe 
priechodov, parkovania, cyklotrás, 
chodníkov či iných. Pri téme atrak-
tívnosti zas určia verejné priestory, 
ktoré radi navštevujú vzhľadom na 
ich celkovú kvalitu. Poukázať by 

mali aj na tie miesta, ktoré sa im pre 
zanedbanie nepáčia. V oblasti zele-
ne by mali obyvatelia vyjadriť svoj 
názor na jej kvalitu alebo aj nedosta-
točnú údržbu stromov, stromoradí, 
záhrad, zelených plôch či parkov. 
Posledná z kategórií sa zameriava 
na miesta, v ktorých sa občania cí-
tia, resp. necítia bezpečne. Môže to 
súvisieť okrem iného s osvetlením, 

dopravnou situáciou či lokalitami 
určenými na hru s deťmi. Pri kaž-
dej otázke je možné označiť viacero 
miest. „Tiež sa potešíme stručnému 
popisu, prečo sa vám dané miesto 
páči alebo nepáči,“ uvádza sa na 
portáli. Výstupy budú podľa portálu 
podkladom pre mesto pri plánovaní 
rekonštrukcií, ale aj tvorbe manuá-
lu verejného priestoru.

ih, Humenné, FOTO: ZUŠ  

Spišská Nová Ves už dve desaťročia 
usporadúva Oblastnú klavírnu sú-
ťaž, na ktorú prichádzajú súťažiaci 
z celého východného Slovenska. 
Udržiava si vysokú interpretačnú 
úroveň. 10.04.2018 sa konal ďalší 
ročník, na ktorom sa predstavili 
štyria najlepší klaviristi zo Základ-
nej umeleckej školy na Mierovej 
ulici v Humennom. Podali kvalitné 

výkony a všetci získali vo svojej ka-
tegórii zlaté pásmo. Takýto úspech 
sa nám ešte nikdy nepodaril. Tu 
sú naši „zlatí“: Viktória Džatková 
(vyuč. Mgr. J. Dobrančinová, DiS.
art.), Miroslava Zara Kucanová 
(vyuč. Mgr. J. Dobrančinová, DiS.
art), Bibiána Kočerhová (vyuč. M. 
Berešová, DiS.art.), Richard Čisľak 
(vyuč. T. Oleksíková, DiS.art.) „Vý-
sledky svedčia o špičkovej odbor-
nosti našich pedagógov a veľkom 

hudobnom talente žiakov. Sme na 
nich veľmi pyšní a srdečne gratulu-

jeme,“ informoval PaedDr. Igor Ha-
nák, poverený riadením ZUŠ.

Pri páde hydraulickej plošiny utrpel zranenie 25-ročný muž

Humenčania sa môžu zapojiť  do tvorby pocitovej mapy svojho mesta

Triumfálny úspech našich klaviristov

Pri páde hydraulickej plošiny, ku ktorej došlo uplynulý týždeň  v utorok dopoludnia na križovatke 
ulíc Mierová – Kudlovská v Humennom, utrpel zranenie mladý muž.

Humenčania a Michalovčania sa môžu zapojiť do tvorby pocitovej mapy svojho mesta. Vyjadriť sa tak majú možnosť  
k verejným priestranstvám. Navštíviť musia webovú stránku pocitovemapy.sk a vyhľadať svoje mesto. 
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mpo, Prešov, FOTO: POLICIA  

Po dlhšej odmlke bude potrebné v cest-
nej premávke si zase zvyknúť na účasť 
motocyklistov. Onedlho odštartujú 
„spanilé“ jazdy, motorkárske zrazy, 
spoločné výjazdy či cestovanie naprieč 
svetom. Polícia po každoročných skú-
senostiach prináša niekoľko užitočných 
rád tak motorkárom, ako aj vodičom 
áut, keďže dopravné nehody sa nevy-
hýbajú ani jazdcom na jednostopových 
strojoch. 

Rady pre motorkárov  
na začiatok sezóny
Dôkladne si skontrolujte technický 
stav motocykla, najlepšie v odbornom 
servise, nepreceňujte svoje schopnosti 
a po zimnej pauze jazdite opatrnejšie, 
aby ste si znovu osvojili potrebné ná-
vyky k ovládaniu svojho stroja, základ 
je vedieť brzdiť, klopiť a správne a včas 
zareagovať na krízové situácie. Myslite 
na to, že motorka nie je auto, ktoré je 
vybavené vysokou pasívnou bezpeč-
nosťou (airbagy, pásy, deformačné 

zóny) a technika jazdy je diametrálne 
odlišná, prispôsobte rýchlosť stavu vo-
zovky, mokrý povrch môže byť zradný 
a hlavne šmykľavý. Nebezpečné sú aj 
kamienky zo zimného posypu ciest, 
ktoré na začiatku sezóny nie sú ničím 
výnimočným. Predchádzajte iba na 
miestach, kde je to bezpečné a ste si 
istý, že manéver zvládnete, život a zdra-
vie pri kolízii môže zachrániť ochranný 
odev, obuv a doplnky. „Jazdcom len v 
prilbe, rifliach a teniskách, či dokonca 
v šľapkách sa nie len tak bezdôvodne 
hovorí, že sú darcami orgánov. Takéto 
oblečenie ich ani pri nízkej rýchlosti 
nemôže dostatočne ochrániť,“ vysvetlil 
prešovský krajský policajný hovorca 
Daniel Džobanik. 

Rady pre vodičov 
automobilov 
V prvom rade si treba uvedomiť a počí-
tať s tým, že už pribúdajú na cestách aj 
jazdci na dvojkolesových mašinách, a tí 
sa zmestia aj tam, kde autá nie, keďže 
odhadnúť rýchlosť motoriek je pre ich 
menšie rozmery ťažšie, o to dôležitejšie 

je častejšie sledovanie spätných zrka-
diel a situácie okolo auta. Motocyklis-
tov je možné ľahko prehliadnuť, pri ich 
predchádzaní treba dodržiavať bezpeč-
ný odstup. 

Upozornenia pre vodičov 
motocyklov
Motorkári si musia uvedomiť obrovskú 
zodpovednosť. Síce je pocit voľnosti 
a eufórie počas jazdy na dvoch kole-
sách na nezaplatenie, o to bolestivejšie 
a tragickejšie môžu byť následky pádu. 
Je veľmi jednoduché naučiť sa test 
v autoškole, prečítať si zákon, vyhlášku 
alebo presný postup čo a ako, keď sa 
stane to a to..., ale v skutočnosti je to 
všetko úplne inak. Je dôležité, aby vodič 
motocykla odjazdil určitý počet kilo-

metrov, oboznámil sa so všetkými rizi-
kami a krízovými situáciami, ktoré sú 
u motocyklov na dennom poriadku, a až 
potom vyrazil na cesty so silnou „maš-
inou“. Musí zvládnuť jazdu na mokrej 
vozovke, naučiť sa technike prudkého 
brzdenia, rýchlych zmien smeru a rých-
losti jazdy, dokonale zvládnuť ovládanie 
svojho motocykla, jazdu v hustej pre-
mávke mesta a zafixovať si do pamäti 
základné jazdné návyky. „Vždy treba 
jazdiť podľa svojich schopností a zruč-
ností, prispôsobiť sa stavu cesty, poča-
siu i ďalším okolnostiam, ktoré možno 
predvídať. Nech môžeme na konci roka 
konštatovať, že účastníci cestnej pre-
mávky majú za sebou veľa kilometrov 
bez nehôd,“ uzavrel prešovský krajský 
policajný hovorca Daniel Džobanik. 

mpo, Sobrance, FOTO: POLICIA  

Dňa 19. apríla 2018 vo večerných 
hodinách zaistili policajti Riaditeľ-
stva hraničnej a cudzineckej polície 
(RHCP) Sobrance v blízkosti rieky 

Latorica v katastrálnom území obce 
Ptrukša, okres Michalovce, vrece 
obalené čiernou fóliou. Bolo v ňom 
uložených 25 kartónov cigariet zn. 
JIN LING označených kontrolnými 
známkami Duty Free Only. „Finanč-

ný únik na spotrebnej dani z tabako-
vých výrobkov bol vyčíslený na nie 
menej ako 494,75 eura. Prípad na 
mieste prevzal vyšetrovateľ Krimi-
nálneho úradu Finančnej správy pre 
podozrenie zo spáchania trestného 

činu porušenia predpisov o štátnych 
technických opatreniach na označo-
vanie tovaru,“ priblížila hovorkyňa 
Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej 
polície Sobrance Agnesa Kopernická.

Začiatok motorkárskej sezóny. Spozornieť  by mali nielen motorkári, ale aj vodiči áut

Policajti našli pri rieke ďalšie pašované cigarety

Motorkárska sezóna sa nám už naplno rozbehla, o čom sme sa mohli 
presvedčiť aj uplynulý víkend, keď sa cesty zaplnili motocyklami. 
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jediným inzerátom oslovíte viac ako 20 000  
čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami
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ts, Slovensko, FOTO: SZ

Víťazom štvrtého ročníka súťaže Me-
dik roka 2018, ktorú organizuje sieť 
nemocníc Svet zdravia, sa stal 25-roč-
ný Lukáš Urban z Jesseniovej lekár-
skej fakulty Univerzity Komenského 
(UK) v Martine. Lukáš sa stal najlep-
ším spomedzi 20 finalistov, ktorí 14. 
– 15. apríla súťažili v praktických i teo-
retických úlohách na pôde nemocnice 
novej generácie v Michalovciach. Víťaz 
si domov odnáša 3000 eur a všetci fi-
nalisti získali od Sveta zdravia ponuku 
garantovaného pracovného miesta.
Medik roka je odborná súťaž pre štu-
dentov 5. a 6. ročníka lekárskych fa-
kúlt. Budúci lekári v odbore všeobecné 
lekárstvo si v nej mohli preveriť a zme-
rať svoje teoretické aj praktické po-
znatky v rámci odborných workshopov 
a v praktických podmienkach skutoč-
nej nemocnice. „Medici mali aj tento 
rok možnosť vyskúšať si súťažiť v ta-
kých praktických disciplínach, s kto-
rými sa počas výuky bežne nedostanú 
do kontaktu. Dozvedeli sa tiež zaují-
mavé teoretické fakty z oblastí, ktoré 
sa štandardne na lekárskych fakultách 
nespomínajú. Súťaž však každý rok 
organizujeme nielen preto, aby sme 
medikom povedali viac o trendoch v 
modernej medicíne, ale aj preto, aby 

sme sa od nich dozvedeli, v čom vi-
dia problémy v zdravotníctve, aké sú 
ich priority a názory. Títo mladí ľudia 
budú čoskoro pracovať možno aj v na-
šich nemocniciach a ja verím, že budú 
spolu s nami meniť slovenské zdravot-
níctvo k lepšiemu,“ hovorí generálny 
riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia 
a siete polikliník ProCare MUDr. Vla-
dimír Dvorový. V rámci praktických 
medicínskych workshopov si finalisti 
mali možnosť na špeciálnom trenažé-
ri vyskúšať laparoskopickú operáciu 
brucha s moderným inštrumentáriom 
i kolonoskopiu. Naučili sa aplikovať 
modernú laminátovú sádru, ktorá 
tuhne do piatich minút a je vodoodpu-
divá. Trénovali si resuscitáciu a intu-
báciu novorodenca a tiež to, ako viesť 
spontánny pôrod. Počas finále boli 
pritom vtiahnutí do nimi nečakanej 
nasimulovanej situácie, keď museli 
rýchlo reagovať a postarať sa o rodič-
ku tesne pred pôrodom. Z nemedicín-
skych oblastí sa budúci lekári zozná-
mili napríklad s tým, ako zdravotné 
poisťovne platia lekárov či s princípmi 
fungovania centrálnej prípravovne 
liekov. Súťaž opäť ukázala, že študenti 
lekárskych fakúlt by uvítali viac prak-
tických skúseností a možnosť získania 
poznatkov i z nemedicínskych oblastí 
už počas štúdia.

Na prvom mieste sa umiestnil 25-roč-
ný Lukáš Urban, ktorý je šiestakom 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine a pochádza z Trenčianskej 
Teplej. „Absolútne som to nečakal, 
keďže spočiatku som robil chyby a to 
finálové súťaženie mi nešlo úplne tak, 
ako som si to predstavoval. Takže som 
veľmi prekvapený,“ reagoval Lukáš, 
ktorému sa podarilo získať až 120 bo-
dov z celkových 125. „Teraz plánujem 
dopísať diplomovú prácu, dokončiť 
školu, trochu si oddýchnuť a potom 
sa naplno venovať medicíne. Chcel by 
som byť kardiológ a ostať pracovať na 
Slovensku,“ dodal najlepší medik roka 
2018, ktorý získal hlavnú finančnú vý-
hru v hodnote 3000 eur. Na druhom 

mieste sa umiestnila Simona Bašová, 
24-ročná študentka 5. ročníka Lekár-
skej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave. Tretie miesto obsadila Ve-
ronika Kissiová, 24-ročná študentka 
6. ročníka Lekárskej fakulty Univer-
zity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Všetkým dvadsiatim finalistom bolo 
zároveň ponúknuté garantované pra-
covné miesto (traja najlepší si budú 
môcť vybrať oddelenie podľa vlastné-
ho výberu) v sieti nemocníc Svet zdra-
via. V špeciálnej kategórii zdravotnej 
poisťovne Dôvera vyhral Kamil Kop-
čík, 24-ročný študent 5. ročníka na Le-
kárskej fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. Získal finančnú výhru 
v hodnote 1 000 eur.

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Ponúkané semienka tak budú rokmi 
odskúšané, geneticky nemodifikova-
né, nehybridné a pestované v našich 
podmienkach. Zapožičanie alebo vý-
mena je bez akéhokoľvek poplatku. 
„Jedinou podmienkou je zo semienok 
vypestovať zdravé rastlinky, odobrať z 
nich semienka a priniesť naspäť do se-
mienkovne, aby boli zase pre ďalších,“ 
informovala Edita Kavčáková. Pre 
rozbehnutie semienkovne si mali náv-
števníci priniesť so sebou na otvorenie 

vlastné a osvedčené semienka, ktoré 
roky zbierajú zo zdravých, chémiou 
nezasiahnutých a neinvazívnych rast-
lín a plodín. Hybridné (F1) a geneticky 
modifikované (GMO) semená sú pre 
ďalšie pestovanie nevhodné. Semien-
ka z jednotlivých druhov mali záujem-
covia zabaliť z ekologických dôvodov 
najlepšie do papierových vrecúšok či 
obálok a pridať k nim popis. Ten by 
mal obsahovať hlavne názov odrody/
druhu, približne odkedy daný druh 
pestujú, miesto a čas zberu. Pridať 
mohli aj svoje meno a bližšiu charak-

teristiku rastliny/plodiny a starostli-
vosti o ňu. Počas krátkeho otvorenia 
sa návštevníci podujatia bližšie dozve-
deli, ako semienkovňa funguje, a záro-

veň si vymenili nielen prvé semienka 
z vlastnej produkcie, ale aj užitočné 
rady a skúsenosti o pestovaní.

Medikom roka 2018 sa stal 25-ročný Lukáš

V Snine učia návštevníkov, ako si vypestovať  zdravé rastlinky

Do súťaže sa celkovo prihlásilo 160 medikov 5. a 6. ročníka v odbore všeobecné lekárstvo.

V priestoroch sninského kaštieľa sa uplynulý piatok uskutočnilo slávnostné otvorenie Semienkovne Snina. V semienkovni 
si môžu návštevníci požičať alebo vymeniť osvedčené a zdravé semená z našich záhrad.
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„Dievčatá v tomto školskom roku 
pôsobia ako riaditeľky jednotlivých 
oddelení v cvičnej firme. Každá z nich 
mala pridelenú určitú aktivitu, ktorá 
je reálna a kopíruje bežnú podnikateľ-
skú prax,“ vysvetlila pre TASR princíp 
fungovania Andy Stars Group učiteľ-
ka ekonomických predmetov a cvičnej 
firmy Anna Fecáková. Na začiatku bol 
podľa jej ďalších slov nápad, ktorý 
zdokumentovali v podobe fotografií, 
letákov, súťažných katalógov, pre-

zentácie a stánkov. Medzi aktivitami 
boli napríklad kvety, chránená dielňa, 
sladké maliny, palacinky či slovenské 
výrobky. „Zvolili sme si nápady, na 
ktoré sme mali alebo sme k nim mali 
vzťah,“ poznamenala. Podnikateľský 
svet mali možnosť zažiť aj reálne. 
„Keď bol podnikateľský plán papie-
rovo pripravený, nasledovala etapa 
praktickej realizácie v konkrétnych 
podmienkach vyskúšaním si kalku-
lácie nákladov, získavania tržieb, ich 
evidencie až po vyhodnotenie celej 
podnikateľskej aktivity,“ priblížila 

učiteľka. Veľa práce robia podľa jej 
slov mimo vyučovacích hodín. V rám-
ci aktivity palacinky boli aj v podniku, 
kde si skúsili ich výrobu. „Ponúkali 
sme ich za symbolickú cenu. Vyskúša-
li sme si aj kalkuláciu, bola to pre nás 
dobrá skúsenosť,“ vysvetlila pre TASR 
autorka nápadu Kornélia Bejdová. 
Ďalšou z realizovaných aktivít boli 
sladké maliny, ktoré vznikli z dôvodu, 
že chceli ľuďom napríklad na veľtr-
hu reálne aj niečo ponúknuť. „Máme 
prenajatú ornú pôdu, na ktorej mali-
ny pestujeme, potom ich zozbierame 

a vytvoríme z nich jednotlivé pro-
dukty,“ vysvetlila Alžbeta Halčinová 
s tým, že ide o čistý prírodný produkt 
v podobe mrazených malín, džemov 
či kompótov. „Veľmi zaujímavý výsle-
dok dosiahla naša aktívna tretia cvič-
ná firma počas histórie tejto školy na 
medzinárodnom veľtrhu cvičných fi-
riem v Košiciach. V októbri 2017 sme 
získali jedno z deviatich ocenení,“ 
spomenula Fecáková s tým, že v rám-
ci týchto aktivít zaznamenali viacero 
pozitívnych hodnotení.

Cvičná firma na SOŠ A. Warhola pripravuje študentov na podnikanie  
Predmet cvičná firma, ktorý sa vyučuje na Strednej odbornej škole (SOŠ) Andyho Warhola v Medzilaborciach v treťom a štvrtom ročníku, 

pripravuje študentov na aktívne podnikanie. Rozbehnuté má viaceré aktivity.

Diana Lukáčová, Humenné, Foto: archív VM

Odborná lektorka seminára Mgr. 
Soňa Pariláková, PhD. oboznámila 
prítomných s problematikou výberu 
literárneho textu a dramaturgickej 

úprave poézie i prózy do podoby 
vhodnej pre detský i mládežnícky 
prednes. Hovorila o kritériách výbe-
ru textu, o dôvodoch úprav textov a 
o tom, aké sú ich akceptovateľné po-
doby. Okrajovo sa venovala aj ume-
leckej kvalite recitovaných textov 

a ich interpretácii, ktoré s dramatur-
giou neoddeliteľne súvisia. Okrem 
prezentácie základných princípov a 
postupov úpravy textu bolo súčasťou 
seminára aj praktické spoločné tvo-
renie. Podujatia na podporu vzde-
lávania dospelých a detí na školách 
v rámci všestranného rozvoja ume-
leckého prednesu sa zúčastnilo se-

demnásť učiteliek slovenského jazy-
ka a literatúry a vedúcich dramatic-
kých odborov z okresov Humenné, 
Snina, Medzilaborce a Michalovce. 
Projekt podporil z verejných zdrojov 
Fond na podporu umenia. Ďalší z 
cyklu metodických seminárov pri-
pravuje Vihorlatské múzeum v Hu-
mennom v septembri tohto roka.

Cyklus metodických seminárov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
V druhom pokračovaní cyklu metodických seminárov pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry sa  účastníci na pôde Vihorlatského múzea 

v Humennom v priestoroch múzejnej učebne venovali problematike umeleckého prednesu na školách.
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Prešovský samosprávny kraj (PSK) 
získal na 26. ročníku súťaže Najkra-
jší kalendár Slovenska za nástenný 
kalendár Ukryté bohatstvo 2018 
prvenstvo. Ide už o šieste najvyššie 
umiestnenie v celoslovenskej súťaži. 
Informovala o tom hovorkyňa 
kraja Daša Jeleňová. Kalendár 
Ukryté bohatstvo je príspevkom 
PSK k Európskemu roku kultúrne-
ho dedičstva. Prvé miesto získal 
spomedzi 46 stolových a násten-
ných kalendárov z celého Slov-
enska. „Porotu presvedčil svojím 
umelecko-obrazovým stvárnením 
pozoruhodných interiérov najvýzn-
amnejších historických pamiatok 
kraja, ktoré si zaslúžia najvyššiu 
pozornosť návštevníkov,“ uviedla 
hovorkyňa. Autorom fotografií je 
Ján Štovka, ktorý zachytil obrazáreň 
Kežmarského hradu, efektné rade-
nie dverí jednotlivých miestností za 
sebou (enfiládu) v humenskom zám-
ku, salón v Kaštieli v Hanušovciach 
nad Topľou či hľadisko Historickej 
budovy Divadla Jonáša Záborského 

v Prešove. Originálnym spôsobom 
sú vyobrazené aj sakrálne pami-
atky, ako Bazilika Narodenia Pan-
ny Márie vo Vranove nad Topľou, 
Gréckokatolícky chrám Svätého 
Mikuláša v Bodružali, drevený arti-
kulárny Kostol Najsvätejšej Trojice 
v Kežmarku a oltár Majstra Pavla 
v Chráme svätého Jakuba v Levoči. 
PSK obsadzuje v celoslovenskej 
súťaži najkrajších kalendárov po-
predné priečky už pravidelne. Na 
konte má štyri prvé miesta. Vlani 
ho získal za kalendár Zdigitalizo-
vané kultúrne dedičstvo v zbierk-
ach Prešovského samosprávneho 
kraja, rok predtým za kalendár Ob-
javuj Prešovský kraj, v roku 2013 
za Celý svet je divadlo, v roku 2010 
za Sedem divov Prešovského kraja 
a v roku 2008 za kalendár Pami-
atky horného Šariša v skanzene 
Šarišského múzea. Na druhom mi-
este sa kraj umiestnil trikrát. Medzi 
najkrajšími firemnými kalendármi 
sa ocitol na treťom mieste kalendár 
na rok 2018 Ľubovnianskeho múzea 
– hradu v Starej Ľubovni. Bronzovú 
priečku získalo za nástenný viaclis-

tový kalendár EĽRO - Európske 
ľudové remeslo, mesto Kežmarok. 
Verejnosť spoznala aj ocenených v 
rámci 11. ročníka súťaže Najkrajšia 
kniha a propagačný materiál Slov-
enska za rok 2017. Úspechy tu zožali 
aj dve inštitúcie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK. Ľubovnianske 
múzeum – hrad v Starej Ľubovni si 
zo súťaže odniesol v kategórii kni-
hy o kraji a regióne prvé miesto za 
katalóg k výstave Kríž – láska, slá-
va, moc, utrpenie a druhé miesto 
za publikáciu Zamoyski, Majitelia 

Hradu Ľubovňa 1882 – 1944. Medzi 
propagačnými materiálmi dvakrát 
triumfovalo Vihorlatské múzeum v 
Humennom, keď získalo najvyššie 
umiestnenia s publikáciou Skanzeny 
v Prešovskom samosprávnom kraji 
a s dobovými pohľadnicami – Vi-
horlatské múzeum v Humennom. 
Hlavným organizátorom oboch 
podujatí bol Klub fotopublicistov 
Slovenského syndikátu novinárov 
v spolupráci so Štátnou vedeckou 
knižnicou Banská Bystrica.

ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Jeden zo spôsobov, ktorý môže živ-
nostník ako daňový subjekt využiť  
pri odosielaní dokumentov finančnej 
správe, je zásielka prostredníctvom 
elektronického občianskeho preu-
kazu s čipom a elektronickým pod-
pisom. O občiansky preukaz, resp. 
jeho aktiváciu, a tiež o vydanie cer-
tifikátov k elektronickému podpisu 

možno požiadať na hociktorom z 
84 pracovísk dokladov na Sloven-
sku nezávisle od miesta pobytu. MV 
SR upozorňuje, že na oddeleniach 
dokladov sa už pomaly rozbieha 
tzv. pasová sezóna a čakacie doby sa 
začínajú pomaličky predlžovať. Mo-
mentálne sa čakacie doby v celoslov-
enskom priemere pohybujú okolo 
10 minút. „Upozorňujeme tiež, že 
základná zákonná lehota na vydanie 

občianskeho preukazu 
je 30 dní. V súčasnosti 
je síce doba spracova-
nia podaných žiadostí 
15 – 20 dní, ale v závis-
losti od počtu podaných 
žiadostí môže výrazne 
stúpnuť,“ informovalo 
tlačové oddelenie min-
isterstva vnútra SR.

Vihorlatské múzeum uspelo v súťaži Najkrajšia kniha  
a propagačný materiál Slovenska za rok 2017

Živnostníci môžu komunikovať  s finančnou správou aj 
prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu

Verejnosť spoznala ocenených v rámci 11. ročníka súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál Slovenska za rok 2017. 
Medzi propagačnými materiálmi dvakrát triumfovalo Vihorlatské múzeum v Humennom, keď získalo najvyššie umiestnenia s 

publikáciou Skanzeny v Prešovskom samosprávnom kraji a s dobovými pohľadnicami – Vihorlatské múzeum v Humennom.

Od 1. júla 2018 podľa zákona o správe daní sú všetky fyzické osoby - podnikatelia a aj ich zástupcovia povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky.

Vihorlatské múzeum v Humennom získalo najvyššie umiestnenia s publikáciou 
Skanzeny v Prešovskom samosprávnom kraji a s dobovými pohľadnicami – Vihorlat-
ské múzeum v Humennom. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Technické služby mesta Humen-
né začali v týchto dňoch s opravou 
poškodených vojnových hrobov na 
mestskom cintoríne. Ako informov-
ala Michaela Dochánová z tlačového 
referátu, jeho časť je miestom pos-
ledného odpočinku 1248 vojakov, 
ktorí zahynuli počas prvej i druhej 
svetovej vojny. Mnohé z hrobov 
sú podľa jej ďalších slov zarastené 
burinou, ktorá sa ťažko odstraňuje. 
Technické služby preto zvolili pos-
tup ich opravy nasledovne: „Zemi-
na v okolí hrobov a na nich poras-

tených invazívnou rastlinou bude 
prekrytá špeciálnou fóliou, na ktorú 
sa navozí dunajský štrk,“ uviedla s 
tým, že neskôr na ne umiestnia ka-
hanec a ikebana. Spolu tak podľa 
jej slov obnovia 122 jednohrobov 
a štyri veľké vojenské hroby. Ako 
ďalej uviedla, podľa zachovaných 
údajov leží na cintoríne 33 českých 
a slovenských, 24 maďarských, 
22 poľských a deväť talianskych 
vojakov. „Okrem toho je tam po-
chovaných približne 23 vojakov ru-
munskej národnosti, dvaja rakúski 
vojaci a stovka ruských a juhoslo-
vanských bojovníkov,“ uzavrela.

Na mestskom cintoríne začali s opravou poškodených vojnových hrobov  

Eva Jacevičová, Humenné  

Najprestížnejšia súťaž v umeleckom 
prednese a v tvorbe divadiel poé-
zie - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa 
opäť rozbehol, a to už do svojho 64. 
ročníka. Jeho ďalšie kroky povedú 
cez krajské kolá až do celoštátneho 
finále v pôsobisku Hviezdoslava. 
V Dolnom Kubíne už budú potom 
tí najlepší z najlepších postupne vy-
bratí z masy recitátorov zo všetkých 
škôl a zo všetkých kútov Slovenska. 
V utorok 27. marca 2018 cez jarne 
sa prebúdzajúci park zamierilo do 
Vihorlatského múzea množstvo re-
citátorov takmer zo všetkých škôl 
okresu a niesli v sebe verše, príbehy 
a ich posolstvá, aby ich odovzdali 
nielen porotám, ale hlavne všetkým 
deťom i dospelým v publiku. Medzi 
nimi aj tí šiesti zo zušky. Okresného 
kola Hviezdoslavovho Kubína sa zú-
častňujú každoročne aj recitátori zo 
Základnej umeleckej školy na Mie-
rovej ulici v Humennom.
Každý rok sa ich príprave svedo-
mito venuje ich pedagogička lite-
rárno-dramatického odboru PhDr. 
Eva Jacevičová. V jednej kategórii 
sa ocitajú veru aj s ďalšími 10 – 15 
recitátormi, z ktorých porota vyberá 

troch najlepších, a predovšetkým 
víťaza na postup do krajského kola. 
Toho roku mali zase úspešnú žatvu. 
Zo šiestich zuškárskych súťažiacich 
sa ocitli medzi ocenenými piati, a to 
rovno na prvých miestach. I. ka-
tegória: poézia 1. miesto Eliška Leš-
ková, I. kategória: próza - 1. miesto 
Michal Janošov, II. kategória: po-
ézia - 1. miesto Kristián Feškanič, 
III. kategória: poézia - 1. miesto 
Viktória Gombárová, IV. kategória: 
próza - 1. miesto Michal Džatko. Do 
krajského kola v Prešove teda po-
cestujú začiatkom mája títo okres-
ní víťazi. A spolu s nimi aj Alžbeta 
Piňková - I. kategória poézia, Anna 
Pipáková – III. kategória poézia a 
Annamária Bajcurová– IV. kategó-
ria poézia. Priamy postup do kraja 
im umožňujú propozície súťaže ako 
minuloročným krajským víťazkám 
svojich kategórií a účastníčkam 
celoslovenského kola v Dolnom 
Kubíne. Prvé májové dni v Divadle 
Jonáša Záborského v Prešove bude 
teda Základnú umeleckú školu na 
Mierovej ulici reprezentovať 8 skve-
lých recitátorov. Okrem recitátorov 
pripravovala pedagogička literár-
no-dramatického odboru PhDr. Eva 
Jacevičová do súťaže aj divadlo po-

ézie. Školský divadelný súbor ALFA 
inscenoval toho roku myšlienkovo 
silný a hlboký text úspešného heb-
rejského spisovateľa Etgara Ke-
reta Slušný chlapec, pod názvom 
ČERVENÉ IKS. Aj divadelný súbor 
ALFA (A. Piňková, E. Lešková, A. 

Pipáková, A. Kráľovský, M. Bartko, 
M. Ďurianová, V. Harišová, Š. Styr-
čák, N. T. Todáková) získal 1. miesto 
a postup do kraja, v prešovskom di-
vadle by mal obhajovať svoje minu-
loročné víťazstvo.

Úspešní  "zuškárski"  recitátori a divadelníci
Recitátori zo Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom mali toho roku zase úspešnú žatvu. Zo šiestich zuškárskych 

súťažiacich sa ocitli medzi ocenenými piati, a to rovno na prvých miestach.

Víťazi okresného kola Hviezdoslavovho Kubína: Viktória Gombárová, Michal Džat-
ko,(hore) Kristián Feškanič, Eliška Lešková |  FOTO: ZUŠ HE
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INZERCIA

MsKS – DOM KULTÚRY
HUMENSKÁ HUDOBNÁ JAR 2018

Koncert učiteľov a žiakov Základnej 
umeleckej školy na Mierovej ul. v Hu-
mennom. – v nedeľu 29. apríla o 16.00 

hod. pred Fontánou lásky. 
PLAMENE UNDERGROUNDU

Ballet Magnificat (USA). Scarlet Cord. 
Dramatické spracovanie príbehu zo 70-
tych rokov. Príbeh o túžbe po slobode 

a nájdení zmyslu života dvoch hlavných 
hrdiniek. – vo štvrtok 3. mája o 19.00 
hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 

7 eur.
RND: BESAME MUCHO

Správa o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej 
koľaji... v réžii Stanislava Štepku. – 

v pondelok 18. júna v divadelnej sále 
DK. Vstupné 15 eur.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
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 XVII. storočia po 
dnešok. Súčasťou vystavovaných 

fotografií sú aj doposiaľ nezverejnené 
snímky pochádzajúce z rodinného albu-
mu potomkov Andrássyovcov žijúcich 

v Kanade. 
KINO Fajn 
MÔJ SYN

(MON GARCON)
Julien je celkom pohltený svojou 

prácou, ktorá ho núti často cestovať. 
Neustále odchody zapríčinili pred 

niekoľkými rokmi rozpad jeho manžel-
stva. Raz, keď je znovu na chvíľu doma, 

nájde na odkazovači správu od svojej 
bývalej ženy - s plačom mu oznamuje, 

že sa im počas školského výletu v 
horách stratil jediný syn. Julien začne 

po ňom pátrať, nič ho nemôže zastaviť...
dráma (FRA/BEL), české titulky – 23. 

apríla o 19.30 hod.
DUBČEK

Krátka jar – dlhá zima... Trvalo to 
krátko. Eufória z pocitu slobody, vi-
era, že sa napravia chyby minulosti, 
presvedčenie, že sa Československo 

zmení na demokratickú krajinu a ľudia 
budú slobodní. Na čele mnohých 

významných spoločenských zmien stál 

koncom 60-tych rokov 20. storočia 
Alexander Dubček. Charizmatický 

štátnik s dobráckym úsmevom, ktorý 
vzbudzoval v ľuďoch nádej, že začnú 

konečne slobodne dýchať. Lenže to, čo 
Dubček mienil, Brežněv rýchlo zmenil. 
21. augusta 1968 vtrhli do Českoslov-
enska vojská piatich armád Varšavskej 

zmluvy a demokratizačný proces v našej 
krajine definitívne pochovali. 

historická dráma (SVK), originálna 
verzia –24. apríla o 19.30 hod.

MESIAC JUPITERA
(JUPITER HOLDJA)

ASFK... Aryan je sýrsky utečenec, ktorý 
sa snaží prejsť cez maďarské hranice 

spolu s jeho otcom a mnohými ďalšími. 
Sú však nájdení a pri strete je Aryan 
postrelený. Mladý chlapec sa ocitá v 
šoku, v utečeneckom tábore, avšak z 

jednou záhadnou novou schopnosťou. 
Dokáže levitovať. S cieľom využiť jeho 
nadobudnutú silu ho Dr. Stern prepašuje 

z tábora. Tým sa však nič nekončí….
sci-fi dráma (HUN/GER), české titulky – 

16. apríla o 19.30 hod.
BLOKOTI

(BLOCKERS)
Komédia o dievčatách, ktoré chcú prísť 

o panenstvo, a o rodičoch, ktorí im v 
tom chcú zabrániť doslova za každú 
cenu. Keď si budete chcieť prvýkrát 

zasexovať a ešte nie ste úplne dospelý, 
asi by ste to nemali vykričať do celého 

sveta a určite nie na internet. Nikdy 
totiž neviete, kto sa o tom dozvie a ako 

s touto informáciou naloží. 
komédia (USA), slovenské titulky – 26. 
apríla o 19.30 hod.; 1. 5. o 18.00 hod.

AVANGERS: NEKONEČNÁ VOJNA
(AVENGERS: INFINITY WAR)
Najsmrtonostnejšia a najepickejšiu 

vojna všetkých čias. Film je zavŕšením 
desaťročnej cesty filmovým svetom 
štúdia Marvel. Avegners a ostatní 

superhrdinovia sa musia spojiť, aby 
skúsili poraziť mocného Thanosa 

skôr, ako jeho útok navždy zničí celý 
vesmír... Koniec sa blíži...

akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 
28. apríla o 17.00 hod.; o 20.00 hod. 3D 

verzia; 29. 4. o 17.00 hod. 3D verzia; 
30. 4. o 19.30 hod.

DVE A POL KAČKY
(DUCK DUCK GOOSE)

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
V HUMENNOM

Juraj Baláž, nar. 1926
Valentína Zubová, nar. 1928
Mária Popadičová, nar. 1937
Miroslav Kroča, nar. 1962

V JASENOVE
Andrej Marcinčák, nar. 1933

V KAMENICI NAD CIROCHOU
Mária Harakaľová, nar. 1927

V MYSLINE
Mária Terefenková, nar. 1959

V ROKYTOVE PRI HE
Mária Micovčinová, nar. 1930

V ULIČI
Mária Palaščáková, nar. 1940

VO VÍŤAZOVCIACH
Peter Šepeľa, nar. 1956

OPUSTILI   
NÁS

23. 04. VOJTECH, VOJTECHA,  
VOJTEŠKA

 (Svetový deň kníh  
a autorských práv)

24. 04. JURAJ
 - Deň skautov
 (Svetový týždeň laboratórne 

testovaných zvierat - UNESCO 
/  Sviatok sv. Juraja - patróna 
vojakov, rytierov, lukostrelcov a 
skautov)

25. 04. MAREK, MARKO, MARKUS
 (Svetový deň vodiacich psov / 

Svetový deň tučniakov / Svetový 
deň boja proti malárii)

26. 04. JAROSLAVA
 (Svetový deň duševného vlast-

níctva / Svetový deň dierkovej 
fotografie)

27. 04.  JAROSLAV
 (Svetový deň grafiky)
28. 04. JARMILA
 (Svetový deň bezpečnosti a zdra-

via pri práci)
29. 04.  LEA
 (Európsky deň solidarity a spo-

lupráce medzi generáciami / 
Medzinárodný deň tanca) 

MENINY 
oslavujú: 

Tieto vtáky rozhodne nie sú nahnevané, 
svoj život si užívajú plnými zobákmi. 

Byť v husej koži je ťažká pohoda, 
predovšetkým pre gunára v najlepších 

rokoch. Jednému takému gunárovi 
prinesie špeciálnu úlohu. Musí sa začať 
starať o dve malé kačičky a pomôcť im 
z bahna, ktoré tak trochu sám spôsobil. 
Ich spoločné dobrodružstvo ukáže, že 

rodina môže mať všetky možné podoby 
aj tvary a dokonca aj perie. A že pri-

ateľstvo a rodina je tá najväčšia zábava 
a jazda.

animovaná komédia, rodinný (USA/

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
23. 04. ŽANETA / ZORO
24. 04. EMANUEL / MATES
25. 04. DENISA / BARCELONA
26. 04. CHERRY / FREDIE
27. 04. MÁŠA / KRIŠTOF
28. 04. ANDY / SANDY
29. 04. NANCY / JIM

CHINA), slovenský dabing – 28. a 29. 
apríla o 15.00 hod.

DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA
(DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA)

Marie (A. Polívková)  je typická 
mestská singl. Pracuje síce ako úspešná 
televízna moderátorka, ale vo vzťahoch 
má dar priťahovať iba hlupákov. Naop-
ak, jej sestra Karolína (E. Geislerová) 

už toho pravého našla a plánuje svadbu. 
A tak Marie prichádza za rodinou na 
návštevu do rodného mesta. Doma 
stretáva svoju dávnu lásku Jiřího (J. 

Plesl). Počas niekoľkých okamihov je 
jasné, že ich stará láska časom nevypr-
chala. Ale celá vec má jeden háčik. Jiří 

je snúbencom jej sestry. 
romantická komédia (CZE), originálna 
verzia – 29. apríla a 1. mája o 20.00 

hod.
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P R E N Á J O M

 � Dám do podnájmu 
2-izbový ZREKONŠTRU-
OVANÝ BYT na Laborec-
kej ul. 7 v Humennom. 
Informácie na tel. č. 
0907 159 557.

HE-R/0128

 � Dáme do prenáj-
mu KANCELÁRSKE 
PRIESTORY v zrekon-
štruovanej budove SFZ 
na ul. Osloboditeľov 3 
v Humennom (100 m 
od centra mesta, dosta-
tok parkovacieho miesta 
zdarma). Viac na tel. č. 
0905 809 038; e-mail: 
sekretariat@obfzhumen-
ne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám mladé 
STROMČEKY – vlašský 
orech (na presádzanie). 
Tel. 0918 279 885. 

HE-R/0127

 � Predám BUKOVÉ  
ODREZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

P R Á C A

 � Prijmeme PRACOV-
NÍKOV do drevovýroby 
v Strážskom. Tel. 0905 
256 038.

HE-R/0123

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. 
Dochádzkový bonus - na 
oddelení lisovania gumo-
vých tesnení až 175 €.  In-
formácie na tel. č. 0948 
901 201, 0904 901 632.

HE-R/0116

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienky týždňa...

“TIE NAJKRAJŠIE 
MOMENTY 

ĽUDSKÉHO ŽIVOTA, 
JEHO NEPATRNÉ, 

NEPOSTIHNUTEĽNÉ 
PREJAVY 

LÁSKAVOSTI A LÁSKY, 
KTORÉ SA NÁM 

VYTRATILI  
Z PAMÄTE.“

(WILLIAM WORDSWORTH)

“DETI SI NIKDY 
NEBUDÚ PAMÄTAŤ 

DRAHÉ VECI, 
KTORÝMI STE ICH 

OBDAROVALI. 
SPOMENÚ SI NA CITY, 

KTORÝMI STE ICH 
ZAHRNULI.“

(BLAISE PASCAL)

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.
23. 04.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
24. 04.  SLNEČNICA, 
 Ul. 1. mája 21
25. 04.  PRI KAŠTIELI, 
 Mierová ul. 33/1  
 (Pod stračou nožkou)
26. 04.  DON BOSCO,
 Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
27. 04.  PRI FONTÁNE, 
 Námestie slobody 28
28. 04.  FIALKA, 
 Nemocničná ul. 41/A
29. 04.  U LEVA, 
 Nemocničná ul. 39

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Východ / Západ  S L N K A 
pon (23.04.) 5:19 / 19:37 hod.
ut  5:17 / 19:39 hod.
str 5:15 / 19:40 hod.
štvr 5:13 / 19:42 hod.
pia  5:11 / 19:43 hod.
sob 5:10 / 19:45 hod.
ned 5:08 / 19:46 hod.

Človek v poli na Juraja  
(24. apríl) úrodu si rozbúra. 

Keď prší na sv. Juraja 
(mučeník), urodí sa ovos,  

aj keby ho na skalu zasiali.

V deň Juraja je každá kvapka 
hodná dukáta. 

Čo do Juraja vypučí,  
to po Jurajovi skape.

Na Juraja sa má vrana už  
do oziminy schovať.

Tráva na sv. Mareka  
(25. 4., evanjelista) je už 

hodne vysoká.

Koľko žaby pred Markom 
kvákajú, toľko po ňom mlčia.

Teplý dážď v apríli vzácnejší 
je nadovšetko. Sľubuje dobrú 

žatvu a jeseň požehnanú. 

PRANOSTIKA

 (jac)

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAUNA – muži
 ut - sob 12.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
ut - sob 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.
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/0129Tam hore na oblohu, kde ako hviezda svieti, 

aby okom večným ešte nakuknúť si mohol, 
do duší ľudí, čo znamenali pre teba tak veľa...

Pätnásteho apríla uplynuli dva bezútešné roky od smutnej chvíle, kedy nás 
vo veku 56 rokov navždy predišiel do večnosti milovaný  syn, brat, manžel, 
otec, švagor a krstný otec

Ing. Dušan  V I N Č U R  
z Liptovského Mikuláša,
rodák zo Slovenskej Volovej. 

Snívaj svoj večný sen a ver, že nikdy 
nezabudneme na ten smutný sen...

  

SPOMIENKA

S úctou a láskou spomína  
smútiaca rodina.
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(pa), Snina
 
Sninské zápasenie v tomto 
roku oslavuje 60. výročie vzni-
ku. Pod Vihorlatom vyrástli 
desiatky vynikajúcich zápas-
níkov, ktorí reprezentovali 
našu republiku na medziná-
rodných turnajoch s dobrými 
výsledkami. Jedným z nich bol 
aj už nebohý Ing. Ján Židzík, 
ktorý po skončení aktívnej 
činnosti sa venoval výchove 
mladým zápasníkom.  
V roku 1992 spolu s Ing. An-
tonom Andrejkom zakladajú 
v Snine nový zápasnícky klub  
SLÁVIA, kde sa venovali vý-
chove mladým zápasníčkam 
a zápasníkom. Náhle zomrel 
v roku 2012. Na počesť zakla-

dateľa klubu funkcionári  Slá-
vie minulý týždeň usporiadali  
II.  ROČNÍK  MEMORIÁLU  
JÁNA  ŽIDZÍKA  v zápasení  
vo voľnom štýle mládeže s me-
dzinárodnou účasťou.  Zápasilo 
sa v telocvični  ZŠ Elokované-
ho pracoviska na  ul. 1. mája 
v kategóriách  prípravka  „A“  
a  „B“,  starší a mladší žiaci  
v sedemnástich váhových ka-
tegóriách.  Zúčastnilo sa ho  66 
mladých zápasníkov z devia-
tich  klubov.  Zápasilo sa podľa 
pravidiel  FILA  pod dozorom 
hlavného rozhodcu  Ivana Vy-
mazala a žinienkových  a stolo-
vých rozhodcov Matúša Sýkoru, 
Jakuba Sýkoru, Mateja Kardoša 
a Hany Al-Kubaly.  Zápasnícky 
klub Slávia Snina reprezentova-
lo dvanásť mladých zápasníkov 

pod vedením trérov Antona An-
drejka, Slavomíra Štofíka a Ma-
riána Hudáka. 

VÝSLEDKY  
PRÍPRAVKA  „A“:

Váha 24 kilogramov – 1. Andrei 
Covalschi, Moldavsko, 2. Nazar 
Khohuliak, Kelmentsy /Ukraji-
na/. 
Váha 26 kilogramov – 1. Artem 

Billichuk, Kelmentsy /Ukraji-
na/, 2. Vadim Falicovschi, Mol-
davsko, 3. Tomáš Mela, Bánov-
ce nad Bebravou.
Váha 28 kilogramov – 1. Kos-
tiantyn Usatiy, Kelmentsy /
Ukrajina/, 2. Eduard Kukura, 
ZK 1904 Košice, 3. Andrej Me-
las, Bánovce nad Bebravou.
Váha 30 kilogramov – 1. Olek-
ciy Khimich, Kelmentsy /Ukra-
jina/, 2. Jan Dumitras, Moldav-
sko, 3. Oliver  Zukowski, Iskra 
Spiczyn, /Poľsko/.
Váha 33 kilogramov – 1. Oskar 
Zukowski, Spiczyn /Poľsko/, 
2. Samuel Vokal, ZK 1904 Ko-
šice, 3. Dominik Zavacký, ZK 
1904 Košice,  4.  MATIÁŠ  HA-
BURAJ,  Slávia Snina.
 Váha 36 kilogramov – 1. Patrik 
urbánek, Bánovce nad Bebra-
vou, 2. Vasyl Komov, Kelment-
sy /Ukrajina/, 3. Matúš Hanišák, 
Stará Ľubovňa. 
Váha 40 kilogramov – 1. Sa-
muel Paraskov, Bánovce nad 
Bebravou, 2. Martin Melas, Bá-
novce nad Bebravou, 3. Peter 
Garder, Stará Ľubovňa, 4. THO-
MAS  GLADIŠ, Slávia Snina, 6. 
MAREK LEŠANIČ, Slávia Sni-
na, 8. JAKUB  MLADENOV,   

Mládežnícky memoriál J. Židíka 

Mladý zápasník Marek Lešanič počúva rady svojho trénera Štofíka. |  FOTO PA

Súboj Olivera Andrejka (v modrom) so Sovíkom zo Starej Ľubovne.  |  FOTO PA

Poradie družstiev.  |  FOTO PA
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(pa), Humenné
 

Minulý týždeň v telocvični ZŠ Dar-
govských hrdinov sa konalo okresné 
kolo vo volejbale žiakov a žiačok zá-
kladných škôl. Tento turnaj organi-
zovalo Centrum voľného času  Dúha  
v spolupráci so ZŠ Dargovských 
hrdinov.

ŽIAČKY:
ZŠ Dargovských hrdinov Humenné – 
ZŠ s MŠ Topoľovka 1:2 /13:25, 25:14, 
14:16/, ZŠ Hrnčiarska Humenné  – ZŠ 
Dargovských hrdinov Humenné  0:2 
/8:25, 10:25/, ZŠ s MŠ Topoľovka – 
ZŠ Hrnčiarska Humenné 2:0  /25:13, 
25:7/. 
PORADIE:  1. ZŠ s MŠ Topoľovka, 
2. ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, 

3. ZŠ Hrnčiarska Humenné. Víťazný 
celok reprezentovali: Kristína Breč-
ková, Dominika Dzuriaková, Viktória 
Habrilková,  Sandra Klíčová, Erika 
Končárová, Diana Kondrátová, Kata-
rína Mihaľová, Marianna Salanciová, 
Karín Strávková, Viktória Stravková, 
Petronela Tkáčová, Viktória Vajsová. 
Tréner: Mgr. Dušan Labanc.

ŽIACI, FINÁLE:
ZŠ Dargovských hrdinov Humenné 
– ZŠ Komenského Medzilaborce 2:0 
/25:11, 25:16/.
Víťazné celky postúpili na krajské 
kolo. 
Poháre a diplomy víťazným celkom 
odovzala Bc. Jana Blichová, riaditeľka 
CVČ  DúHA v Humennom a Mikuláš 
Vatľak, predseda odbornej komisie pre 
športové aktivity.

s medzinárodnou účasťou

Okresné kolo pod vysokou volejbalovou sieťou
Nástup mládežníkov.  |  FOTO PA

Slávia Snina. 
Váha 44 kilogramov – 1. Sorin 
Balan, Moldavsko, 2. Michal 
Vokál, ZK 1904 Košice, 3. Ras-
tislav Jankaj, Slávia Snina.
Váha 48 kilogramov – 1. Jakub 
Smarža, Jedla Košice, 2.Samuel 
Klembara, Jedla Košice, 3. Ke-
vin Pekár, Stará Ľubovňa. 
Váha 52 kilogramov – 1. Denis 
Lastovica, Bánovce nad Bebra-
vou, 2. Filip Andrejko, Slávia 
Snina. 
Váha 65 kilogramov – 1. Jakub 
Minárik, ZK 1904 Košice.

PRÍPRAVKA  „B“: 
Váha 24 kilogramov – Ivan Vo-
loshchuk, Kelmentsy /Ukraji-
na/, 2. Radu Braga, Moldavsko, 
3. Matúš Haburaj, Slávia Snina, 
4. Lukáš Gladiš, Slávia Snina. 
Váha 26 kilogramov – 1. Da-
mian Cutcovschi, Moldavsko, 
2. Maxim Panus, Moldavsko, 
3. Soňa Múčková, Bánovce nad 
Bebravou, 5. OLIVER FIR-
KAĽ,  Slávia Snina. 
Váha 30 kilogramov – 1. Štefan 
Aľušik, Slávia Snina. 

MLADŠÍ  ŽIACI: 
Váha  62 kilogramov – 1. Sa-
muel Beck, ZK 1904 Košice, 
Richard Čmiľ, Slávia Snina, 3. 
Patrik Beck, ZK 1904 Košice. 

STARŠÍ  ŽIACI: 
Váha 62 kilogramov – 1. Niko-
den Prewenski, Spiczyn /Poľ-
sko/, 2. René Kolvek, Moldava 
nad Bodvou.
Váha 68 kilogramov – 1. Fre-
derik Sovík, Stará Ľubovňa, 2.  
Oliver Andrejko, Slávia Snina. 

PORADIE  DRUŽSTIEV:  
1. ZK 1904 Košice (48 bodov), 
2. Moldavsko (42 bodov), 3. 
Ukrajina (38 bodov),  5.  SLÁ-
VIA  SNINA,  6. Stará Ľubovňa 
(21 bodov), 7. Spiczyn Poľsko 
(20 bodov), 8. Jedla Košice (15 
bodov), 9. Moldava nad Bod-
vou. 
Poháre, diplomy, medaily 
a upomienkové predmety odo-
vzdal Ing. Anton Andrejko, 
predseda klubu, manželka ne-
bohého J. Židzíka Katka a dcéra 
Jana.
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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

www.facebook.com/humenskyexpres

Nájdete nás aj 
na facebooku:

Kompletný 
archív  

článkov nájdete 
na adrese

www.humenskyexpres.sk

ŠPORT / INZERCIA
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(mtgh), Rimavská Sobota

V Rimavskej Sobote sa v dňoch 
14. a 15. apríla  stretli plavci 
z dvadsiatich slovenských klu-
bov i zo zahraničia - pretekári 
z Čiech, Poľska a Srbska. Spo-
lu ich bolo 245 z toho 122 mu-
žov a 123 žien.

Tréneri M. Tomahogh a J. Luk-
saj k rieke Rimava, do 25-m ba-
zéna nominovali osem chlapcov 
a deväť dievčat  z Plaveckého 
klubu Chemes Humenné. Našim 
voda priala a z bazéna si vylovili 
8 zlatých, 16 strieborných a 18 
bronzových medailí.

V kategórií mladších žiakov 
bol z našich najúspešnejší Do-
minik Luksaj. Trikrát stal na 
zlatom stupni víťazov – 50m 
prsia, 100m prsia, 50m motýlik, 
dvakrát na striebornom – 100m 
motýlik, 200m polohové prete-

ky a raz na bronzovom na 100m 
znak. 

Oliver Verba doplával na zla-
tej pozícií  motýlik na 100m, 
na striebornej 50m motýlik a na 
bronzovej 200m polohové pre-
teky. 

Timotel Leško si domov prinie-
sol šesť medailí. Dve strieborné 
v znaku na 50 a 100m a štyri 
bronzové – 50, 100, 200m voľný 
spôsob a bronzovú v motýliku na 
100m. 

Matúš Adamec zaplával bron-
zové prsia na 100 metrov.

Mladšia žiačka Mária Balogá-
čová získala tri strieborné me-
daily – 100m voľný spôsob, 50 
a 100m motýlik a k ním pridala 
bronz v polohovke na 50 metrov. 

Valérie Semotamová dvakrát 
bodovala striebornými medaila-

mi 100m znak a prsia a jednou 
bronzovou v znaku na 50 met-
rov. 

Petra Vasiľková v motýliku na 
100m doplávala na bronzovej 
pozícií. 

V kategórií starších žiačok sa 
Ema Borščová stalá štvorná-
sobnou zlatou medailistkou 
v prsiach na 50 a 100m v i polo-
hovke na 100 a 200 metrov. Za 
400m polohové preteky jej odo-
vzdali bronzovú medailu. 

Zuzana Pavliková  zaplávala na 
striebornej pizícií 200m voľný 
spôsob a 100m polohové preteky 
bronzom ju ovenčili v polohov-
ke na 200m. 

Anna Stephánie Buhajová 
dvakrát sa umiestnila na tre-
ťom mieste - 100m polohovka 
a 400m polohové preteky. 

Nina Trebišovska si vyplávala 
bronzovú medailu v znaku na 50 
metrov.

Starší žiak Martin Ján Vaceľ 
si postriebril  motýlika na 100m 
a polohovku na 400m a dve bron-
zové medaily získal v prsiach na 
50m a v polohovke na 200m. 

Boris Barica stál na striebornom 
stupni víťazov v znaku na 50m 
a dvakrát na bronzovom stupni 
– 100m znak a 400m polohové 
preteky.

Viac ako medailová štatistika za-
ujímali trénerov zaplávané časy. 
Pri 107 štartoch si naši plavci 
zlepšili svoje osobné rekordy, 
len v 20 prípadoch plávali na 
úrovni osobných výkonov. O to 
všetko sa zaslúžili aj plavci ktorí 
sa nedostali na stupne víťazov 
– Rastislav Fecenko, Michal 
Pandoš, Vanesa Lukáčová 
a Viktória Vrábľová.

Pohár priateľstva 2018... Zaujali zaplávané časy


