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Mesto plánuje predať  pozemky 
v blízkosti známeho hotela

Mesto Humenné plánuje predať pozemky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hotela Ali Baba. O pozemky prejavila záujem spoločnosť, ktorá 
prevádzkuje spomínaný hotel. Chce na nich vybudovať parkovisko.

S jednotkami môžete 
navštíviť múzeum  
v Humennom úplne 
zadarmo

Humenčania, 
pomáhajme si!

  Viac na str. 3   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné   

Na poslednom rokovaní mest-
ského zastupiteľstva schváli-
li poslanci zámer na odpredaj 
mestských pozemkov o celkovej 
výmere 1 139 m². Pozemky sa 
nachádzajú medzi hotelom Ali 
Baba a železničnou traťou. Po-
zemky by mala odkúpiť firma 
KAISAR, s. r. o. Za meter štvor-
cový by mala zaplatiť 25 eur. Za 
tri pozemky o celkovej rozlohe 1 
139 m2 by mala zaplatiť 28 475 
eur. Poslanci schválili zámer od-
predať tieto pozemky spôsobom 

hodným osobitného zreteľa. Dô-
vodom má byť zriadenie odstav-
ných a parkovacích plôch, ktoré 
budú slúžiť širokej verejnosti, 
ako aj zákazníkom hotela, a na 
rozšírenie podnikateľských ak-
tivít, skvalitnenie služieb a pre-
vádzkovania hotela Ali Baba.

Poslanec chcel za 
pozemok viac  
Poslanec Michal Babin navrho-
val, aby mesto pýtalo za meter 
štvorcový až 30 eur. „Ja som za 
predaj tohto pozemku, ale tak, 
ako sme hlasovali na mestskej 

rade – 30 eur za meter štvorco-
vý,“ povedal poslanec Michal Ba-
bin. Naopak, poslanec Ivan Hop-
ta problém v nižšej cene nevidí. 
„Predávali sme v tejto lokalite už 
aj lacnejšie pozemky,“ povedal 
poslanec Hopta. Viceprimátor 
Andrej Semanco na rokovaní 
mestského zastupiteľstva infor-
moval, že pozemky sa nachádza-
jú v blízkosti železničnej trate, 
a preto tam platia isté stavebné 
obmedzenia. „Tu sú predpisy, 
od krajnej koľaje je 60 metrov 
ochranné pásmo,“ povedal vice-
primátor a dodal, „vy tam mô-

žete postaviť parkovisko, detské 
ihrisko, ale žiadnu budovu tam 
nepostavíte, lebo takto to je,“ 
upozornil Semanco. Podľa vice-
primátora je hotel navštevovaný 
a potrebuje vybudovať ďalšie 
parkovisko. „Áno, je tam jeden 
jediný problém, je to s tým par-
kovaním. V takomto hoteli už by 
malo byť parkovanie strážené, 
oni to nemajú,“ poznamenal.  

Podnikateľ: Pozemok 
chceme len na rozšírenie 
parkovacej plochy
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Na rokovaní zastupiteľstva vy-
stúpil aj Rifat Assad, zástupca 
firmy  KAISAR, s. r. o. Povedal, 
že do hotela investovala jeho 
spoločnosť ešte vtedajších viac 

ako 200 miliónov korún. Potvr-
dil, že chce pozemok kúpiť len 
na rozšírenie parkovacej plochy. 
„Na žiaden iný účel,“ ubezpečil 
poslancov Rifat Assad. Vysvet-
lil, že ak sa darí hotelu, pocítia 
to pozitívne aj Humenčania. 

V priebehu posledných piatich 
rokov zaplatila firma mestu na 
dani z ubytovania 51-tisíc eur. 
„Určite som presvedčený, že 
bolo by viac, keby sme mali ešte 
väčšie parkovacie plochy. Bolo 
by viacej návštevnosti,“ povedal 

podnikateľ. Dodal, že sa stávajú 
situácie, že príde hosť a chce sa 
ubytovať, ale už nemá pred ho-
telom parkovacie miesto. „Je to 
škoda aj pre rozpočet mesta, keď 
sa takýto príjem stráca,“ pozna-
menal. 

tasr, Prešov, FOTO: MILAN POTOCKÝ  

„Na svojom území má Prešovský 
kraj takmer 4000 väčších i men-
ších pamiatok, štyri zo siedmich 
lokalít UNESCO, najviac obno-
vovaných hradov, 27 unikátnych 
drevených kostolíkov, kráľovské 
mestá, skanzeny, múzeá a galérie 
s rozmanitými expozíciami,“ infor-
movala marketingová a PR pracov-
níčka organizácie Barbora Čechová 
s tým, že práve z toho vychádza ak-
tuálna letná kampaň. Jej súčasťou 
sú podľa nej pútavé vizuály, ktoré 
vychádzajú z tvorby známeho foto-
grafa Jána Štovku. „Marketingové 
aktivity sú zostavené tak, aby sme 
oslovili rôzne cieľové skupiny. 
Dôraz kladieme na pútavé grafi-
ky a zaujímavý obsah. Verejnosti 
ponúkneme aj rôzne ‚pikošky‘ a 
nezvyčajné zaujímavosti, ktoré 
ozvláštnia každý výlet,“ predstavil 
zámer riaditeľ organizácie Martin 
Janoško. Bohatstvo Prešovského 

kraja postupne predstavia travel 
blogeri, kampaň bude prebiehať 
tiež v rôznych magazínoch, prin-
toch a sociálnych sieťach vrátane 
využitia krátkych informačných 
videí a cinemagraphov. V turis-
tických informačných centrách 
a kultúrnych zariadeniach nájdu 
záujemcovia tiež brožúru s 50 tip-
mi na výlety. Pre rodiny s deťmi a 
školy je pripravená súťaž Cestopis 
z Kraja kultúrnych pamiatok pod 
záštitou spisovateľky Gabriely 
Futovej. „Úlohou detí je napísať o 
svojich zážitkoch z cestovania za 
pamiatkami v Prešovskom kraji 
a pripojiť aj svoju kresbu alebo 
fotografiu z výletu. Každé dielko, 
ktoré je potrebné zaslať organi-
zácii do 15. októbra 2018, bude 
zaradené do súťaže o hodnotné 
ceny,“ priblížila Čechová s tým, že 
všetky informácie nájde verejnosť 
na www.severovychod.sk. K no-
vinkám organizácie patrí podľa jej 
ďalších slov prvé vydanie Turis-

tických novín Prešovského kraja. 
V druhej polovici júna ich distri-
buujú na približne 80 výdajných 
miest. „Informačné kancelárie do-
stanú od KOCR aj nové propagač-
né materiály venované UNESCO 
pamiatkam a cyklotrasám v kraji,“ 
spomenula. Novinky pribudli aj na 
webe organizácie. Pokračovať bude 
aj séria zábavno-poznávacích pre-
tekov Cyklopátrania Prešovským 
krajom. „Počas 
leta cyklisti 
objavia okolie 
Medzilaboriec 
(30.6.), loka-
litu Bardejov 
– Mníchovský 
potok (21.7.), 
Levočské vrchy 
(18.8.) a okolie 
Prešova (8.9.). 
Pre fotogra-
fov je určený 
šiesty ročník 
obľúbenej foto-

grafickej súťaže Choď a foť,“ vyme-
novala Čechová. Pokračovala, že 
podľa údajov Štatistického úradu 
SR bolo v roku 2017 v Prešovskom 
kraji zaznamenaných 894 173 náv-
števníkov ubytovacích zariadení, 
ktorí v kraji strávili približne 2,79 
milióna nocí. „Návštevnosť kraja 
medziročne vzrástla o 4,6 %. Prie-
merná doba pobytu bola tri noci,“ 
uzavrela.

porkačovanie zo strany 1 

Mesto plánuje predať  pozemky v blízkosti známeho hotela

Turizmus: Prešovský kraj bude v lete prezentovaný ako Kraj kultúrnych pamiatok
Počas letnej turistickej sezóny bude Prešovský kraj prezentovaný verejnosti ako Kraj kultúrnych pamiatok. Cieľom kampane, ktorú pripravila 
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, je predstaviť bohatstvo tohto územia a podporiť jeho návštevnosť.

Hotel Ali Baba chce na nich zriadiť nové odstavné a parkovacie plochy.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
Mesto plánuje predať svoje pozemky o celkovej výmere 1139 m² za viac ako 28-tisíc eur. 
Pozemky sa nachádzajú pri hoteli v blízkosti železničnej trate. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Humenčania, pomáhajme si!

S jednotkami môžete navštíviť  múzeum v Humennom úplne zadarmo

Majstri ľudovej umeleckej výroby z východného Slovenska

Po mojej výzve darovať 5 000 EUR 
na účely pomoci tým, ktorí sa ocitli 
v ťažkej životnej situácii, sa mi za 
posledné týždne ozvalo množstvo 
ľudí. V prvom rade som bol príjem-
ne prekvapený, koľko Humenčanov 
odporúčalo niekoho, komu je nevy-
hnutné pomôcť. Je to dôkaz, že tu 
v Humennom má veľa ľudí dobré 

srdce.  Postupne sa stretávam so 
všetkými, ktorí sa ozvali, a snažím 
sa každému pomôcť.  
Jeden z najsilnejších momentov 
bola mama dvojročného Lukáška, 
ktorej syn trpí mozgovou obrnou. 
Jeho najväčším problémom je, že 
má stuhnuté svalstvo horných aj 
dolných končatín. Nemôže sa hýbať 

ako iné deti 
v jeho veku. 
L u k á š k o 
p o t r e b u j e 
24-hodino-
vú starostli-
vosť a jeho 
mama robí 
všetko pre-
to, aby malý 
L u k á š k o 
mohol byť 
ako ostatné 
deti. Ma-
lému Lu-

káškovi by veľmi pomohli rehabili-
tačné pobyty v špeciálnom zdravot-
níckom a rehabilitačnom zariadení. 
Tie, žiaľ, nie sú hradené zdravotnou 
poisťovňou. Špeciálne dvojtýždňové 
cvičenie stojí 900 eur, čo si mladá 
rodina zo svojho rozpočtu nemôže 
dovoliť. Preto som neváhal a pomo-
hol som im. 
Po takýchto stretnutiach si uvedo-
míte, že niekedy sa v živote utápa-
me v malicherných sporoch, kto-
rých dôvodom sú často len zbytočné 
emócie  a v ktorých mrháme zbytoč-
ne veľa energie, ktorú by sme mohli 
využiť oveľa lepším spôsobom. 
Humenčania, držme oveľa viac spo-
lu! Pomáhajme si a vážme si jeden 
druhého bez ohľadu na politické ná-
zory či pohľady na riešenie rôznych 
problémov. Tu v Humennom je veľa 
ľudí, ktorí žijú v ťažkých životných 
situáciách. Preto by som chcel vy-
zvať aj ostatných Humenčanov, kto-

rí máme o niečo viacej finančných 
prostriedkov, pomáhajme tým, kto-
rí sa ocitli v zlej v situácii. Preto, ak 
by ste poznali niekoho, kto potrebu-
je pomoc, ozvite sa.
Ak by ste chceli pomôcť, stretnime 
sa, dajme hlavy dokopy a urobme 
z Humenného mesto, kde si ľudia 
medzi sebou pomáhajú. Lebo, ak 
si nebudeme medzi sebou pomáhať 
my, tak nám nepomôže nikto. 
Bude sa nám tu potom všetkým žiť 
oveľa lepšie.

ts, Humenné  

Vihorlatské múzeum v Humen-
nom v rámci podpory vzdeláva-
nia školskej mládeže a celoročnej 
spolupráce so školami opäť otvára 
svoje expozície a výstavné priesto-

ry počas prvého prázdninového 
víkendu pre najúspešnejších žia-
kov a študentov. „Ako odmenu za 
úsilie vzdelávať sa umožňuje Vi-
horlatské múzeum v Humennom 
voľný vstup do múzea všetkým 
žiakom a študentom, ktorí sa pri 

vstupe do múzea v dňoch 29. a 30. 
júna 2018 a 1. júla 2018 preukážu 
vysvedčením s jednotkami. Voľný 
vstup do expozícií a na výstavy 
získava s jednotkárom aj jedna 
osoba zo sprievodu,“ potvrdila 
Jana Fedičová z Vihorlatského 

múzea v Humennom. Vihorlatské 
múzeum v Humennom želá všet-
kým žiakom, študentom a učite-
ľom príjemné prázdniny aj v mú-
zeu. Informácie o letnej múzejnej 
ponuke nájdete na www.muze-
umhumenne.sk.

Žofia Čopíková, Snina,  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

V piatok 8.6.2018 sa uskutočnilo 
otvorenie výstavy Majstri ľudovej 
umeleckej výroby z východného 
Slovenska. Táto výstava vznikla 
v spolupráci s Ústredím ľudo-
vej umeleckej výroby (ÚĽUV) 
na Slovensku. Výstavu otvorili 
svojím programom žiaci ľudovej 
hudby pri ZUŠ v Snine, ktorých 
pripravili učitelia: Mgr. Nina Bir-
ková, Lýdia Valenčíková, DiS. art. 
a Pavol Ľonc, DiS. art. Postupne 
sa prítomným prihovorili riadi-

teľ MKOS Dr. Daniel Andráško, 
kurátorka Sninského kaštieľa Dr. 
Daniela Kapráľová a za spoluor-
ganizátorov Ing. Júlia Jeleňová 
- riaditeľka RCR ÚĽUV Košice 
a Dr. Martin Mešša, kurátor vý-
stavy. Na výstave sú predstavení 
deviati nositelia titulu Majster 
ľudovej umeleckej výroby z vý-
chodného Slovenska. Sú to vý-
robcovia, ktorí sa venujú ručnej 
výrobe z prírodných materiálov 
tradičnými technikami, no záro-
veň aj takí, ktorí sa prispôsobili 
dobe a vyrábajú výrobky vhodné 

do súčasného bývania. Zámerom 
výstavy je taktiež oboznámiť náv-
števníkov s prácou UĽUV-u, pod-
m i e n k a m i 
udeľovania 
titulu Maj-
ster ľudo-
voumeleckej 
výroby a dr-
žiteľmi do-
teraz udele-
ných titulov 
z východné-
ho Sloven-
ska. Výsta-

va je inštalovaná v galerijných 
priestoroch Sninského kaštieľa 
do 31. augusta. 

JUDr. Dávid Molnár,  
generálny riaditeľ 

 Chemes, a. s., Humenné
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Opitý Humenčan narazil do zaparkovaného auta 

Colníci odhalili najväčšiu nelegálnu výrobňu cigariet na Slovensku

Po zrážke troch vozidiel v Brekove skončilo v nemocnici päť  zranených osôb

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

K dopravnej nehode s asistenciou alko-
holu došlo uplynulý týždeň v utorok na 
Laboreckej ulici v Humennom. Humen-
čan v čase okolo 11.15 hod. viedol osob-
né auto Daewoo Lanos. „Počas jazdy 
sa plne nevenoval vedeniu vozidla, 
s týmto zišiel mimo cesty na odstavnú 
plochu pri obytnom dome, kde narazil 
do odstaveného vozidla. Pri následnej 
kontrole hliadkou OO PZ Humenné bol 
vyzvaný, aby sa podrobil vyšetreniu na 
alkohol dychovou skúškou, pri ktorom 
mu bola nameraná hodnota 1,03 mg/l,“ 
vysvetlil prešovský krajský policajný 
hovorca Daniel Džobanik. Polícia vo-

diča obvinila z prečinu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky, stíhaný je na 
slobode. 

Alkohol za volantom je 
každodenná realita
Každý deň odhalia policajti na cestách 
nezodpovedných opitých vodičov za vo-
lantom. Výnimkou nie sú dokonca ani 
„alkoholom posilnené“ vodičky. Potvr-
dzuje to aj minulotýždňová policajná 
akcia, ktorá sa pred pár dňami uskutoč-
nila v susednom Košickom kraji. Jedna 
vodička nafúkala 2,42 promile. „Počas 
uplynulého, 24. týždňa 2018, zazna-
menali policajti na cestách Košického 
kraja celkom 32 prípadov, keď si vodiči 

sadli za volant pod vplyvom alkoholu. 
Z tohto počtu 15 z nich „nafúkali“ viac 
ako 1 promile a obvineniu za spáchanie 
trestného činu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky sa nevyhli. Taktiež po-
lícia zaznamenala 5 dopravných nehôd 
spôsobených pod vplyvom alkoholu,“ 

informovala košická krajská policajná 
hovorkyňa Jana Mésarová. V záujme 
zvýšenia bezpečnosti disciplinovaných 
a zodpovedných účastníkov cestnej pre-
mávky polícia v kontrolách na cestách 
nepoľaví a bude v nich pokračovať i po-
čas letnej turistickej sezóny. 

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

V nedeľu 17. júna o tom informoval pre-
zident FS František Imrecze. V Revúcej 
bolo počas zásahu zaistených 1,5 mi-
lióna kusov falzifikátov cigariet známej 
značky a šesť ton tabakovej suroviny. 
Celkový únik na spotrebných daniach 
a DPH je predbežne kalkulovaný na 
5 miliónov eur, čo podľa Imreczeho 
predstavuje približne pätinu z celkové-
ho záchytu tabakových výrobkov za rok 
2017. Falošné cigarety neboli určené pre 
Slovensko, ale na nemecký a britský trh, 
kam ich slovensko-bulharský gang pa-
šoval v náklade drevnej štiepky. Podľa 
informácií TASR sa na Slovensku takto 
nelegálne vyrábali cigarety značky Mar-
lboro. Zásahu v Revúcej a okolí sa v noci 
z piatka na sobotu (16.6.) zúčastnilo 50 
až 70 finančných policajtov a následne 
aj colníkov, priblížil riaditeľ Kriminál-
neho úradu finančnej správy Ľudovít 
Makó. Finančná správa sa podľa Makóa 

odhodlala na zásah po polročnom sle-
dovaní výrobne. Pri akcii spolupraco-
vala s organizáciami Europol a OLAF. 
Zadržaní boli dvaja Slováci, ktorí boli 
obvinení z daňovej trestnej činnos-
ti. Vyšetrovateľ žiada pre nich väzbu. 
V prípade dokázania viny a odsúdenia 
im hrozí sedem až 12-ročné väzenie. 
Makó tiež informoval, že po konečnom 
vyčíslení spôsobenej daňovej škody prí-
pad zrejme prevezme Úrad špeciálnej 
prokuratúry. Výrobňa bola podľa šéfa 
Kriminálneho úradu FS situovaná v bý-
valých výrobných závodoch. Bola pritom 
dokonale odizolovaná od okolitého sveta 
a nečerpala ani elektrickú energiu z ve-
rejnej siete. Celkom 15 až 20 robotníkov 
fungovalo v uzavretom priestore v troj-
mesačných cykloch bez toho, aby vyšli 
von. Okrem Slovákov sa na nelegálnej 
výrobe podieľali aj špecialisti z Bulhar-
ska, ktorí vedeli nastavovať výrobné 
stroje. Sklady boli na iných miestach. 
Okrem ušetrených daní sa vďaka záchy-

tu podarilo ochrániť zdravie ľudí v spo-
menutých západoeurópskych krajinách, 
uviedol prezident FS. „Akokoľvek ab-
surdne to vyznieva v súvislosti s ciga-
retami, keďže ide o nelegálne cigarety, 
tabaková surovina mohla obsahovať aj 
látky, ktoré v normálnych cigaretách po-
užívané nie sú,“ vysvetlil Imrecze. Makó 
potvrdil, že falošné cigarety prenikli na 
trh a zdravie obyvateľstva mohlo byť 
ohrozené. Vzorky poputujú na expertí-
zu. „Určite sa dostali falošné cigarety aj 
na trh. Môže to predstavovať ohrozenie 
zdravia, lebo cigarety neboli vyrába-
né štandardným spôsobom, ale pre čo 
najväčší zárobok boli používané rôzne 
nekvalitné suroviny,“ opísal. Falzifikáty 
boli podľa Makóa veľmi kvalitné a laik 
by ich nerozoznal od originálnych ciga-
riet. Pri nich sú balenia označené po-
mocou QR kódov, ktoré obsahujú údaje 
o výrobe, distribúcii a predaji tovaru. 
Tie boli v tomto prípade falošné. Ciga-
rety navyše neboli označené slovenský-

mi kolkami, gang sa v tomto prípade 
nepokúsil o ich falšovanie. Prezident 
FS v tejto súvislosti uviedol, že prípad 
neovplyvní priaznivé postavenie Sloven-
ska, ktoré patrí ku krajinám s najnižšími 
množstvami pašovaných cigariet. Dostá-
vajú sa sem najmä z východoeurópskych 
krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej 
únie. V priebehu posledných piatich ro-
kov Finančná správa odhalila niekoľko 
menších výrobní nelegálnych cigariet, 
ktoré rozsahom výroby nie sú porov-
nateľné s výrobňou v Revúcej. Ide tiež 
o prvý prípad falšovania známej značky 
na Slovensku, doplnil Imrecze.

tasr, Brekov    

Pri dopravnej nehode troch osobných motoro-

vých vozidiel v Brekove v okrese Humenné sa 
v nedeľu 17. júna popoludní zranilo šesť ľudí. 
Pomáhali im hasiči aj pozemní záchranári. 

Pre TASR to povedal operačný dôstojník Kraj-
ského riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Prešove. Hovorkyňa záchranárov Ale-

na Krčová spresnila, že po ošetrení päť zrane-
ných osôb previezli do nemocnice v Humen-
nom. Utrpeli najmä úrazy hlavy a hrudníka.

Päťdesiatjedenročný Humenčan viedol osobné auto pod vplyvom alkoholu. Zišiel mimo cesty a vrazil do zaparkovaného vozidla.  

Pracovníkom Kriminálneho úradu Finančnej správy SR (FS) sa v spolupráci s colnými úradmi podarilo v priebehu 
minulého víkendu odhaliť doteraz v histórii najväčšiu nelegálnu výrobu a distribúciu cigariet na Slovensku.
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jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami

Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom náročnejšie. 
Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca podnikateľom a 
spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré musia plniť,  napríklad 
na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany. 

Spoločnosť KEEPER, s.r.o. v Humennom vám už 12 rokov 
ponúka služby autoškoly a školiaceho strediska. V roku 2018 

sme rozšírili našu činnosť, aby sme sa ponukou prispôsobili neustále sa vyvíjajúcim legislatívnym požiadavkám a uľahčili vám 
nielen orientáciu v povinnostiach, ale aj ich plnenie.

Ušetrite si čas pri hľadaní služieb autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany 
a technika civilnej ochrany.

„V dobe, keď je čas drahocenný, je potrebné mať partnera, 
ktorému záleží na vašich potrebách. 
Nehľadajte, prinášame riešenia k vám.“ 

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

Školenia, prehliadky, kontroly, revízie, rekvalifikácia - Keeper 
ponúka komplexnú ponuku služieb na jednom mieste. 
Individuálny prístup prispôsobený vašim potrebám zaručí vašu 
spokojnosť a vy tak budete spĺňať všetky povinnosti a mať pri 
tom čas na to, na čom vám naozaj záleží.

Ďalšie informácie získate na www.keeper.sk alebo prostredníctvom kontaktov – e-mail: info@keeper.sk * tel.: 0910 979 417.

Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana
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V súvislosti s epidémiou osýpok na dolnom Zemplíne evidujú 38 chorých  

Pri Humennom horela hospodárska budova

Policajti použili pri služobnom zákroku aj varovné výstrely

Chorých na osýpky v regióne dolného Zemplína opäť pribudlo. 

Okolnosti a príčinu požiaru vyšetruje polícia. 

Hraniční policajti použili pri nedeľňajšom (17.6.) služobnom zákroku na lesnej ceste v obci Kolonica v Sninskom okrese aj varovné 
výstrely. Nikto neutrpel zranenie.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI

mpo, Brestov    

Požiar vznikol v sobotu 16. júna 
popoludní v areáli hospodárske-
ho dvoru v obci Brestov v okrese 
Humenné. Z doposiaľ nezistených 

príčin začala horieť hospodárska 
budova, pričom došlo k celkové-
mu zhoreniu strechy, a to krytiny 
a krovu budovy, a dvoch kusov 
mladého hovädzieho dobytka, 
ktorý sa nachádzal vo vnútri. 

„Zisťovateľ príčin požiarov HaZZ 
Humenné, ktorý bol prítomný na 
mieste požiaru, nevylúčil cudzie 
zavinenie. Na miesto sa dostavili 
aj experti KEÚ PZ Košice. Hu-
menský vyšetrovateľ začal trestné 

stíhanie pre zločin poškodzovanie 
cudzej veci,“ informoval prešov-
ský krajský policajný hovorca Da-
niel Džobanik.

mpo, Brestov    

„Vo večerných hodinách prena-
sledovali policajti Riaditeľstva 
hraničnej a cudzineckej polície 
(RHCP) Sobrance vodiča terén-
neho motocykla, ktorý v uvedenej 
obci ohrozoval účastníkov cestnej 
premávky,“ povedala pre TASR 

hovorkyňa RHCP Sobrance Agne-
sa Kopernická s tým, že v katastri 
Kolonice zaistili odstavený mo-
tocykel, po vodičovi začali pátrať. 
„Policajti na lesnej ceste v katastri 
obce Kolonica po krátkom prena-
sledovaní a použití donucovacích 
prostriedkov v zmysle zákona o po-
licajnom zbore kontrolovali vodiča 

terénneho vozidla, ktorý nereago-
val na predchádzajúce výzvy poli-
cajtov a snažil sa s vozidlom ujsť,“ 
priblížila s tým, že za účelom za-
staviť ho príslušníci použili dva va-
rovné výstrely do vzduchu. Muža 
následne predviedli na oddelenie 
za účelom podania vysvetlenia. Na 
miesto prišli aj príslušníci z obvod-

ného oddelenia v Snine. „Policajná 
hliadka obvodného oddelenia bola 
vyslaná na preverenie oznámenia 
o streľbe. Po príchode na miesto 
policajti zistili, že išlo o služobný 
zákrok policajtov hraničnej polí-
cie,“ uviedol pre portál noviny.sk 
prešovský krajský policajný hovor-
ca Daniel Džobanik.

tasr, Michalovce/Sobrance, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

K 14.júnu evidujú v okresoch Mi-
chalovce a Sobrance 38 prípadov 
osýpok, z toho 17 je laboratórne 
potvrdených. TASR o tom infor-
movala hovorkyňa Úradu verej-
ného zdravotníctva (ÚVZ) SR 
Daša Račková. V obci Drahňov 
evidujú 29 ochorení, po jednom 
v obciach Falkušovce, Maťovské 
Vojkovce, Trhovište, Vysoká nad 
Uhom, Ložín a v mestách Strážske 
a Michalovce, tiež v obci Baškovce 
v Sobranskom okrese, ale aj v Ko-
šiciach. „Hospitalizovaných bolo 
33 chorých. U všetkých boli zazna-
menané klinické príznaky bez váž-
nych komplikácií,“ priblížila. Z cel-
kového počtu ochorení sú podľa jej 
ďalších slov tri importované a šesť 
profesionálnych u zdravotníckeho 
personálu michalovskej nemocni-
ce. „Všetky ochorenia boli v epide-
miologickej súvislosti,“ doplnila. 
Najviac ochorení evidujú vo veko-

vej kategórii od 15 do 19 rokov (13), 
rovnaký počet chorých je medzi 
ľuďmi vo veku od 20 do 54 rokov, u 
detí od jedného do 14 rokov evidu-
jú 12 ochorení. „Pribúdanie prípa-
dov osýpok na východnom Sloven-
sku napriek nariaďovaným pro-
tiepidemickým opatreniam možno 
pripisovať aj tomu, že ide o osoby 
žijúce v okrese Michalovce v níz-
kych hygienických podmienkach 
bývania. Pacienti z tejto komunity 
nie sú dostatočne zodpovední, aby 
dodržiavali protiepidemické opat-
renia,“ vysvetlila Račková s tým, 
že ich nariaďovanie regionálnym 
úradom je tak sťažené. Spomenula, 
že takéto epidémie boli zazname-
nané v týchto skupinách obyva-
teľstva na východe Slovenska aj 
v minulosti. K utorkovému ránu 
bolo na infektologickom oddelení 
michalovskej nemocnice hospita-
lizovaných šesť pacientov s podo-
zrením na osýpky. „Zatiaľ nebola 
u pacientov zaznamenaná závažná 

komplikácia priebehu ochorenia,“ 
informovala TASR Jana Fedáková 
zo spoločnosti Svet zdravia, ktorá 
nemocnicu prevádzkuje. Ako ďa-
lej uviedla, od začiatku júna tohto 
roka boli potvrdené osýpky u troch 
sestier infektologického oddelenia 
nemocnice. „Všetky už ochorenie 
prekonali a vrátili sa späť do prá-
ce,“ spomenula. U ďalších dvoch 
sestier, z toho jedna pracuje na 
rádiologickom a druhá na detskom 

oddelení, a lekárky infektologic-
kého oddelenia, u ktorých exis-
tuje podozrenie na osýpky, stále 
čakajú na výsledky laboratórnych 
testov. Fedáková upozornila, že 
v michalovskej nemocnici naďalej 
platia prísne protiepidemiologické 
opatrenia na ochranu pacientov a 
zamestnancov. „Dosiaľ bolo zaoč-
kovaných vyše 600 zdravotníkov 
nemocnice,“ uzavrela.
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tasr, Radvaň nad Laborcom

Edukačný projekt už po deviaty raz 
organizuje Ústav rusínskeho jazy-
ka a kultúry Prešovskej univerzity 
(PU) v Prešove. Aj v tomto roku ho 
absolvuje okrem Slovákov niekoľko 
zahraničných študentov z Ameriky, 
Kanady i Maďarska. „Po minulé 
roky boli účastníci aj z Argentíny či 
Talianska,“ uviedol pre TASR Ma-
rek Gaj, riaditeľ radvanskej školy, 
v ktorej sa vyučuje rusínsky jazyk 
od školského roka 2004/2005. 
Letná škola v rámci trojtýždňového 
programu organizuje aj rôzne po-
znávacie výlety, jedným z nich je aj 
návšteva tejto základnej školy. Deti 

si pripravili kultúrny program. Re-
citovali či spievali. „Takýmto spôso-
bom im priblížime pracovnú atmo-
sféru v našich hodinách,“ vysvetlil 
Gaj s tým, že sú tam po tretí raz. 
Predtým chodievali do už neexistu-
júcej základnej školy s materskou 
školou v neďalekých Čabinách. Zá-
ujem zahraničných študentov o ru-
sínsky jazyk riaditeľa prekvapil. „Ale 
je to výsledok toho, že v tých ľuďoch 
sa po určitých generáciách prebú-
dza ten pocit spoznať svoje korene. 
Najčastejšie sú to ľudia, ktorí mali 
rusínskych predkov. Vnímajú to ako 
ich dedičstvo a aj preto prejavujú 
záujem naučiť sa aspoň nejaké tie 
základy,“ spomenul s tým, že zakaž-

dým sú medzi študentmi len nové 
tváre. V rámci stredajšieho progra-
mu mali v pláne exkurziu v Múzeu 
moderného umenia Andyho War-
hola v Medzilaborciach, zastavia sa 
aj v Čertižnom pri hrobe rusínskeho 
buditeľa Adolfa I. Dobrianskeho 
a starobylom monastyre v Krásnom 
Brode. Jedným z účastníkov letnej 
školy je aj študent histórie Toront-
skej univerzity Allen Wang, ktorý 
síce rusínskych predkov nemá, ale 
považuje tento projekt za neza-
budnuteľnú skúsenosť. „Pozval ma 
tu môj profesor Magocsi,“ uviedol 
pre TASR s tým, že je dobré vidieť, 
ako sa žije inde. „Jazyk je pre mňa 
ťažký,“ spomenul s tým, že rusín-

čine sa začal venovať v čase, keď 
začal študovať. Poznamenal, že na 
Slovensku mu veľmi chutia pirohy. 
Študenti sa v rámci projektu venujú 
výučbe rusínskeho jazyka, histórie, 
literatúry, kultúry a etnografie kar-
patských Rusínov. „Prednášky z da-
ných disciplín zabezpečujú paralelne 
v rusínskom a anglickom jazyku za-
hraniční a domáci vysokoškolskí uči-
telia. Súčasťou projektu je množstvo 
sprievodných kultúrnych podujatí a 
poznávacie exkurzie v regióne seve-
rovýchodného Slovenska,“ uvádza sa 
na stránke PU v Prešove. Na letnej 
škole sa zúčastní i spomínaný pro-
fesor Paul Robert Magocsi, ktorý sa 
rusínskemu jazyku venuje dlhodobo.

Rok 2018 je pre občanov Slovenska významný nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami.

Zahraniční študenti učiaci sa po rusínsky navštívili školu  
Základnú školu s materskou školou Michala Sopiru v Radvani nad Laborcom v okrese Medzilaborce v stredu navštívili 

účastníci Letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry. Žiaci si pre nich pripravili program v jazyku tejto národnostnej menšiny. 

INZERCIA  / SPRAVODAJSTVO 

Po štyroch rokoch budeme mať možnosť vyjadriť názor, či sme sa v predchádzajúcich voľbách roz-
hodli správne, alebo sme sa mýlili. Vyjadríme sa k otázke spokojnosti s vedením mesta, v ktorom 
žijeme. Názory sa rôznia, no nespokojnosť rastie. Pravda, isté kruhy budú nespokojné vždy. Mo-
tivácia posunúť mesto dopredu je však u ľudí obrovská. V apríli som sa preto rozhodol, že 
spravím zásadný krok a budem sa uchádzať o pozíciu primátora svojho rodiska. Roz-
hodnutie padlo a ja som bol postavený pred dve možnosti. Buď sa zverím pod krídla nejakej poli-
tickej strane a jej značke, alebo sám nájdem medzi Humenčanmi aspoň 500 takých, čo moju kandi-
datúru podporia svojimi podpismi. Rozhodol som sa pre druhú možnosť a pustil som sa do práce. 
Stretávali sme sa na námestí, v uliciach či u Vás doma. Zhovárali sme sa. Ja som načúval. Niektoré 
príbehy boli ozaj nemilé. Väčšina dôchodcov je zúfalá. Stredná generácia ide “na doraz“ a mnohé 
rodiny sa rozpadávajú. Dôvod? Neschopnosť mesta a štátu zabezpečiť občanom dostatočný počet 
pracovných miest a priestor na slušný život.  

„Hotovo!“ - povedal som si krátko po tom, čo som so zbieraním podpisov začal. Ubehli necelé dva 
týždne a litera zákona by naplnená bola. Získal som podporu prvých päťsto z Vás. Tu by si mož-
no niekto povedal „stačí“. Vidím to však inak. Nie kvôli túžbe po “vyššom“ čísle. Verte či nie, po 
tom, čo všetko som si vypočul som si sám pred sebou povedal, že Vás chcem poznať ešte viac. Po 
prvých rozhovoroch s občanmi mesta a prvých podpísaných hárkoch bolo totiž jasné, že tu niečo 
nesedí. „Vôbec na nás nemyslia“, „sme im dobrí iba pred voľbami“, „málokde sa cítime byť tak 
ignorovaní, ako na meste“, „všetci sa tu boja“ – to boli azda najčastejšie sa opakujúce výroky, 
s ktorými som sa pri Vás stretával. „Nuž, občas spravia aj krajšie veci. Napríklad taká kvetinová 
výsadba na kruhových objazdoch. Môžeme sa na ňu dívať pri premýšľaní nad tým, že nemáme 
prácu a mesto zvnútra chradne“.

Priatelia, vďaka našim vzájomným stretnutiam a verejným či súkromným rozhovorom zreteľne vidím problémy a chyby v súčasnom nastavení fungo-
vania mesta. Jasne sa vynárajú i jeho najslabšie články. Počet podpisov, ktorými podporujete moju kandidatúru a jej nosné myšlienky je 
dnes už niekoľkonásobne vyšší, než vyžaduje zákon a stále sa rozrastá. Možno i vďaka tomu, že sa prestávate báť a viete, že vo mne nájdete 
osobu, ktorá to s rozvojom mesta myslí vážne. Ste si vedomí nedostatkov, ba čo viac, ste si vedomí i toho, že za to, čo mestu odvádzate Vy v rámci svojho 
života, aktivít a daní od neho nedostávate dostatočnú odplatu. Obyvatelia mesta potrebujú skúsené vedenie, vedenie stojace na ich strane a nie na strane 
politických strán a podnikateľov. Prečo? Pretože mesto nepatrí “vyvoleným“ jednotlivcom. Pretože mesto patrí NÁM!

#hovoritnestaci    novyprimator.eu
Miroslav Porochnavý
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tasr, Slovensko     

Ďalej pripomenul slová generálneho 
prokurátora Jaromíra Čižnára o tom, 
že štát zlyháva pri vynucovaní práva. 
„Potrebujeme vrátiť vládu zákona na 
vidiek,“ zdôraznil s tým, že peniaze 
treba dať tým, ktorí chcú na vidieku 
skutočne zamestnávať ľudí. Pripo-
menul, že zamestnanosť v SR v poľ-
nohospodárstve je niečo vyše 2 %, 
kým v Európskej únii je priemer 5 %. 
Zároveň ocenil, že vláda už urobila 
prvé kroky. Farmár František Oravec 
z východného Slovenska za delegáciu 
povedal, že sa dva a pol roka snažili 
vysvetliť na rezorte pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka a na Pôdohos-
podárskej platobnej agentúre (PPA), 
že systém je už na súčasné pomery 
zlý. „Je nemysliteľné, aby na Sloven-
sku a v PPA bolo akceptované neja-
ké historické právo užívania, ktoré 
nemá oporu v zákone. Je nemysli-
teľné, aby žiadny orgán samospráv-
ny alebo štátny nekontroloval práv-
ne tituly k pôde,“ uviedol príklady 
problémov a kritizoval špekulatívne 
platby na pôdu. Prezident im, podľa 
neho, dal prísľub, že bude danú situ-
áciu sledovať.

G. Matečná: Väčšina 
bodov Košickej výzvy 
je splnená 
Jedenásť z 18 bodov Košickej výzvy, 
pod ktorú sa podpísali nespokojní 
farmári, je už splnených súčasný-
mi zákonmi a novelami, ďalšie sú 
v príprave, alebo sú nerealizova-
teľné. Povedala to v stredu minis-
terka pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Gabriela Matečná (SNS) po 
tom, ako sa neuskutočnilo stretnu-
tie s farmármi, ktorí prišli v utorok 
(19.6.) do Bratislavy aj na trakto-
roch. Mrzí ma, že pozvanie na ro-
kovanie za účasti zástupcov farmá-
rov odmietli, konštatovala s tým, že 
čas na rýchlo zvolané stretnutie si 
našli aj ďalšie organizácie v rezorte. 
Povedala, že bude uvažovať o neja-
kej možnosti, aby sa s nimi stretla. 
Rezort navrhol v stredu farmárom, 
že bude rokovať s ich zástupcami 
z dôvodu kapacity vhodnej miest-
nosti. Zdôraznila, že predtým, ako 
ľudia pôjdu do ulíc, treba najprv 
diskutovať. Ministerka informova-
la, že sa stretla s jedným farmárom, 
ktorý mal problém s náhradným 
pozemkom. K premiérovi Petrovi 
Pellegrinimu (Smer-SD) uviedla, že 

práve od jej stretnutia s farmármi 
očakával riešenia niektorých spor-
ných otázok. K slovám prezidenta 
SR Andreja Kisku povedala, že do-
tácie na užívanú plochu upravuje 
európske právo a to je nadradené 

národnej legislatíve. Podľa nej je 
škoda, že ju nepozval, aby niektoré 
veci vysvetlila a mohlo sa takto dáv-
no predísť problémom. Prezident 
má byť podľa nej nestranný.

Je načase, aby vláda riešila požiadavky farmárov, odkázal A. Kiska

Výstava motýľov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Jana Fedičová, Humenné    

Už pred 30 miliónmi rokov lietali 
motýle s dnešnou podobou. Výsta-
va je sprístupnená v prírodovednej 
expozícii múzea od 21. júna 2018. 
Prostredníctvom dvanástich in-
formačných banerov poodhaľuje 
výstava tajuplný svet motýľov a ich 
metamorfózu od vajíčka po najkraj-
šiu podobu hmyzu – motýľa. Na 
jedinečných fotografických zábe-
roch zároveň prezentuje rozmani-

tosť i ohrozenosť rozličných motý-
lích biotopov. Súčasťou výstavy je  
takmer 150 ukážok najznámejších 
denných a nočných motýľov zo 
zbierok Východoslovenského mú-
zea v Košiciach a zoologickej zbier-
ky Vihorlatského múzea v Humen-
nom z vyše 3 500 motýlích druhov 
žijúcich na Slovensku. Medzi nimi 
nachádzame aj také vzácne jedin-
ce, akými sú najväčší (15 cm dlhý) 
motýľ na Slovensku okáň hruškový, 
najmenší motýlik, iba 1,5 cm  dlhý,  

modráčik najmenší, náš najdlhšie 
žijúci motýľ (11 mesiacov) žltáčik 
rešetkový, tajomný nočný motýľ 
lišaj smrtihlav s rozpätím krídel 13 
cm, „motýlí chameleón“ dúhovec 
menší, ktorý mení farbu krídel pod-
ľa dopadu slnečného svetla, ako aj 
jeden z našich najatraktívnejších 
motýľov, ohrozený druh, jasoň čer-
venooký a mnohé ďalšie. Pútavá ob-
razovo-textová forma spracovania 
výstavy je zaujímavým doplnkom 
pre oddychové a zábavno-vzdelá-

vacie aktivity deti i dospelých. Náv-
števníkov uvedie do histórie vývinu 
motýľov ako jedného z najkrajších 
druhov lietajúceho hmyzu, ktorých 
bolo doteraz určených vyše 180 000 
druhov. Zároveň poukazuje na spô-
soby ochrany motýlích biotopov 
v rámci komplexnej ochrany príro-
dy ako súčasti aj nášho životného 
prostredia. Výstava inštalovaná 
v prírodovednej expozícii Vihorlat-
ského múzea v Humennom  potrvá 
do 30. septembra 2018.

Je načase, aby vláda začala poctivo a citlivo pristupovať k požiadavkám a problémom farmárov. Po stredajšom stretnutí 
s protestujúcimi farmármi to vyhlásil prezident Andrej Kiska. Situáciu v poľnohospodárstve označil za vážnu, treba podľa 

neho riešiť nejasné majetkovoprávne vzťahy k pozemkom aj problém s agrodotáciami.

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach pozývajú širokú verejnosť na výstavu motýľov žijúcich na Slovensku. Množstvom 
poznatkov výstava zábavno-poučnou formou informuje o výskyte, živote a význame motýľov, ktorých rozvoj datuje história do obdobia spred 60 miliónov rokov. 

Farmári vyštartovali na protestnú jazdu z Michaloviec do Bratislavy v pondelok mi-
nulý týždeň.  |   FOTO: MILAN POTOCKÝ

Situácia v poľnohospodárstve je podľa prezidenta A. Kisku  vážna. Treba podľa neho 
riešiť nejasné majetkovoprávne vzťahy k pozemkom aj problém s agrodotáciami.  
|  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné/Snina/Vranov nad Topľou 

V areáli letného kúpaliska v Humennom 
je pre návštevníkov k dispozícii 50-met-
rový bazén, tobogán a detské bŕzgalisko. 
„Sú tam hojdačky, detské preliezačky, 
plážové a parkové basketbalové ihrisko, 
dva tenisové kurty a futbalové bránky. 
Návštevníci môžu využiť aj služby po-
žičovne športových potrieb. Navyše sa 
tam nachádzajú aj stánky s občerstve-
ním. K dispozícii je 20 uzamykateľných 
skriniek, 12 vnútorných spŕch a 18 toa-
liet,“ priblížila pre TASR Michaela Do-
chánová z radnice. Spomenula, že mest-
ská Správa rekreačných a športových 
zariadení (SRaŠZ) si pre návštevníkov 
v tomto roku pripravila aj novinky v po-
dobe rozšírenia priestoru pri plaveckom 
bazéne zámkovou dlažbou a tiež opravy 
brodísk a spŕch k nemu prislúchajúcich. 
Do letného kúpaliska humenská radni-
ca investovala väčšiu sumu ešte vlani. 
Na jeho údržbu pred sezónou išlo pod-

ľa Dochánovej približne 30.000 eur. 
„Je dôležité pripomenúť, že väčšiu časť 
údržby si SRaŠZ realizuje svojpomoc-
ne,“ podotkla. Otváracie hodiny na let-
nom kúpalisku budú od 10.00 do 19.00 
h. Jeho celková kapacita predstavuje 
podľa Dochánovej 2000 návštevníkov a 
rozloha areálu je 22 066 metrov štvorco-
vých. Uplynulú sezónu tam zaznamenali 
18 339 vstupov.
 
Športovo-rekreačný areál Barnova rika 
v Zemplínskych Hámroch, ktorý je 
umiestnený v scenérii Vihorlatského po-
horia, ponúka plavecký a detský bazén, 
saunu, multifunkčné a detské ihrisko, 
k dispozícii sú aj služby v oblasti občer-
stvenia. „Oproti minulému roku roz-
širujeme portfólio služieb o prenájom 
ležadiel. Bazény budú otvorené denne 
celé leto okrem prípadov nepriaznivé-
ho počasia,“ informoval TASR starosta 
obce Rastislav Zaremba. Areál je počas 
sezóny otvorený od 09.30 do 18.00 h. 

„Pri priaznivom počasí a dostatočnej 
teplote vo večerných hodinách budeme 
prevádzkovať aj nočné kúpanie, a to od 
19.00 do 22.00 h, v mesiaci jún je cez 
víkendy,“ spomenul. Oddychový areál 
vyrástol na ploche nevyužívanej loka-
lity, kde pred rokmi končil nepotrebný 
odpad. Obec doň investovala vlastné fi-
nancie. Návštevníci tam majú možnosť 
nielen kúpania sa, ale aj športovania či 
grilovania v prírode. Sezónu na vranov-
skom letnom kúpalisku mali podľa in-
formácií zverejnených na sociálnej sieti 

otvoriť v sobotu 23. júna. Ako TASR in-
formoval jeho prevádzkovateľ Milan 
Čeklovský, jeho údržba prebieha už nie-
koľko týždňov. Patrí k nej okrem iného 
čistenie bazénov a okolia, tiež sociálnych 
zariadení a šatní, upravujú sa aj trávna-
té plochy. K dispozícii je tam veľký re-
kreačný a dva detské bazény. Pre tých 
najmenších je pripravená aj šmýkačka. 
Návštevníci tam nájdu bufet, ležadlá, ale 
aj slnečníky, zahrať si môžu okrem iné-
ho aj volejbal, minigolf či futbal.

tasr, Slovensko

Ministerka vysvetlila, že po tom, čo v prvom 
kole tendra vybralo ministerstvo prevádzkova-
teľov pre 40 percent siete pohotovostí, ďalších 
približne 45 percent bodov bude pokrytých or-
ganizátormi poverenými zabezpečiť zdravotnú 
starostlivosť. „Je to dostatočné pokrytie siete, 
aby systém fungoval,“ uviedla ministerka a do-
dala, že v súčasnosti ešte realizuje rezort druhé 
kolo tendra na prevádzkovateľov pevných bo-
dov siete ambulantnej pohotovostnej služby. 
To sa má vyhodnotiť do konca leta. Kalavská 
poukázala i na to, že súčasný predstavený po-
čet bodov pevnej ambulantnej pohotovostnej 
služby je ďaleko väčší ako pôvodne plánova-
ný počet, garantujúci podľa rezortu dostupnú 
zdravotnú starostlivosť. „Po stretnutí so zá-
stupcami lekárov a nemocníc si preto dovo-
líme tvrdiť, že na zabezpečenie ambulantnej 
pohotovostnej služby nie je potrebné pokrytie 
všetkých 100 percent navrhnutých pevných 
bodov,“ uviedla ministerka. Uistila, že v rámci 

Bratislavy je sieť pokrytá, najväčšie problémy 
sú podľa nej v malých okresoch na juhovýcho-
de SR. Riešením by mohli byť podľa Kalavskej 
doplnkové pohotovostné hodiny v danom 
okrese. Ministerka pripustila, že sieť môže mať 
napokon menej bodov. „Teraz nebude približ-
ne desať-dvadsať percent obsadených a pokiaľ 
o ne nebude trvalo záujem a budeme vedieť, že 
dostupná zdravotná starostlivosť je zachovaná, 
nevidíme dôvod, prečo by sme ich mali za kaž-
dú cenu držať,“ uviedla.
Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) 
Marian Kollár verí, že legislatívna zmena v prí-
pade pohotovostí bude prínosom pre všetkých. 
„Samozrejme, týmto sa nič nekončí, budeme 
fungovanie systému monitorovať, vyhodnoco-
vať, v prípade problémov ich budeme riešiť,“ 
uviedol Kollár. Priznal, že fungovanie nového 
systému záleží aj od prístupu pacientov, ape-
loval preto na nich, aby na pohotovosti neob-
racali so zdravotnými komplikáciami, ktoré 
môžu vyriešiš so svojimi praktickými lekármi. 
Predseda Asociácie nezávislých lekárov Ma-

rián Šóth i hlavné odborníčky ministerstva 
zdravotníctva pre oblasť všeobecného lekár-
stva pre deti aj dospelých Elena Prokopová a 
Jana Bendová sa zhodli na tom, že nový sys-
tém, rátajúci s fungovaním pohotovostných 
ambulancií len do 22.00 h, odstráni riziko 
ohrozenia zdravotného stavu pacienta, vyplý-
vajúce z doteraz platného systému vykoná-
vania Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), 
v rámci ktorého prichádzalo k neúmernému 
preťažovaniu lekárov. „Stávali sa prípady, že 
lekári doteraz pracovali celý deň pred službou, 
večer pokračovali pohotovosťou a ráno zase 
ambulovali,“ pripomenuli. Prezident Asociácie 
nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko na 
druhej strane tlmočil obavy lekárov slúžiacich 
v rámci ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) a 
na urgentných príjmoch nemocníc, ktorí majú 
strach z výrazného nárastu pacientov po 22.00 
h, najmä počas tzv. chrípkových mesiacov jese-
ne a zimy. „Obavy, že budú komplikácie pretr-
vávať, a to hovorím najmä za ÚPS na interných 
a detských oddeleniach,“ uviedol Petko s tým, 

že pre ANS by bolo najvhodnejším riešením 
odložiť zmenu do októbra 2020, keď budú vy-
budované urgentné príjmy. Ambulantná poho-
tovostná služba (APS) od júla nahradí Lekár-
sku službu prvej pomoci (LSPP). Ministerstvo 
vybralo v prvom kole prevádzkovateľov pre 40 
percent siete pohotovostí. Druhé kolo tendra 
bude trvať do konca júla. Na Slovensku by po 
novom malo byť viac ako 70 ambulantných 
pohotovostí pre dospelých a vyše 60 ambu-
lantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej 
sieti. Pevná sieť bude počas pracovného týždňa 
fungovať od 14. do 22. h, v súčasnosti je LSPP 
otvorená do rána. Ministerstvo tiež opätovne 
vysvetlilo, že ambulantná pohotovosť nijako 
nerieši život ohrozujúce stavy pacientov. „Tie 
patria na urgentné príjmy nemocníc, takis-
to je pre život ohrozujúce stavy nepretržite k 
dispozícii sieť viac ako 270 vozidiel záchrannej 
služby,“ zhrnula hovorkyňa rezortu Zuzana 
Eliášová. Ide o doplnok ordinačných hodín 
všeobecných praktických lekárov.

Letné kúpalisko v Humennom už otvorilo svoje brány 

Väčšina ambulantných pohotovostí, ktoré začnú od júla fungovať po novom, bude zabezpečená

Viaceré kúpaliská na hornom Zemplíne už otvorili svoje brány pre návštevníkov. Letné kúpaliská v Humennom, Snine, ale 
aj v neďalekej obci Zemplínske Hámre už pre verejnosť otvorili, vo Vranove nad Topľou sa na sezónu ešte pripravujú. 

Pokrytých má byť 80 až 85 percent siete pohotovostí. Po stretnutí so zástupcami lekárov a nemocníc deklarovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Otváracie hodiny na letnom kúpalisku v Humennom sú od 10.00 do 19.00 hod. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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INFOSERVIS / INZERCIA

MsKS – DOM KULTÚRY

MARTINKO KLINGÁČ
Divadlo Portál. Kultúrne leto 
pri Fontáne lásky v nedeľu 1. 

júla o 17.30 hod. 

PODVIHORLATSKÉ 
ŽIENKY Z KAMIENKY

Kultúrne leto pri Fontáne lásky 
v nedeľu 1. júla o 18.15 hod. 

JÁN KOVÁČ: PRIEREZ 
TVORBOU

Autorská výstava umelca zo 
Sobraniec. Potrvá do 29. júna 
vo výstavnej miestnosti DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

PREMENA DO KRÁSY 
Panelová výstava o motýľoch 
(150 ukážok z viac ako 3 500 

motýlích druhov) žijúcich na 
Slovensku. Ich tajuplný svet, 
metamorfóza od vajíčka po 
najkrajšiu podobu hmyzu – 

motýľa. Prírodovedná expozícia 
VM a Východoslovenského 

múzea v Košiciach. Potrvá do 
30. septembra. 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM
Výstava krajskej súťaže 

neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby. Potrvá do 29. júna vo 
výstavných priestoroch VM.

12 PATRÓNOV
...Ochrancovia vedy, techniky 

a remesiel. Slovenské technické 
múzeum v Košiciach pozýva 

na výstavu... Potrvá do 30. júna 
v galerijných priestoroch VM.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE 
ČASU

Súbor veľkoformátových 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

LETNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY
(2. – 31. júl / 1. – 31. august)

25. 06.  TADEÁŠ, OLÍVIA
26. 06.  ADRIÁNA

(Medzinárodný deň proti zneužívaniu 
drog a nezákonnému obchodovaniu / 
Medzinárodný deň OSN na podporu 
obetí týrania)

27. 06.  LADISLAV, LADISLAVA
 (Den památky obětí komunistického 
  režimu - ČR)
 (Svetový deň rybárstva)
28. 06.  BEÁTA
29. 06.  PETER, PAVOL, PETRA, PAVLA
 (Medzinárodný deň rieky Dunaj)
30. 06. MELÁNIA
01. 07. DIANA, DAJANA
 (Medzinárodný deň vtipov)
02. 07. BERTA
 (Svetový deň UFO)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
25. 06.   ARIKA / RETA
26. 06.   KLEOPATRA / ASTA
27. 06.   PANDA / XAVER
28. 06.   SINDIBÁD / FÉLIX
29. 06.   KLAUDIA / RASTY
30. 06.   ANGIE / BOHUŠ
01. 07.   HILDA / BELINDA
02. 07.   ZANI / SANY

dobových fotografií prináša 
zábery od najstarších 

dochovaných vyobrazení 
štvorkrídlového 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 albumu potomkov 
Andrássyovcov žijúcich v 

Kanade. 

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

FOTOVARIÁCIE
Autorská výstava členov 

Fotoklubu Reflex Humenné 
– Alexander Daňo (1960, 

Medzilaborce) a Peter Salašovič 
(1953, Humenné). Výstava 

potrvá do 30. júna.

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0117

1.TENISOVÝ KLUB HUMENNÉ
www.tenishe.com  1tche@centrum.sk 

o r g a n i z u j e 
NÁBOR DETÍ

narodených v rokoch 2010, 2011, 2012
do TENISOVEJ PRÍPRAVKY

v dňoch: pondelok – piatok
od 16.30 hod. v tenisovom areáli 

(antukové kurty) 
na Chemlonskej ul. v Humennom.

Informácie – tel. 0905 608 539

PRANOSTIKA
Veľa rýb v júni predpovedá málo zrna.

Na svätého Jána Krstiteľa (24. 6.) otvára sa 
k letu brána.

Do Jána sa deň predlžuje, po Jánovi sa už kráti.

Po sv. Jánovi prší aj bez modlenia.

Mrkva zasadená na Jána je zdravá.

Na sv. Jána jahôd bude do džbána.

Ak deň sv. Petra a Pavla (29. 6., apoštoli) 
príroda búrkou častuje, zem ožíva hubami. 

Slnko keď svieti na Petra a Pavla, žatva môže 
byť pekná.

Jasný deň na Petra a Pavla, rok úrodný 
bude istý. 

Keď v deň Navštívenia Panny Marie (2. 7.) 
prší, rovnaké počasie očakávajme ďalších 

štyridsať dní.

H
E

-S/0042

(jac)
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Myšlienky týždňa...

,,PRÁCA JE JEDNÝM
Z NAJLEPŠÍCH

VYCHOVÁVATEĽOV
CHARAKTERU.“

(SAMUEL SMILES)

,,KEĎ SA PRÁCA
STANE ŤAŽKOU, 
JE TO OKAMIH,
KEĎ JE ÚSPECH

TAKMER NA DOSAH.“

(ALF LOHNE)

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.

25. 06.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE, 
 Hviezdoslavova ul. 29
26. 06.  LABORECKÁ, 
 Laborecká ul. 58
27. 06.  CENTRUM, 
 Námestie slobody 67
28. 06.  DR. MAX - Kaufland, 
 Štefánikova ul. 50
29. 06.  FIALKA, 
 Nemocničná ul. 41/A
30. 06.  MEDIA, 
 Družstevná ul. 7
01. 07.   SLNEČNICA, 
 Ul. 1. mája 21
02. 07.   SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

S
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/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD
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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.
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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 – 20.00 hod.
str 09.00 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži

ut, pia 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy

ut, pia 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

P R Á C A

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. 
Základ od 2,759 €/hod. 
+ variabilná zložka (do-
chádzkový bonus od 50 
do 175 € + príplatky + 
odmeny).  Informácie 
na tel. č. 0948 901 201, 
0904 901 632.

HE-R/0132

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

HE-R/0123

P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ OD-
REZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

P R E N Á J O M

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

HE-R/0081

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
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OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (25.06.) 4:24 / 20:41 hod.
ut 4:24 / 20:41 hod.
str 4:25 / 20:41 hod.
štvr 4:25 / 20:41 hod.
pia  4:26 / 20:41 hod.
sob 4:26 / 20:41 hod.
ned (01.07) 4:27 / 20:40 hod.
pon (02.07.) 4:28 / 20:40 hod.
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ŠTRNÁSTY ROČNÍK MEMORIÁLU JOZEFA ŠKUBU. 
-MJK-, OBFZ HE; Jasenov; FOTO MIPO 

Čo neuhrali počas sezóny, vynahradili 
si na samom konci súťažného roční-
ka. Zo zeleného trávnika spod Jase-
novského hradu sa vykľul víťaz XIV. 
Memoriálu Jozefa Škubu. Regionálna 
futbalová rozlúčka so sezónou sa v na-
šich zemepisných šírkach už štrnásť 
rokov nesie v znamení Memoriálu Jo-
zefa Škubu. Tradíciou pre Super-pohár 
Oblastného futbalového zväzu sa po-
stupne stáva neutrálna pôda. Tribúna 
aj okolie futbalového ihriska obce 
Jasenov pri Humennom sa zapĺňala 
v piatok 22. júna podvečer. Rovnako 
ako pred rokom, aj tentokrát si futba-
listi museli priaznivé počasie pre zápas 
doslova „vymodliť“. Sneženie vo Vyso-
kých Tatrách prinieslo ochladenie aj na 
východný cíp našej krajiny. Daždivé 
počasie na chvíľu ustalo a posledné fut-
balového stretnutie oblastného charak-
teru dostalo zelenú.

Jozef ŠKUBA bol rodákom z Kamienky, 
podieľal sa na vzniku regionálneho týž-
denníka Pod Vihorlatom, v tomto kolek-
tíve však pracoval ako športový redaktor 
iba šesť rokov, keď nielen novinársku 
obec navždy opustil po ťažkej chorobe 
18. septembra 2002. Už od útleho detstva 
inklinoval k športu, sústredil sa na futbal, 
stolný tenis aj cyklistiku. Pracovnú etapu 
života začal v Belej nad Cirochou ako 
učiteľ. Pod prvé novinárske strany sa pod-
písal v podniku Chemlon, naplno sa žur-
nalistike venoval v týždenníku Podvihor-
latské noviny. S manželkou Máriou mal 
synov Mariána a Ľuboša, dcéru Mariannu. 

BELÁ NAD CIROCHOU  
– LUKAČOVCE

0:2 (0:0)
(hralo sa v Jasenove)

Góly: 66. M. Kičina, 82. M. Jašš.
Žlté karty: 59. M. Pavur, 73. V. Andrejco.
Rozhodovali: S. Jancusko – M. Kucer, J. 
Švec. Divákov: 300.

TJ Slovan: Ľubomír Maliňák – Lukáš Hi-
šem (86. Jakub Kapuscinský), Dávid Karľa, 
Samuel Lojka, Viktor Diňa, Jakub Čop, 
Tomáš Pavlina (46. Adam Lojan), Jakub 
Kudravý, Ján Skarba, Frederik Svistun (84. 
Kamil Suško), Roman Čižmár (46. Timo-
tej Hašuľ). Tréner: Marek Lukáč (v. Patrik 
Sopko).
TJ Družstevník: Dominik Jakubov – Sa-
muel Bačovčin, Anton Jalčák, Tomáš Revák, 
Kristián Leško, Martin Kičina, Matúš Pavur, 
Marek Ondáč (38. Miloš Meričko), Ondrej 
Sabol (57. Sebastián Bačovčin), Marek Jašš 
(90. Patrik Meričko), Viliam Andrejco (83. 
Marek Majerník). Tréner: Ivo Andraško (v. 
Martin Meričko), as. Peter Barnišin.

TABUĽKA I. TRIEDY ObFZ HE
po sezóne 2017/18

Belá n/Cir 26 18 5 3 77:18 59
Lackovce 26 16 3 7 66:38 51
Dlhé n/Cir. 26 13 6 7 47:32 45
Ubľa 26 13 3 10 74:46 42
Nižná Sitnica 26 12 6 8 49:37 42
Lukačovce 26 13 2 11 47:46 41
Koškovce 26 11 5 10 43:46 38
Nižné Ladičkovce 26 9 7 10 40:47 34
Krásny Brod 26 9 5 12 50:57 32 
Ohradzany 26 8 5 13 40:61 29
Vyšná Sitnica 26 9 2 15 47:63 29
Lieskovec 26 8 4 14 29:52 28
Zemplínske Hámre 26 8 4 14 36:54 28
Udavské 26 5 3 18 25:73 18

Víťaz Memoriálu J. Škubu a Superpohára ObFZ Humenné 2018 – TJ Družstevník Lukačovce. Vľavo sponzor klubu JUDr. Dávid Molnár so starostom obce Lukačovce, Ing. Martinom Meričkom (druhý zľava).  |  FOTO:  MIPO

Synovia nebohého J. Škubu – Ľuboš (vľavo) a Marián (uprostred), s predsedom ObFZ Humenné Petrom 
Jenčurom odovzdali zástupcom víťazného klubu víťazný a putovný pohár.  |  FOTO:  MIPO

Diplom a pohár za porazený tím memoriálu prevzal, tradične, brankár Ľubomír Ma-
liňák.  |  FOTO:  MIPO
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SKVELÉ LUKAČOVCE POKORILI AJ VÍŤAZA OBLASTNEJ SÚŤAŽE

Futbaloví mládežníci z Jasenova so starostkou obce, Luciou Sukeľovou (tretia zľava). |  FOTO:  MIPO

Porazený člen memoriálu – TJ Slovan Belá nad Cirochou.  |  FOTO:  MIPO
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Humenský futbalový štadión v novom šate. Priateľský zápas Humenčanov 
-MJK-, Humenné; FOTO MJK 

Po desiatkach rokov sa hu-
menský futbalový štadión 
dočkal peknej rekonštrukcie. 
Škoda, však, že zelený tráv-
nik, tak dôležitý pre samot-
né futbalové stretnutia, sa 
do nového šatu neobliekol. 

Slávnostné chvíle otvorenia 
(piatok 22. júna) a úvodných 
zápasov mládežníckych ka-
tegórií vyvrcholili v sobotu 
23. júna podvečer priateľ-
ským zápasom s účastníkom 
najvyššej slovenskej súťaže 
(Fortuna liga), MFK Zemplín 
Michalovce.  

Na pohľad okom fanúšika sme 
videli nádherný futbal, samo-
zrejme, so zreteľom na výkon-
nosť súťaže (Humenné víťaz 
IV. ligy skupiny Sever VsFZ 
a oproti Michalovce zo súdka 
najvyššej slovenskej súťaže). 
Zemplínčania „vytancovali“ 
humenských futbalistov féro-

vým a športovým spôsobom. 
Humenská svätyňa napokon 
neodolala trom gólovým stre-
lám súpera – 15. min.  Dawid 
Kurminowski, 49. min. Matúš 
Vojtko, 63. min. Igor Žofčák.
Michalovskí „fans“ sa už v I. 
polčase odvážili k vypusteniu 
svetlice na nechránenú betóno-
vú plochu v priestore štadióna, 
ktorú následne organizátori 
zlikvidovali. Aj záchranná zdra-
votná služba mala plné ruky 
práce so zraneným fanúšikom. 
Čerešničkou na torte bol záver 
stretnutia... asi tri minúty pred 
koncom zápasu sa michalovskí 
fanúšikovia rozhodli osláviť 
(vopred) víťazstvo svojho tímu 
vypustením dymovníc. O minú-
tu neskôr im oponoval (oproti 
cez ihrisko sediaci) domáci 
humenský tábor verných fanú-
šikov. Posledné minúty (inak 
slušného zápasu) sa tak odohrali 
„naslepo“, keď humenskí diváci 
museli núdzovo a poniektorí aj 
dusiac sa opustiť tribúnu. Záve-
rečný hvizd hlavného rozhodcu 
tak registrovala len malá časť 
prítomných a odchod futbalis-
tov oboch družstiev z ihriska si 
asi málokto všimol... bohužiaľ... 
samotný šport (nielen vo futba-
le) sa pomaly zo športovísk vy-
tráca a priestor dostávajú pod-
gurážení „chuligáni“.

FK HUMENNÉ – MFK 
ZEMPLÍN MICHALOVCE

0:3 (0:1)

Góly: 15. Dawid Kurminowski, 
49. Matúš Vojtko, 63. Igor 
Žofčák.
Rozhodovali: M. Filipák – B. 
Marko, Pa. Greško.
FK: D. Vohár (M. Klamár) – 
F. Dolutovský, L. Krajník, J. 
Bialončík, N. Laković, M. Do-
lutovský, C. Vasiľ, V. Voroňák, 
P. Radovanović, D. Popik, M. 
Porvazník (L. Stachura, F. Sitar-
čík, D. Mata).
MFK Zemplín: T. Dráb (M. 
Kira) – Pe. Vojtovič, L. Šosták, 
Pe. Kavka, J. M. Carrillo, M. 
Vojtko, L. Rotas, S. Danko, Pe. 
Kolesár, I. Žofčák, D. Kurmi-
nowski (D. Špak, Pa. Bellás, J. 
Vajs, R. Begala, H. E. Carraslo).
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s Michalovčanmi zatienili oba stánky fanúšikov dusivými dymovnicami
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(jpnc), -MJK-; Bratislava; FOTO PS, ARCHÍV PKCH

Bratislavský 50-metrový dlhý bazén 
na Pasienkoch poskytol mokré úto-
čisko plaveckej kategórii mladších 
žiakov (142 chlapcov) a mladších žia-
čok (146 dievčat). Na Majstrovstvách 
Slovenskej republiky v dňoch 15. – 17. 
júna štartovali pretekári zo 48 plavec-
kých klubov.

Počtom malá výprava z Humenného pod 
taktovkou trénerov Mariána Tomahogha 
a Jozefa Luksaja ukázala bojovného du-
cha. Štyria chlapci a dve dievčatá Plavec-
kého klubu Chemes Humenné dosiahli 
výsledky, ktoré ich v medailovej štatisti-
ke zaradili na deviatu priečku na Sloven-
sku.  Vylepšili si 25 osobných rekordov.

V kategórii dvanásťročných plavcov 
Dominik Luksaj obhájil titul Majstra 
SR v prsiarskej disciplíne na dĺžke 100 
metrov. K zlatu pridal aj striebro na 
dvojnásobnej vzdialenosti – 2:53.15 mi-
nút (oddielový rekord). Štvrtý doplával 
400 m polohové preteky, piaty 100 met-
rov motýlik a šiesty polohovku na 200 
metrov. 
Timotej Leško (v rovnakej vekovej ka-
tegórii) dvakrát skončil na ôsmej pozícii 
- 100 m voľný spôsob, 400 m polohové 
preteky; trikrát na deviatej - 50 m voľ-

ný spôsob, 200 m voľný spôsob a 200 
m polohové preteky.

Jedenásťročný Oliver Verba stál na zla-
tom stupni víťazov za polohovku 400 
metrov a jeho čas 5:56.68 minút zna-
menal titul Majster Slovenskej republi-
ky, a je zároveň aj novým oddielových 
rekordom. V motýliku na 100 metrov 
získal striebornú medailu časom 1:16.11 
min. (oddielový rekord). Na bronzovej 
pozícii dohmatol v prsiach dĺžky  200 
metrov. V polohovke na 200 metrov bol 
štvrtý a v prsiach na 100 metrov siedmy.
Matúš Adamec doplával 200 m prsia na 
piatom mieste, 100 m na šiestom, 200 m 
znak na ôsmom a 100 m znak na devia-
tom mieste. 
Valerie Semotamová siahala na medai-

lu v prsiach na 100-m trati, keď doplá-
vala na štvrtom mieste. Na 200 metrov 
prsia jej namerali šiesty čas a v polohov-
ke na 400 m siedmy. 
Mária Balogáčová najlepšie zaplávala 
100 metrov motýlik (šiesta priečka).

Naše kvarteto plavcov PK Chemes Hu-
menné spôsobilo rozruch na bazéne, 
keď v štafete 4 x 100 metrov polohové 
preteky skončilo na druhom mieste, za 
PK ORCA Bratislava (len o 0,56 sekúnd 
straty). Tretí doplá-
vali  plavci ŠKP 
Košice.

V celkovom hod-
notení plavcov v 
bodovaní FINA  

skončil Dominik Luksaj (s 394 bod-
mi) na siedmom mieste a Oliver Verba 
(s 319 bodmi) na ôsmom mieste sloven-
skej plaveckej špičky svojej vekovej 
kategórie. 
Obom Majstrom Slovenska srdečne bla-
hoželáme a ostatným našim ďakujeme 
za vynikajúcu prezentáciu nášho Plavec-
kého klubu Chemes aj mesta Humenné. 
Svojimi výsledkami sme sa značne zvi-
diteľnili v povedomí klubov, registrova-
ných v Slovenskej plaveckej federácii.

Dominik Luksaj (100 m prsia) a Oliver Verba (400 m PP) – majstri Slovenska v plávaní


