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V lese pri Humennom je množstvo odpadkov. 
Aktivisti sa už na to nemohli pozerať

Lesopark Hubková pri Humennom je plný odpadkov. Nelichotivú situáciu sa rozhodli riešiť miestni aktivisti na čele 
s Tomášom Šudíkom, ktorí začali s upratovaním znečistenej lokality. Iniciatíva - spoločne za čistejšie lesy sa snaží 

zmobilizovať a zapojiť milovníkov a ochrancov prírody do čistenia lesa. 

Vodič od Humenného 
mal vážnu nehodu

Súčasťou Humenského 
Sokola je aj jaskyňa Dúpna

  Viac na str. 9   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné   

Prímestský rekreačný areál 
Hubková je vhodný pre pešie 
a cyklistické vychádzky, pre 
bežcov a v zime pre bežcov na 
lyžiach. Lokalitu často nav-
števujú aj rodiny s deťmi. Na 
trase sa nachádza aj viacero 
miest vhodných na opekanie. 
Žiaľ, niektorí nezodpovední 
turisti areál znečistili plasto-
vými a sklenenými fľašami 

a ďalším odpadom. Humen-
ský aktivista Tomáš Šudík sa 
snaží lokalitu spolu s ďalšími 
nadšencami vyčistiť. „Počas 
víkendov sa snažím vyraziť 
na svojom bicykli  do okoli-
tých častí mesta Humenné a 
pozbierať aspoň zopár vriec 
odpadu. Je to pre mňa relax a 
oddych. Lesopark Hubková je 
krásne miesto, kde môžete trá-
viť svoj voľný čas, či už behom, 
cyklistikou, alebo chôdzou. 

Znepokojuje ma len jedna 
vec – neporiadok,“ povedal 
aktivista Tomáš Šudík, ktorý 
sa rozhodol zapojiť do čiste-
nia lesa aj širokú verejnosť. 
„Po každom víkende môžeme 
pri cestičkách, ale aj hlbšie v 
lese nájsť obrovské množstvo 
fliaš, plastových obalov a skla. 
Touto cestou by som vás chcel 
poprosiť a vyzvať, aby sme ne-
boli ľahostajní k prírode. Stačí 
málo. Pri každej návšteve rôz-

nych častí Humenného vezmi-
te so sebou aspoň jednu tašku 
a pozbierajte odpad,“ uviedol 
Šudík. Humenčanov, ktorí sa 
zapoja, chce dokonca motivo-
vať malým darčekom. „Svoju 
aktivitu pridajte na Facebook 
a označte #ČistéHumenné, 
pre niektorých z vás mám pri-
pravený darček. Zabojujme 
spoločne za čistejšie a krajšie 
Humenné,“ dodal Humenčan.  
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Poslanec: Vyzerá to 
strašne, treba to dať do 
poriadku
Na znečistený les upozornil 
na poslednom rokovaní Mest-
ského zastupiteľstva v Hu-
mennom aj poslanec Michal 
Babin. „Dobrovoľníci, ktorí 
čistia vo svojom voľnom čase 
a samostatne lesopark Hub-
ková, znova poukázali na stav, 
ako lesopark Hubková vyzerá 

po ťažbe dreva, ako sú tam 
zničené cesty. Celkový dojem, 
ako tento les je vyrúbaný. Je to 
jedna z mála rekreačných zón 
v meste Humenné a vyzerá to 
strašne,“ upozornil Michal Ba-
bin. Poslanec odporučil, aby sa 
aktivisti, dobrovoľníci, ochra-
nári a vlastníci lesa stretli. 
„Aby sme tento les dali nejako 
do poriadku, aby to bolo dôs-
tojné na dnešnú dobu,“ pove-
dal poslanec Michal Babin. 

porkačovanie zo strany 1 

V lese pri Humennom je množstvo odpadkov. Aktivisti sa už na to nemohli pozerať

Aké majú byť podmienky na pracovisku počas horúcich letných dní?

ts, Slovensko  

Vysoké teploty na pracovisku a ne-
prispôsobenie podmienok pre za-
mestnancov môže viesť napríklad 
k ich únave, k zhoršeniu pozornos-
ti, prípadne k výraznému zníženiu 
výkonnosti zamestnanca v práci, 
čo má v konečnom dôsledku nega-
tívny vplyv aj na zamestnávateľa. 
Nevhodné podmienky môžu mať 
dopad aj na úroveň bezpečnosti 
práce. „Zamestnávateľ môže v prí-
pade prác vykonávaných vo vnútri 
objektov realizovať niektoré z tech-
nických opatrení, ktoré zabránia 
prenikaniu priamych slnečných 
lúčov cez okná prevádzok a admi-
nistratívnych priestorov. Môže tak 
urobiť napríklad použitím žalúzií 
alebo roliet, vhodné je tiež zabez-
pečiť klimatizáciu, prípadne zabez-
pečiť zvýšenie cirkulácie vzduchu 
vetraním alebo ventilátormi,“ vy-
svetľuje riaditeľka odboru inšpek-
cie práce Miroslava Skičková. Vo 
všeobecnosti však platí, že ak na 
pracovisku, na ktorom sa vyko-
náva dlhodobá práca, nemožno 
zabezpečiť optimálne alebo as-
poň prípustné mikroklimatické 
podmienky, zamestnávateľ musí 
vykonať ochranné a preventívne 

opatrenia zamerané na ochranu 
zamestnancov pred poškodením 
zdravia v dôsledku nadmernej ho-
rúčavy (napr. úprava času práce, 
posun začiatku pracovnej zmeny 
na skoršie ranné hodiny, rotácia/
striedanie zamestnancov, zaraďo-
vanie bezpečnostných prestávok 
v práci, pitný režim, klimatizácia/
nútené vetranie a pod.). 
Samozrejmosťou musí byť aj do-
stupnosť a dostatok pitnej vody 
na mieste výkonu práce pre za-
mestnancov, pričom zamestná-
vateľ musí pitnú vodu zabezpečiť 
na vlastné náklady. Nápoje musia 
byť zdravotne neškodné a mali by 
obsahovať čo najmenej cukru (do 6 
%), pretože sladké nápoje zvyšujú 
pocit smädu. Nápoje nesmú obsa-
hovať ani malé množstvo alkoholu, 
pretože ten zvyšuje metabolizmus, 
a tým aj produkciu tepla v organiz-
me. Novým rizikom je aj ochorenie 
zamestnancov z dôvodu používa-
nia klimatizácie. Priame vystave-
nie chladnému vzduchu, respektí-
ve náhle zmeny teploty pri precho-
de s klimatizovaných priestorov do 
teplého prostredia môžu rovnako 
spôsobiť zdravotné problémy.
Medzi zvlášť ohrozenú skupinu 
zamestnancov patria tí, ktorí vy-

konávajú prácu vo vonkajšom 
prostredí. Sú to zamestnanci v sta-
vebníctve, poľnohospodárstve 
a lesníctve. Podmienky práce na 
staveniskách sú legislatívne upra-
vené (požiadavky na oddychové 
priestory, zariadenia na osobnú 
hygienu, na sprchy a umývadlá 
a podobne). Na druhej strane je 
však zamestnávateľ povinný chrá-
niť aj zamestnancov pracujúcich 
na poliach, kde niekedy nie je mož-
nosť sa ukryť pred slnkom v tieni 
stromov, krov. V tomto prípade 
by mal zamestnávateľ zabezpečiť 
slnečníky, jednoduché altánky za 
účelom ochrany voči slnku a teplu, 
respektíve by mal prijať vhodné 
organizačné opatrenia, medzi kto-
ré patrí začiatok práce v skorších 

ranných hodinách. Na zabezpeče-
nie práceschopnosti zamestnancov 
by mal zabezpečiť prísun vhodných 
nápojov, najlepšie takých, ktoré by 
dopĺňali vypotené minerály a zni-
žovali by tak únavu zamestnancov. 
Zamestnanci by mali nosiť vhodný 
odev a okuliare na ochranu pred sl-
nečnými lúčmi. Mali by byť tiež 
informovaní o príznakoch úpalu 
a prehriatia organizmu a v súvis-
losti s tým by mali byť informovaní 
o poskytnutí prvej pomoci. Dôle-
žité je, aby si všímali svojich spo-
lupracovníkov, ktorí by vzhľadom 
na malátnosť, nadmernú únavu 
nemuseli včas zareagovať a mohlo 
by dôjsť ku kolapsu, pracovnému 
úrazu a inému ochoreniu súvisia-
cemu s prácou.

V čase zvýšenej záťaže teplom počas mimoriadne teplých dní letného obdobia musí zamestnávateľ zabezpečiť opatrenia zohľadňujúce špecifické 
podmienky jednotlivých pracovísk. Musí mať pritom na pamäti, že mimoriadne vysoké teploty môžu viesť k mnohým nepríjemnostiam. 

Pri cestičkách, ale aj hlbšie v lese je obrov-
ské množstvo fliaš, plastových obalov, skla 
a ďalšieho odpadu.  |  FOTO: archív TŠ

„Počas víkendov sa snažím vyraziť na svojom bi-
cykli do okolitých častí mesta Humenné a pozbie-
rať aspoň zopár vriec odpadu,“ povedal aktivista 
Tomáš Šudík. |  FOTO:archív TŠ

Dodržiavanie vhodných podmienok na pracoviskách z pohľadu vhodnej teploty kontrolujú 
predovšetkým príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Vodič od Humenného mal vážnu nehodu

Vihorlatské múzeum obohatilo desať nových diel insitného umenia

mpo, Humenné  

V nedeľu 29. júla o 11.30 hod. 
viedol 59-ročný vodič z okre-
su Humenné osobné motorové 
vozidlo Peugeot 206 od obce 
Kravany,  po ceste označenej 
ako vedľajšia cesta, smerom na 
mesto Sečovce, kde pri prejazde 
štvorramennej križovatky prav-
depodobne nerešpektoval zvislé 
dopravné značenie „STOP, daj 
prednosť v jazde“ a nedal pred-
nosť osobnému motorovému 
vozidlu Porsche Panamera, ktoré 
v tom čase v smere od obce Bač-
kov na mesto Sečovce - časť Albi-
nov, označenej ako hlavná cesta, 
viedol 52-ročný Košičan. „V dô-
sledku toho došlo k zrážke vozi-
diel, pri ktorej podľa predbežnej 
lekárskej správy utrpel vodič, 3 
spolujazdkyne (72, 65, 56) z vo-

zidla zn. Peugeot 206 ťažké zra-
nenia a ťažké zranenia utrpel aj 
vodič vozidla Porsche Panamera. 
Spolujazdkyňa (35) a maloleté 
dieťa (3) z vozidla Porsche Pana-
mera sa pri dopravnej nehode 
zranili ľahko,“ informoval pre-
šovský krajský policajný hovorca 
Daniel Džobanik. Dodal, že vy-
konanými dychovými skúškami 
nebolo u vodičov zistené požitie 
alkoholu. Predbežná škoda bola 
vyčíslená na 38 000 eur. Prí-
pad prevzal vyšetrovateľ odboru 
kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru 
v Trebišove, ktorý vo veci začal 
trestné stíhanie pre prečin ublí-
ženia na zdraví. „Presná príčina 
dopravnej nehody, bližšie okol-
nosti i miera zavinenia sú pred-
metom ďalšieho vyšetrovania,“ 
uzavrel policajný hovorca.

Jana Fedičová, Humenné  

Návštevníci skanzenu si desiatku 
drevených plastík a malieb insitných 
majstrov z Čiech, Poľska, Maďarska 
a Slovenska môžu prezrieť do konca 
letnej sezóny. Sprístupnené diela po-
chádzajú z aktuálne ukončeného 14. 
ročníka medzinárodného výtvarného 
plenéra insitnej tvorby INSITA 2018. 

Dlhodobý projekt na podporu roz-
voja európskeho insitného umenia, 
tradičnej ľudovej tvorby a kultúrnej 
výmeny skúseností a spolupráce sa 
konal v dňoch 15. – 20. júla 2018 
v prírodnom prostredí skanzenu 
Projekt z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia. Sú-
časťou INSITY 2018 je sprievodná 
výstava dvoch účastníkov plenéra, 

rezbárov z maďarského mesta Eger, 
Istvána Kissa a Tibora Balatoniho. 
Výstava drevených plastík, ozdob-
ných predmetov z dreva a kultových 
bušómasiek zapísaných v zozname 
kultúrneho dedičstva UNESCO po-
trvá v Galerijnej sieni Oresta Dubaya 
Vihorlatského múzea v Humennom 
do 18. augusta 2018. Autorské diela 
vytvorené v rámci výtvarného plené-

ra tvoria súčasť bohatej zbierky mú-
zejného zbierkového fondu insitného 
umenia. Na prahu budúcoročného 
jubilejného 15. ročníka medzinárod-
ného výtvarného plenéra insitnej 
tvorby INSITA vo Vihorlatskom mú-
zeu v Humennom tvorí časť získanú 
v rámci štrnástich ročníkov výtvar-
ného plenéra vyše 180 diel od auto-
rov z desiatich európskych krajín. 

Pri zrážke s Porsche sa ťažko zranili až 5 ľudia.

Areál Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea v Humennom v týchto dňoch umelecky obohatili nové diela insitného umenia. 

Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel vodič od Humenného a 3 spolujazdkyne 
ťažké zranenia.  |  FOTO: POLICIA

Vystavujúci autori, (zľava) Tibor Balato-
ni a István Kiss.  |  FOTO:  Juraj Kammer Účastníci INSITY 2018 v skanzene, v pozadí inštalované autorské diela.  |  FOTO:  Juraj Kammer Kultové bušómasky.  |  FOTO: Juraj Kammer

Porsche Panamera sa po zrážke s Peugeotom, ktoré viedol 59-ročný vodič z okresu 
Humenné, prevrátilo na strechu.  |  FOTO: POLICIA

KRIMI / SPRAVODAJSTVO
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Dôchodcu z Humenného prepadol a okradol drzý mladík priamo pred domom

Mladík postriekal sprejom steny kultúrneho strediska 

Na hraniciach s Ukrajinou zadržali 12 Vietnamcov

Na páchateľa v dome upozornila majiteľa SMS-ka

mpo, Humenné  

V nedeľu 15. júla popoludní opako-
vane vošiel na pozemok  rodinného 
domu na ul. Osloboditeľov v Hu-
mennom, ktorého majiteľom je 
78-ročný pán. Pri svojich „návšte-
vách“ majiteľa vždy stretol, a tak 
ušiel preč. Pri poslednej návšteve 
ale René už pristúpil k majiteľovi, 
ktorý sedel na stoličke pred do-
mom, a hodil mu do tváre približ-
ne 3-kilogramovú igelitovú tašku 
plnú sliviek. Taška patrila majite-
ľovi, ktorý si ju ponechal pri bráne. 
René využil moment prekvapenia 

a vbehol do pivnice, odkiaľ z peňa-
ženky na stole odcudzil 6 eur. Pri 
úteku  René odsotil majiteľa. Na-
šťastie k jeho k zraneniu nedošlo. 
„Obvinený teda proti inému použil 
násilie v úmysle zmocniť sa cudzej 
veci a takýto čin spáchal na chrá-
nenej osobe. René bol zadržaný 
a bol umiestnený do cely policajné-
ho zaistenia a vyšetrovateľom bol 
spracovaný návrh na jeho vzatie 
do väzby. Ak sa obvinenému mu-
žovi vina preukáže, hrozí mu trest 
odňatia slobody na 7 až 12 rokov,“ 
vysvetlila prešovská krajská poli-
cajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

mpo, Snina  

Prípad vyšetruje poverený prísluš-
ník Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru v Snine. Obvinený mla-
dík mal postriekať fialovým spre-

jom v meste Snina na Strojárskej 
ulici kamenný obklad mestského 
kultúrneho strediska. Na jednej 
časti nakreslil postavičku chlapca 
so vztýčeným prostredníkom a ne-
čitateľný text a na druhej časti bu-

dovy červeným sprejom  nakreslil 
obrátene písmeno „S“. „Viktor svo-
jím konaním poškodil cudziu vec 
a mestu Snina tak spôsobil škodu 
vo výške minimálne 200 eur. Ob-
vinený  bol umiestnený do cely po-

licajného zaistenia, ak sa mu vina 
preukáže, hrozí mu trest odňatia 
slobody až na jeden rok,“ doplnila 
prešovská krajská policajná hovor-
kyňa Jana Ligdayová.

mpo, Sobrance, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Koncom júla vo večerných hodi-
nách kontrolovali policajti Riadi-
teľstva hraničnej a cudzineckej po-
lície (RHCP) Sobrance  v katastrál-
nom území obce Koňuš, okres 
Sobrance, 12 štátnych príslušníkov 
Vietnamu. Zasiahli na základe 
informácie, ktorú dostali od prís-
lušníkov Štátnej hraničnej služby 

Ukrajiny. Cudzincov bez cestov-
ných dokladov predviedli na odde-
lenie. „Všetci spomínaní cudzinci 
prekročili štátnu hranicu z Ukra-
jiny do SR neoprávnene mimo 
hraničný priechod a zdržiavali sa 
u nás neoprávnene, bez povolenia 
príslušných orgánov. Z uvedeného 
dôvodu boli všetci administratív-
ne vyhostení s uložením zákazu 
vstupu na naše územie a územie 

ostatných členských štátov EÚ,“ 
informovala Agnesa Kopernická,  

hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej 
a cudzineckej polície Sobrance.

mpo, Medzilaborce  

Vo veci trestného činu porušovanie 
domovej slobody začal trestné stí-
hanie poverený príslušník Obvod-
ného oddelenia Policajného zbo-
ru v Medzilaborciach. Prešovská 

krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová priblížila, že ku skutku 
došlo v jednom z rodinných domov 
v obci Kalinov ešte začiatkom aprí-
la tohto roku. Páchateľ dopoludnia 
neoprávnene vošiel do domu a tam 
sa pohyboval po jednotlivých iz-

bách. Jeho pohyb bol zaznamenaný 
automatickým digitálnym zariade-
ním, tzv. fotopascou, pričom foto-
grafia z pohybu osoby v dome bola 
automaticky SMS správou zaslaná 
na mobilný telefón majiteľa domu, 
46-ročného Martina z Prešova. „Pá-

chateľ z domu nič neodcudzil ani 
nespôsobil žiadnu škodu na zaria-
dení domu. Ak sa páchateľovi vina 
preukáže, za túto „prechádzku“  po 
cudzom dome mu hrozí trest odňa-
tia slobody až na dva roky,“ doplni-
la policajná hovorkyňa.

25-ročný René bol humenským vyšetrovateľom obvinený zo zločinu lúpeže spáchaného v súbehu s prečinom porušovanie domovej slobody.

Pohyb páchateľa v dome zaznamenala fotopasca, pričom fotografia z pohybu osoby v dome bola automaticky SMS správou 
zaslaná na mobilný telefón majiteľa domu.

22-ročný Viktor zo Sniny bol obvinený z trestného činu poškodzovanie cudzej veci.

René napadol a okradol 78-ročného Humenčana priamo na jeho pozemku rodinného domu na ul. Oslobo-
diteľov v Humennom. Policajti ho zadržali a umiestnili do cely. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Myšlienka týždňa...

“JE ILÚZIOU VERIŤ, 
ŽE KÝM PRÍDEME K BOHU, 

NÁS V ŽIVOTE 
BOLESŤ A TRÁPENIE. 

ČASTO JE TO TAK, 
ŽE SA DOSTANEME PRÁVE TAM, 

KAM BY SME RADŠEJ NEŠLI. 
VIEME VŠAK, ŽE KEBY 

SME TAM NEŠLI, 
NENAŠLI BY SME ŽIVOT.“

(HENRI NOUWEN – 1932-1996;  
HOLANDSKÝ KATOLÍCKY KŇAZ, SPISOVATEĽ A TEOLÓG) 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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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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Osýpky: Pre mestá Michalovce a Strážske  
už neplatí zákaz hromadných podujatí  

Mimoriadna situácia, ktorú pre okres Michalovce vyhlásili z dôvodu osýpkovej epidémie, pokračuje. 
Zákaz hromadných podujatí však zrušili pre mestá Michalovce a Strážske.

tasr, Zemplín    

Naopak, toto opatrenie rozší-
rili pre obce Ruská a Krišov-
ská Liesková, naďalej platí 
pre mesto Veľké Kapušany 
a obce Laškovce, Trhovište, 
Zemplínska Široká, Kapu-
šianske Kľačany, Vrbnica 
a Iňačovce. Dôvodom na 
zrušenie zákazu hromad-
ných podujatí pre spomína-
né dve mestá má byť pokles 
prípadov ochorenia. „Pozi-
tívny vývoj je hlavne ten, že 
v meste Michalovce boli za 
posledný víkend tri prípady 
a za posledných 24 hodín ne-
bol žiaden prípad,“ vysvetlila 
pre médiá po krízovom štá-
be, ktorý v utorok zasadal na 
Okresnom úrade v Michalov-
ciach, jeho prednostka Jana 
Cibereová. Podľa jej slov 
sú všetci obyvatelia ohnísk 
nákazy zaočkovaní. Ak sa 
situácia v mestách zmení, 
k zákazu sa podľa nej vrá-
tia. „Za posledné dva týždne 
pribudlo 92 nových prípadov 
v okrese Michalovce a iba 16 
z nich bolo z mesta Michalov-
ce,“ doplnil prednostku hlav-
ný hygienik SR Ján Mikas 
s tým, že vývoj v rámci mesta 
sa zatiaľ stabilizuje, situáciu 
budú naďalej monitorovať. 
Nové prípady sa skôr týkajú 
okolitých obcí, kde prebie-
ha očkovanie. To realizujú v 
prípade zistenia aj v ďalších 
ohniskách. Podľa prednostky 
naďalej zostáva v sledovaní aj 
úloha, cieľom ktorej je zistiť 
lokality, kde je možná náka-
za, nahlásiť počet osôb v nich 
a následne ich preočkovať. 
Do utorka je podľa Mikasa 

počet zaočkovaných na úrov-
ni 3276. Spomenul v tejto sú-
vislosti aj osoby na Mlynskej 
ulici v Michalovciach, ktoré 
sa odmietli tomuto opatre-
niu podrobiť. Z avizovaných 
približne desiatich rodín išlo 
nakoniec o šesť osôb, z toho 
päť už zaočkovali. Čo sa týka 
jednej osoby, tá je v štádiu 
riešenia. Na Zemplíne evi-
dujú do utorkového rána pri-
bližne 350 prípadov osýpok. 
Na infektologickom oddele-
ní michalovskej nemocnice 
bolo v uvedenom čase za-
znamenaných 16 pacientov. 
„Za posledných 24 hodín 
bolo hospitalizovaných šesť 
pacientov a v ústavnej poho-
tovostnej službe bolo sedem 

pacientov ešte ošetrených 
ambulantne,“ uviedol jeho 
primár Štefan Zamba. Pod-
ľa neho je vývoj, čo sa týka 
počtu chorých, stabilizovaný. 
Do utorka bolo od začiatku 
mája v nemocnici hospitali-
zovaných spolu 247 pacien-
tov, vyše 100 chorých bolo 
ošetrených ambulantne. Čo 
sa týka komplikácií, primár 
spomenul hlavne zápaly pľúc 
u menších detí. „Ohrozenie 
života momentálne nebolo,“ 
zdôraznil. Poznamenal, že 
majú aj tehotné pacientky. 
„Dokonca došlo aj k pôrodu 
na našom oddelení,“ uviedol 
s tým, že pri ňom nedošlo ku 
komplikáciám.

Kritická situácia je momen-
tálne vo Veľkých Kapušanoch 
a okolitých obciach, čo potvr-
dil aj Zamba. Momentálne 
podľa neho nemajú z Mi-
chaloviec hospitalizovaného 
ani jedného pacienta, nárast 
počtu chorých ale evidujú 
z Veľkých Kapušian a obcí 
Ruská, Kapušianske Kľa-
čany a Krišovská Liesková. 
Väčšina opatrení prijatých 
na prvom krízovom štábe, 
ako je napr. monitoring po-
lície či jej asistencia pri oč-
kovaní, ale aj zabezpečenie 
dopravy infikovaných osôb 
sanitkami, platí naďalej. Naj-
bližšie zasadnutie krízového 
štábu je naplánované na 13. 
augusta.

Na Zemplíne evidovali do utorka 31. júla približne 350 prípadov osýpok. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenská samospráva zís-
kala nenávratný finančný 
príspevok vo výške viac ako 
154 000 eur na projekt, kto-
rý rieši výstavbu prepojova-
cieho cyklochodníka od sta-
rého Valaškovského mosta 
po cyklochodník na hrádzi 
pri Laborci a umiestnenie 
cyklostojanov pozdĺž vybu-
dovaného a plánovaného 
cyklochodníka na území mes-
ta. Informovala o tom Mi-
chaela Dochánová z radnice. 
Projekt podľa jej slov prispeje 
k dostatočne vybudovanej a 
kompaktnej sieti cyklotrás 
v meste, ale aj k zmene deľby 
prepravnej práce v prospech 
environmentálne priaznivej-
ších módov dopravy a k zvý-
šeniu podielu využívania cyk-
listickej dopravy. Ako ďalej 
uviedla, centrum mesta sa tak 
odľahčí od postupne narasta-

júcej miery automobilizácie 
s pozitívnym environmentál-
nym efektom v podobe zníže-
nia znečistenia ovzdušia, hlu-
ku a vibrácií. V rámci projektu 
sa vytvorí v meste aj päť cyk-
lostojanov a dva stojany pre 
bicykle s prestrešením. Cel-
kové predpokladané náklady 
na projekt predstavujú 162 

313,81 eura, podiel mesta je vo 
výške 8115,69 eura. Humenné 
je východiskovým bodom via-
cerých dlhších či kratších trás, 
po ktorých možno na bicykli 
navštíviť aj blízke či vzdialené 
okolie, ktoré láka nielen príro-
dou, ale aj pamiatkami. Patrí 
medzi ne napr. Veľký a Malý 
okruh, Humenská cyklotrasa, 

ktorá patrí k okruhom zdravia 
alebo rodinným trasám, ale aj 
52 kilometrov dlhá medziná-
rodná cyklotrasa Po stopách 
príhod dobrého vojaka Švej-
ka. „Najnovšou cyklotrasou 
je cyklomagistrála ikon dlhá 
53,3 kilometra z Humenného 
až do Paloty,“ uzavrela Dochá-
nová.

tasr, Slovensko

Výmena informácií o epide-
miologickej situácii týkajúcej 
sa kliešťovej encefalitídy, ako 
aj o samotnom ochorení a 
prevencii bola cieľom nedáv-
neho 20. výročného zasadnu-
tia Medzinárodnej vedeckej 
pracovnej skupiny pre klieš-
ťovú encefalitídu (ISW-TBE). 
Na viedenské stretnutie boli 
pozvaní členovia ISW-TBE 
zastupujúci jednotlivé európ-
ske i mimoeurópske krajiny. 
„Za ostatné roky pozorujeme 
mierne rastúci trend ochore-
nia na kliešťovú encefalitídu. 
Slovensko má v Európe, a asi 

aj vo svete, neslávne prven-
stvo v počte alimentárnych 
epidémií (spôsobených kon-
zumáciou potravín) tohto 
ochorenia, ktorých počet má 
tiež rastúci trend. Dôvodom 
je obľuba tradičných salaš-
níckych výrobkov z nepaste-
rizovaného ovčieho mlieka. 
Riziková je aj konzumácia su-
rového kozieho mlieka či vý-
robkov z neho. Zaočkovanosť 
proti kliešťovej encefalitíde 
je však u nás naďalej nízka,“ 
konštatovala Jana Kerlik z 
odboru epidemiológie ban-
skobystrického Regionálneho 
úradu verejného zdravotníc-
tva, ktorá zastupovala Slo-

vensko na medzinárodnom 
fóre vo Viedni. Podľa nej 
takmer dve tretiny Slovenska 
predstavujú rizikové oblasti 
nákazy. Dlhodobo najvyššia 
chorobnosť zodpovedá oblasti 
povodia rieky Váh, ide najmä 
o okresy Púchov a Považská 
Bystrica. Šírenie endemic-
kých oblastí postupuje najmä 
na sever krajiny i do horských 
oblastí pravdepodobne v dô-
sledku klimatických zmien. 
Za nové ohnisko sa považujú 
okresy Žilina a Bardejov. Na 
strednom Slovensku ide naj-
mä o lokality v okresoch Ban-
ská Bystrica, Zvolen, Detva, v 
ktorých došlo za ostatné roky 

k nárastu nielen prípadov, 
ale tiež alimentárnych epi-
démií. Na východe krajiny sa 
endemické ohniská kliešťovej 
encefalitídy tiahnu od okresu 
Prešov, Vranov nad Topľou, 
Humenné až po Sninu. „V 
roku 2016 sme v okrese Koši-
ce - okolie pozorovali najväč-
šiu epidémiu minimálne za 
posledných 20 rokov. Išlo o 
druhú alimentárnu epidémiu 
na východe Slovenska od čias 
tej najväčšej, rožňavskej, v 
roku 1951,“ dodala Kerlik. Za 
posledné desaťročia sa pozo-
ruje nárast výskytu kliešťovej 
encefalitídy vo väčšine európ-
skych krajín.

Mesto získalo nenávratný príspevok na stavbu prepojovacieho cyklochodníka  

Kliešťová encefalitída trápi roky aj Slovensko 
Slovensko má v Európe, a asi aj vo svete, neslávne prvenstvo v počte alimentárnych epidémií (spôsobených konzumáciou potravín) tohto 

ochorenia, ktorých počet má tiež rastúci trend. Dôvodom je obľuba tradičných salašníckych výrobkov z nepasterizovaného ovčieho mlieka. 
Na východe krajiny sa endemické ohniská kliešťovej encefalitídy tiahnu od okresu Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné až po Sninu.  
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tasr, Prešov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Zástupcovia ázijskej spoločnos-
ti pricestovali do Prešovského 
kraja v nadväznosti na podni-
kateľské fórum v Pekingu z júna 
tohto roka, ktorého sa zúčastnil 
aj Majerský. Bilaterálne kontak-
ty, ktoré sa tam podarilo nadvia-
zať, vyústili do návštevy čínskych 
partnerov na východe Slovenska 
ako možnej destinácie pre etab-
lovanie ich podnikateľských ak-
tivít. „Je to veľká príležitosť pre 
Prešovský kraj. Ide o významnú 
štátnu firmu, ktorá sa orientuje 
na výstavbu, investície, financo-
vanie a obchod. Keďže vo svojom 
portfóliu má širokospektrálne 
podnikateľské odvetvia a svoju 
pobočku na Slovensku, verím, 
že časť svojich iniciatív presme-
ruje viac od hlavného mesta 
na východ, do nášho regiónu. 
Chceme týmto snahám byť ma-
ximálne nápomocní,“ uviedol 
Majerský. Zástupcovia spoloč-

nosti prejavili podľa jeho slov 
záujem o poľnohospodárstvo, 
stavebníctvo a drevospracujúci 
priemysel, nevylúčili ani deve-
loperskú činnosť. „V kraji máme 
desať priemyselných parkov, 
ktoré ponúkajú svoju infraštruk-
túru a sú investorom k dispo-
zícii. Máme tu aj veľký ľudský 
potenciál a pracovnú silu. Sme 
zaujímavou distribučnou desti-
náciou a na území regiónu pod-
nikajú životaschopné firmy. Ta-
kže možností je viacero. Nateraz 
vkladáme veľkú nádej do ďalších 
rokovaní so Slovenskou agentú-
rou pre rozvoj a investície, ktorá 
by mohla byť konkrétnejšia aj 
v otázkach možných stimulov,“ 
doplnil Majerský. Na stretnutí, 
ktoré sa uskutočnilo na Úrade 
PSK, bol prezentovaný investič-
ný i priemyselný potenciál kraja. 
Svoje možnosti i zámery pred-
stavili aj čínski podnikatelia. „Vi-
díme tu perspektívu na výhodnú 
spoluprácu a obchod. Nie sme 

ale za jednostranné kontakty, 
ktoré spočívajú v dovoze našich 
produktov. Na Slovensko prichá-
dzajú plné kontajnery z Číny, na-
späť prázdne, a to by sme chceli 
zmeniť. Posilniť nielen dovoz, ale 
aj vývoz vašej produkcie a lokál-
nych výrobkov, ktoré by mohli 
byť u nás zaujímavé,“ povedal 
počas stretnutia Tantai Yinuyu, 
prezident spoločnosti. Shanxi 
First Construction Group Co., 
Ltd., je s miliardovými obratmi 

v Číne na zozname 80 top firiem. 
Spoločnosť je najväčšou integ-
rovanou stavebnou skupinou 
v provincii Shanxi, investuje do 
infraštruktúry, do výstavby ciest, 
mostov, železníc či letísk. Za se-
bou má takmer 100 stavebných 
projektov po celom svete. Svoje 
podnikateľské aktivity vyvíja 
v chemickom priemysle, výrobe 
konštrukčných materiálov či v 
environmentálnej oblasti.

Rastislav Mičaník, Kolonica

Jednoznačne najatraktívnejším 
podujatím bolo nedávne verej-
né pozorovanie úplného zatme-
nia Mesiaca, ktoré prebiehalo z 
piatka 27. júla na sobotu 28. júla 
2018. Viac ako 200 návštevníkov 
observatória malo možnosť zažiť 
toto jedinečné vesmírne predsta-
venie na vlastné oči priamo pod 
hviezdnou nočnou oblohou. „Po-
časie bolo k návštevníkom priaz-
nivé a pozorovacie podmienky 
boli vynikajúce. K dispozícii bolo 
päť profesionálnych teleskopov, 
živá projekcia, premietanie v pla-

netáriu a odborný výklad našich 
pracovníkov,“ zhodnotil RNDr. 
Igor Kudzej, CSc., riaditeľ Vihor-
latskej hvezdárne v Humennom. 
„Sledovali sme zatmenie voľným 
okom a detaily ďalekohľadmi. 
Pozorovali sme tiež Mars, Jupi-
ter a Saturn. Bolo to úchvatné,” 
konštatovala účastníčka Veroni-
ka, ktorá na pozorovanie prices-
tovala zo Svitu.
Návštevníci regiónu, ktorí ne-
stihli zatmenie Mesiaca, majú 
počas celého leta možnosť absol-
vovať prehliadky observatória, 
ktoré prebiehajú denne so za-
čiatkom o 14.00 hod. Objednať 

si tiež môžu večerné exkurzie a 
pozorovania hviezdnych objek-
tov nočného neba Parku tmavej 
oblohy. Podľa vyjadrenie Rasti-
slava Mičaníka, riaditeľa nadá-
cie Aevis, ktorá sa venuje ochra-
ne prírody a rozvoju prírodného 
turizmu, je Astronomické obser-
vatórium na Kolonickom sedle 
dôležitou súčasťou rozvoja re-
giónu. „Príroda, kultúra a tmavá 
nočná obloha, to je trojkombiná-
cia, ktorá je obrovskou výhodou 
severovýchodného Slovenska. Je 
to magnet, ktorý dokáže zaujať a 
pritiahnuť. Túto výhodu by sme 
mali v prvom rade vedieť chrániť 

a až tak citlivo a rozumne využí-
vať,” zamýšľa sa Mičaník.
Úplné zatmenie Mesiaca trva-
lo rekordných 104 minút a celá 
fáza zatmenia trvala takmer štyri 
hodiny. Tento úkaz bol najdlh-
ším úplným zatmením Mesiaca 
v tomto storočí. Podobné zatme-
nie uvidia až naši potomkovia v 
roku 2123. Okrem úplného za-
tmenia Mesiaca bol na oblohe 
aj ďalší súbežný unikátny jav, 
planéta Mars sa ocitla v najvý-
raznejšej opozícii so Slnkom za 
posledných pätnásť rokov. Mars 
bol dobre viditeľný v blízkosti 
Mesiaca

Čínska spoločnosť  má záujem investovať v Prešovskom kraji

Leto pod hviezdami

O investovanie v Prešovskom kraji prejavila záujem čínska spoločnosť Shanxi First Construction Group Co., Ltd. Jej vrcholní manažéri rokovali 
s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským a informovali sa o možných lokalitách pre potenciálnu investíciu v regióne.

Po jarnom astronomickom dni v Parku tmavej oblohy Poloniny, ktorý sa uskutočnil 10. mája 2018, pokračujú aj počas celého leta 
na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle ďalšie zaujímavé aktivity pre verejnosť. Ich cieľom je najmä popularizácia 

astronómie a podpora tzv. astroturistiky v rámci rozvoja cestovného ruchu v regióne poľsko-slovenského pohraničia.



PONDELOK
6. AUGUSTA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 9|SPRAVODAJSTVO

tasr, Humenné

Rezerváciou prechádza náučný 
chodník s desiatimi grafickými 
značkami. Jaskyňu možno nájsť na 
v poradí ôsmej značke. „Tento ge-
omorfologický výtvor predstavuje 
pozoruhodnú dutinu v karboná-
tových zlepencoch centrálno-kar-
patského paleogénu. Jaskyňu tvorí 
jediná sieň s pôdorysom 20 x 17 
metrov. Vchod do nej tvorí mohut-
ný portál s výškou približne päť 
metrov. Rovné dno tvorí prašný 
sediment, ktorého významnou sú-
časťou je istotne i vyvetraný vápni-
tý matrix (tmel). Vírivou činnosťou 

vody vznikli v strope jaskyne du-
tinky nazývané ‚obrie hrnce‘,“ in-
formuje CHKO Východné Karpaty 
na svojej internetovej stránke. Na 
stenách a strope jaskyne je dobre 
viditeľná aj štruktúra zlepencovej 
horniny. Nad týmto objektom sa 
nachádza ešte menšia Horná jas-
kyňa, ktorá v súčasnosti nie je prí-
stupná, keďže je vchod do nej zasy-
paný. „V jaskyni Dúpna bolo ziste-
né zimovanie malého počtu šiestich 
druhov netopierov,“ uvádza sa na 
webe. Trasu spomínaného chodní-
ka tvorí uzavretý okruh s celkovou 
dĺžkou 3,5 kilometra. Prehliadka 
trvá približne tri hodiny. Chodník 

je možné používať v každom roč-
nom období, s výnimkou daždi-
vého počasia. Najvhodnejšie je to 
v mesiacoch marec až júl. „Trasa 
chodníka sa nesmie svojvoľne skra-
covať. Na svahu návštevníci nesmú 
uvoľňovať skaly a do hrebeňovej 
časti je odporúčané vstupovať v 
skupine s maximálnym počtom 
20 osôb,“ upozorňuje CHKO Vý-
chodné Karpaty na webovej strán-
ke. Územie NPR Humenský Sokol 
sa rozprestiera v katastrálnych 
územiach mesta Humenné a obcí 
Jasenov, Ptičie a Chlmec na rozlo-
he 241,5 hektára. Vďaka vápnitému 
horninovému podkladu a rôznym 

pôdnym a mikroklimatickým pod-
mienkam sa tam vytvorila mozaika 
spoločenstiev, ktoré predstavujú v 
širšom ponímaní krajiny izolované 
ostrovy. Prežívajú na nich druhy s 
vyhranenými ekologickými nárok-
mi – stredozemné, druhy východo-
európskych pontických stepí alebo 
reliktné, zachované zo starších čias 
vývoja vegetácie. Najvyššie polo-
ženým miestom rezervácie je kóta 
Červená skala (447 m n. m.), od-
kiaľ je možné pozorovať celkový ráz 
krajiny v okolí Humenských vrchov 
i samotné okresné mesto a okolité 
obce.

Mgr. Jana Fedičová

Jeho cieľom je spájanie vekových 
i záujmových vrstiev spoločnosti 
s dôrazom na multikultúrny dia-
lóg ako predpoklad zodpovedného 
a udržateľného využívania kultúr-
neho dedičstva pre spoločnosť. Ce-
lodenné podujatie Stretnutie kultúr 
v múzeu  − Deň maďarskej kultúry  
bolo úvodnou časťou múzejného 
projektu Multikultúrne múzeum − 
prezentácia kultúr v múzeu. Ide o 
formu multižánrového programu 
v niekoľkých pokračovaniach, za-

meranú na prezentáciu kultúrnych 
hodnôt  národnostných menšín ži-
júcich v regióne horného Zemplí-
na. Projekt podporil z verejných 
zdrojov Fond na podporu kultúry 
národnostných menšín. Podujatie 
prebiehalo na nádvorí renesanč-
ného kaštieľa a v expozičných a 
výstavných priestoroch múzea. 
Vstup do sveta maďarskej histórie 
a kultúry v karpatskej kotline otvo-
rilo múzeum prehliadkou umelec-
ko-historickej expozície a výstavy 
maďarských insitných umelcov, 
rezbárov Istvána Kissa a Tibora 

Balatoniho. Na slávnostnom otvo-
rení podujatia so Službami Božími 
Reformovanej kresťanskej cirkvi 
v maďarskom jazyku sa zúčastnili 
generálny konzul Maďarskej re-
publiky v Košiciach Attila Haraszti, 
zástupcovia samosprávy mesta Ma-
teszalka, Humenné a Snina, pred-
stavitelia Reformovanej kresťanskej 
cirkvi v Maďarsku a na Slovensku, 
zástupcovia miestnych maďarských 
komunít a hostia z blízkeho okolia. 
V kultúrnom programe sa náv-
števníkom predstavili účinkujúci 
z regiónu Použia a Medzibodrožia, 

citarová skupina Fabotó z Veľkých 
Kapušian a interpreti operetných 
árií Floriána Zamatócka a Tamása 
Farkas. Prezentáciu maďarskej kul-
túry a zvykov na nádvorí kaštieľa 
spestrila degustácia tradičných je-
dál maďarskej kuchyne a vín. Po-
kračovanie projektu multižánrovej 
prezentácie kultúrnych zvyklostí  
v regióne horného Zemplína pri-
pravuje múzeum na jeseň. Zamera-
né bude na českú kultúru v našom 
prostredí s odkazom na sté výročie 
vzniku Československa. 

tasr, Snina

Budova mestského úradu bola po-
stavená na začiatku 80. rokov mi-
nulého storočia. „Vtedy málokto 
tušil, že vedecko-technický rozvoj 
pôjde tak rýchlo dopredu a internet 
sa stane každodennou a neodmys-
liteľnou súčasťou aj bežných admi-

nistratívnych činností. V dnešnej 
dobe je už viac-menej štandardom, 
že nové budovy sú vybavené sys-
témom štruktúrovanej kabeláže, 
ktorá sa používa na prenos dát, te-
lefónnych liniek a pod. Jestvujúca 
počítačová sieť v budove mestské-
ho úradu je preťažená a zastaraná 
a pri každodennom používaní sú 

zaznamenávané časté výpadky,“ 
informovala hovorkyňa radnice Eva 
Mihaliková s tým, že predovšetkým 
z týchto dôvodov sa samospráva 
rozhodla investovať do tejto oblas-
ti. Rekonštrukciu realizuje ATRIS, 
spol. s r. o., Snina. So stavebnými 
prácami začali v júli. „V rámci in-
vestičnej akcie bude zrekonštruova-

ná počítačová sieť na všetkých po-
schodiach budovy mestského úra-
du, kamerový systém na vstupoch 
do objektu a dochádzkový systém. 
Realizáciou stavebných prác sa tak 
vytvoria lepšie pracovné podmienky 
pracovníkom úradu,“ doplnila Mi-
haliková s tým, že plánovaný termín 
dokončenia je 7. november.

Súčasťou Humenského Sokola je aj jaskyňa Dúpna  

Nový projekt Vihorlatského múzea v roku európskeho kultúrneho dedičstva

V budove mestského úradu v Snine rekonštruujú dátové rozvody

Jaskyňa Dúpna je súčasťou národnej prírodnej rezervácie (NPR) Humenský Sokol, ktorej územie je súčasťou súvislej európskej sústavy 
chránených území Natura 2000. Platí v nej tretí až piaty stupeň ochrany. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty. 

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci podpory prezentácie kultúrnych hodnôt spoločného európskeho dedičstva otvorilo minulú 
nedeľu nový projekt zameraný na spoznávanie kultúrneho bohatstva Európy a posilnenie príslušnosti k spoločným univerzálnym koreňom.

Sninská samospráva rekonštruuje dátové rozvody v budove mestského úradu. Celkový náklad na to predstavuje takmer 60-tisíc eur vrátane DPH.
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INFOSERVIS / INZERCIA

MsKS – DOM KULTÚRY

XXIX. HUMENSKÝ JARMOK
(9. – 11. augusta) na Námestí slobody 

v Humennom. * 9. 8. o 15.00 
hod. slávnostné otvorenie; Shock 

Band, Riava * 10. 8. od 15.00 hod. 
Humenský toliar; Harčarki, Tarnavčan. 

VÝCHODŇARSKÉ PARÓDIE 
/ KLADZIANSKÉ ĽUDOVÉ 

DIVADLO
Kultúrne leto pri Fontáne lásky 

v nedeľu 12. augusta o 17.30 hod. 

ALEKSANDRA CIEPIELOWSKA 
TABISZ

Výstava obrazov poľskej autorky. 
Vo výstavnej miestnosti DK do 24. 

augusta.

CHARLES ANDREWS
XVI. HUMENSKÉ ORGANOVÉ 

DNI Štefana Thomána. Medzinárodný 
organový festival. Vystúpi anglický 

interpret v utorok 14. augusta o 19.00 
hod. v Rímskokatolíckom kostole 

Všetkých svätých.

COUNTRY BEAT 3+1
Kultúrne leto pri Fontáne lásky 

v nedeľu 19. augusta o 17.30 hod. 

PONTES 2018 – 
MOSTY POROZUMENIA

-VIRTUOSI DI PRAGA 
a COLLEGIUM CANTORUM 

z Bardejova (Slávnostný 
koncert k 100. výročiu vzniku 

Československej republiky – v sobotu 
25. augusta o 19.00 hod. v kostole 

Všetkých svätých v HE.
-HOLLYWOODSKÁ NOC (Filmové 
a populárne melódie) – v utorok 28. 
augusta o 19.00 hod. v koncertnej 

sieni humenského zámku.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ  
MÚZEUM

INSITA 2018
XIV. ročník medzinárodného 

výtvarného plenéru. Sprievodná 
výstava tvorby maďarských umelcov 
Istvána Kissa a Tibora Balatoniho do 

18. augusta vo VM.

12 PATRÓNOV
...Ochrancovia vedy, techniky 

a remesiel. Slovenské technické 
múzeum v Košiciach pozýva 

na výstavu... Potrvá do 30. júna 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

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

06. 08. JOZEFÍNA
  (Svetový deň boja za zákaz
  jadrových zbraní)
07. 08. ŠTEFÁNIA
08. 08. OSKAR
09. 08. ĽUBOMÍRA
 (Medzinárodný deň solidarity 

s bojom žien v Juhoafrickej re-
publike a Namíbii / Medziná-
rodný deň pôvodného obyva-
teľstva sveta / Deň Nagasaki)

10. 08. VAVRINEC, VAVRO
  - Deň obetí banských nešťastí 

(pamätný deň)
 (Záhaľčivý deň)
11. 08. ZUZANA
12. 08. DARINA, DÁRIUS
  (Medzinárodný deň mládeže)
13. 08. ĽUBOMÍR 

(Medzinárodný deň ľavákov)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
06. 08. ŽOFKA / ČIKINA
07. 08. KING / BERGERON
08. 08. LAMBERT / VANESSA
09. 08. HOWARD / CHANEL
10. 08. FRIGO / DAMIÁN
11. 08. CHICCO / BEA
12. 08. LUCIFER / SHELIA
13. 08. TIMO / KAMILA

v galerijných priestoroch VM.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU

Súbor veľkoformátových dobových 
fotografií prináša zábery od 

najstarších dochovaných vyobrazení 
štvorkrídlového objektu renesančného 
kaštieľa a priľahlého parku na rytine z 
obdobia druhej polovice XVII. storočia 

po dnešok. Súčasťou vystavovaných 
fotografií sú aj doposiaľ nezverejnené 

snímky pochádzajúce z rodinného 
albumu potomkov Andrássyovcov 

žijúcich v Kanade. 

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. 

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0117

Východ / Západ  S L N K A 
pon (06.08.) 5:07 / 20:05 hod.
ut 5:08 / 20:03 hod.
str 5:09 / 20:01 hod.
štvr 5:11 / 20:00 hod.
pia  5:12 / 19:58 hod.
sob 5:14 / 19:56 hod.
ned 5:15 / 19:55 hod.
pon (13.08.) 5:16 / 19:53 hod.
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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

H
E

-S/0042

Keď august páli, bude páliť  
aj víno.

Horúčava na sv. Dominika  
(4. 8., kňaz) zvestuje veľmi tuhú 

zimu.

V deň Premenenia Krista Pána 
(6. 8.) je premena vôd.

Vietor, ktorý v deň Oskara (8. 8.) 
sa strhne, zo štyri dni duť bude.

Keď je na Vavrinca (10. 8.) 
slnce, medu budú plné hrnce.

Svätý Vavrinec (diakon 
a mučeník) nesie z poľa veniec.

Po Vavrinci drevo viac  
už nerastie.

Keď je na Vavrinca pekná 
teplá chvíľa, nastane aj jeseň 

sedliakovi milá.

Slnečno na deň Vavrinca hotuje 
nám chutného vínka. 

Keď je v prvom augustovom 
týždni teplo, mohla by byť biela 

zima.

PRANOSTIKA

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 N Á J O M

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

HE-R/0081

 � Dám do prenájmu 
2-izb. BYT v centre mes-
ta. Tel. 0918 079 318.

HE-R/0133

P R E D A J

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

HE-R/0001

S L U Ž B Y

 � Ponúkame STAVEB-
NÉ PRÁCE – omietky, 
SP1, maliarske práce, 
plávajúce podlahy, ob-
klady a dlažby. Tel. 0919 
039 866. 

HE-R/0134

KÚPALISKO V HUMENNOM
(6. – 12. 8. 2018)

vnútorný 25-metrový bazén
ut 08.15 – 20.00 hod.
str 09.00 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 str 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
str 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0

11
8

(jac) 

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

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

06. 08.  AVICENA, 
 Nemocničná ul. 41
07. 08.  LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22
08. 08.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
09. 08.  MEDIA, 
 Družstevná ul. 7
10. 08.  BENU - OC Tesco, 
 Družstevná ul. 39
11. 08.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
12. 08.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67
13. 08. SLNEČNICA, 
 Ul. 1. mája 21

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
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Tropické horúčavy striedajú lokálne búrky. Príčiny výkyvov však rieši len malá skupina ľudí
-MJK-, Kamenica n/Cir.

Zábery, ktoré sú aktuálne v každej 
dobe, v súčasnosti už na každom 
možnom mieste (nielen) starého 
kontinentu. Niektoré krajiny sveta 
sužujú plamene požiaru z horúčav, 
iné oblasti čelia meteorologickým 
javom, rovnako ničiacim obydlia, 
krajinu, ba ľudské životy. Povedzme 
si ale pravdu. Kto za tým všetkým 
stojí? Odpoveď na klimatické zme-
ny našej planéty je jednoznačná...  
Človek... 

Určite sa mnohí z vás predošlé dni 
z tých tropických horúčav obliehajú-
cich našu krajinu nedokázali často ani 
len nadýchnuť, rozhodnúť sa k nejakej 
inak bežnej činnosti. Vyhľadávali ste 
tienené miesta, vyhýbali sa priamemu 
slnečnému žiareniu, vypili ste viac te-
kutín ako zvyčajne, vykúpili mrazené 
pochúťky v obchodoch... iní (ktorým 
voľné chvíle dovolili) vyhľadali prí-
jemné miesto v prírode pri vode. 

Práve týmito fotografiami našej či-
tateľky Moniky V. z Kamenice nad 
Cirochou chceme poukázať na druhý 
extrém počasia. 
Meteorológovia by najradšej výraz 
„búrka z tepla“ vymazali zo slovníka 
bežných občanov. Vraj nič také neexis-
tuje. Udomácnila sa však táto fráza už 
pred mnohými desiatkami rokov. 
V nedeľu 1. apríla tohto roku postilo 
v obci takéto nešťastie z nárazového 
dažďa a veľkého úhrnu zrážok viace-
ré domácnosti, ba aj miestnu základ-
nú s materskou školou. Ako v nedeľu 

prišlo, tak aj v pondelok odišlo. Škody 
na majetku však boli v mnohých prí-
padoch viditeľné a citeľné. V škole 
zasahovali aj dobrovoľní hasiči z obce. 

Prelom mesiacov apríl – máj bol nad-
mieru teplotne 
horúci. Dalo by sa 
povedať, že leto 
skončilo. Začia-
tok letných prázd-
nin na Slovensku 
nebol častovaný 
prívetivým poča-
sím. Mnohí rodi-
čia si možno nie 
raz povedali, že 
ich ratolesti si asi 
toto leto neužijú. 
Letné kúpalisko 
v Humennom za-
čalo svoju  sezónu 
v čase, kedy sa, 
povedzme, mier-
ne ochladilo. Ani 
s tým neboli ľudia 
spokojní. Avšak 
prišlo obdobie 
opätovných tro-
pických horúčav, 
no zase nám nie 
je po vôli. Horúco 
je, nedá sa existo-
vať takto... 

Preto „nedudri-
me“ v prípade ta-
kýchto výstrelkov 
počasia. To je asi 
jediné na tomto 
svete, čo človek 

nedokáže ovplyvniť. Prijmime s po-
korou to, čo nám planéta Zem a po-
časie ponúka. A snažme sa zachrániť 
v oblasti, ktorej existujeme a žijeme 
čo najviac prirodzeného, čo 
sme zadarmo dostali. Aby 

aj naše deti a vnúčatá mohli slušne žiť 
a dýchať. Naša planéta, fauna aj flóra, 
je nádherná. Nedokážeme oceniť dar, 
ktorý sme dostali?

Pre porovnanie... Tento priestor vstupu do hlavného domu zdobí v týchto dňoch krásny zelený porast. |  FOTO: ARCHÍV MV, MJK

Miesto letného odpočinku v tieni... |  FOTO: ARCHÍV 
MV, MJK

Trávnatý porast pozemku pred hospodárskou časťou 
(vpredu letisko). |  FOTO: ARCHÍV MV, MJK

Zatopený vstup do letného domčeku. |  FOTO: ARCHÍV 
MV, MJK

Pivničné priestory pod hlavným domom boli kom-
pletne zaliate vodou. |  FOTO: ARCHÍV MV, MJK

Priestor za hlavným domom, svah sa zvažuje sme-
rom nadol od hlavnej cesty (Humenné – Snina) po-
stupne miernym zostupom k železničnej trati a le-
tisku v Kamenici. |  FOTO: ARCHÍV MV, MJK
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Nežime zatvorení vo svojich bytoch... Sídlisková akcia mladých pre susedov
 (tš), -MJK-; Humenné, FOTO ARCHÍV FM

Mládežnícka organizácia FreeMar 
v spolupráci s Občianskymi združe-
niami FLEK, RÓM PODSKALKY, 
ŽENY a TRADÍCIE, a s neformál-
nym zoskupením PRÍĎ a POZNAJ 
pripravili v sobotu 21. júla na Sídlis-
ku II v Humennom kreatívne podu-
jatie, nielen pre mladých, s názvom 
- Mladí pre susedov. 

Inšpirácii sa medze nekládli... obľúbe-
né maľovanie na tvár si našlo svojich 
najmenších záujemcov,  hrali sa spo-
ločenské hry, súťažilo sa v športových 
aktivitách, modelovalo sa z hliny, 
kreslilo na chodníky, spoznávali sa 
skameneliny, skákalo sa na trampolí-
ne... a v závetrí teplého letného popo-
ludnia pripravili organizátori aj ďalšie 
aktivity.  

Predseda Mládežníckeho parlamentu 
FreeMar hodnotí túto akciu pozitívne 
a dodáva... „Čo je krajšie, ak sa stretnú 

všetky vekové kategórie, nájdu si spo-
ločnú reč a zabavia sa v príjemnom 
a im známom sídliskovom prostredí?“ 
Azda fotografie z tohto milého poduja-
tia napovedia viac...
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V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM  NEDOSTAL NÁŠ TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,
NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽDŇA 

AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA LABORECKEJ ULICI (ZEKON) V HUMENNOM.

jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami

Myšlienka týždňa...

“CHARAKTER JE 
AKO STROM  

A SLÁVA 
AKO JEHO TIEŇ. 

TIEŇ JE TO, 
NA ČO MYSLÍME, 
STROM JE VŠAK 

SKUTOČNÝ.“
 

(ABRAHAM LINCOLN – 1809-1865; 
16. PREZIDENT USA)

INZERCIA / INFOSERVIS
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FORTUNA LIGA – 3. kolo
•	 Zemplín Michalovce – Slovan 
Bratislava 1:2 * Ružomberok – Žilina 
3:1 / Podbrezová – Trnava 1:0 / Zlaté 
Moravce Vráble – Senica 4:0 / Trenčín 
– Sereď 5:1 / Nitra – Dunajská Streda 
2:3.

•	 2. kolo * Dunajská Streda – Zem-
plín Michalovce 4:1 * Žilina – Nitra 
2:1 / Sereď – Senica 2:1 / Trnava – 
Zlaté Moravce Vráble 1:0 / Slovan 
Bratislava – Podbrezová 3:0 / Trenčín 
– Ružomberok 1:4. 

•	 1. kolo * Zemplín Michalovce – 
Žilina (21. 8. 2018) * Senica – Trnava 
1:0 / Ružomberok – Sereď 0:0 / Pod-
brezová – Dunajská Streda 1:2 / Zlaté 
Moravce Vráble – Slovan Bratislava 
1:4 / Nitra – Trenčín (odložený).

Slovan Bratislava  3 3 0 0 9:2 9
Ružomberok 3 2 1 0 7:2 7
Dunaj. Streda 2 2 0 0 6:2 6
Sereď 3 1 1 1 3:6 4
Trenčín 2 1 0 1 6:5 3
Zl. Moravce/Vráble 3 1 0 2 5:5 3
Žilina 2 1 0 1 3:4 3
Trnava 3 1 0 2 1:2 3
Podbrezová 3 1 0 2 2:5 3
Senica 3 1 0 2 2:6 3
Nitra 1 0 0 1 1:2 0
Michalovce 2 0 0 2 2:6 0

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 3. kolo

MFK SNINA – FK HUMENNÉ 
1:2 (1:0)

Góly: 34. M. Pčola – 57. a 75. V. Vo-
roňák. 
Žlté karty: 40. Jankaj, 49. Prokopčák, 
90. Balko – 59. Laković, 79. Voroňák. 
R: R. Weiss – Z. Lang, J. Cuprák. D: 
850.
MFK: Pe. Diňa – J. Lukáč, D. Pro-
kopčák (81. F. Svistun), M. Balko, D. 
Janko, Ľ. Jankaj, O. Vyshnevskyi, J. 
Skvašík, J. Popovič, M. Pčola, K. Se-
hediy. Tréner: Jozef Štafura.
FK: D. Vohar – F. Dolutovský (83. T. 
Szilvási), C. Vasiľ, P. Radovanović, N. 
Laković, V. Voroňák, M. Porvazník, 
M. Dolutovský (46. Pe. Kokočák), M. 
Zlacký, D. Popik (90. F. Sitarčík), S. 
Andrić. Tréner: Puniša Memedović.

Po dlhom čase sa pod Sninským ka-
meňom konalo súťažné „ okresné der-
by “, keď domáci privítali pred peknou 
diváckou kulisou súpera z neďalekého 
Humenného.

Od prvej minúty to bol vyrovnaný 
zápas s minimom šancí. Domáci boli 
priamočiarejší, Humenčania zase dr-
žali viac loptu vo svojej moci. V 2.
min. unikol po pravej strane Popovič, 
ale jeho prudký nebezpečný center 
skončil v brankárových rukaviciach. 
V 4.min. zahrávali hostia dva rohy za 
sebou po akciách Radovanoviča, ale 
bránku domácich z nich neohrozili. 
V 6.min. sa pekne uvoľnil Skvašík, 
Popovič sa však na prvej tyči dobre 
nezorientoval a zblízka dal vedľa. 
V 10.min. po akcii vľavo vystrelil 
spoza 16-ky Voroňák, obrancom zblo-
kovanú strelu Diňa ľahko chytil. V 20.
min. našiel Diňa dlhým výkopom 
rozbehnutého Sehediyho, ktorého 
centrovanú loptu poslal Vyshnevskyi 
volejom vedľa. V 21.min. sa pred 16-
kou pekne uvoľnil Sehediy, zakončil 
však prízemnou strelou tesne vedľa. 
V 22.min. zachraňoval Diňa včasným 
vybehnutím pred Radovanovičom. 
V 29.min. po trestnom kope nakrátko 
vystrelil Janko z 25m tesne vedľa ši-
benice. V 34.min. po rohu Janka a tr-
me-vrme v 16-ke sa dostal k odrazenej 
lopte Pčola a nekompromisne prudkou 
strelou pod brvno prestrelil hosťujúce-
ho brankára. V 39.min. sa uvoľnil pred 
pokutovým územím Popík, technickú 
strelu pomedzi obrancove nohy Diňa 
vyrazil na žrď. V 42.min. sa situácia 
zopakovala, Popík sa pekne uvoľnil 
a jeho prudkú strelu zblokoval obran-
ca na roh.

Hostia, ktorých dirigovali Andrič, 
druholigová posila z Lipt. Mikuláša 
a skvele hrajúci Voroňák začali druhý 
polčas aktívnejšie. V 48.min. sa po 
centri sprava ocitol v šanci Andrič, 
pred 5-kou však loptu sám pred Di-
ňom minul. V 52.min. poslal trestný 

kop z 25m Pčola nad. V 55.min. mohli 
domáci svoj náskok zvýšiť, po Vy-
shnevského akcii vystrelil nebezpečne 
Skvašík, hosťujúci brankár vyrazil 
loptu iba pred seba a dorážku Sehe-
diyho vyrazil na roh. Z protiútoku 
prisúdil postranný rozhodca aut, ktorý 
mali mať domáci Humenčanom, pred 
16-kou sa dopustil faulu Balko a v 57.
min. trestný kop z 20m trafil Voroňák 
nádherne ponad múr do domácej brán-
ky a vyrovnal stav stretnutia. V 60.
min. Skvašíkov nájazd skončil zbloko-
vanou strelou. V 62.min. poslal trestný 
kop Voroňák tesne vedľa. V 64.min. 
nádherne vystrelil z 30m Jankaj, Vo-
hár vytlačil loptu spod brvna na roh. 
Po rohu nakrátko nasledoval center do 
5-ky, ktorý Skvašík nestihol dotlačiť 
do bránky, obranca pred ním pohoto-
vo zakročil. V 68.min. po rohu Janka 
hlavičkoval Lukáč tesne nad. V 71.
min. vystrelil Voroňák z 25m vedľa. 
V 72.min. namieril Popovič z trest-
ného kopu z 30m vedľa.  V 75.min. 
po akcii stredom a časovanej prihráv-
ke Radovanoviča prebehol Voroňák 
pomedzi stopérov a sám pred Diňom 
s prehľadom svoju šancu premenil 
na vedúci gól Humenčanov. Domáci 
v snahe vyrovnať vrhli všetky sily do 
útoku, ale skórovať sa im už nepoda-
rilo. V 79.min. tečovaný trestný kop 
Pčolu z 30m skončil rohom. V 82.
min. pohrozil Radovanovič, predral 
sa cez obrancov až pred Diňu, ale ten 
jeho pokus vykopol nohou na roh. 
V 86.min. zrazil dlhú loptu Sehediyho  
Skvašík pred Popoviča, jeho pohotová 
strela išla tesne vedľa. V 89.min. trest-
ný kop Skvašíka z 20m vyhlavičkoval 
obranca hostí na roh. Zápasu by viac 
svedčala remíza, ale šťastnejší hostia 
si odviezli domov tri body.     

(Jaro Uchytil)

•	 Vranov nad Topľou – Maria Huta 
2:0 / FC Košice – Spišská Nová Ves 
5:0 / Šarišské Michaľany – Prešov B 
3:1 / Stropkov – Plavnica 4:1 / Krom-
pachy – Giraltovce 2:0 / Svidník – 
Bardejovská Nová Ves 2:1. 

•	 1. kolo * Svidník – Veľké Reviš-
tia 2:2 / Šarišské Michaľany – Plavni-
ca 4:0 / Krompachy – Prešov B 3:1 / 
FC Košice – Giraltovce 4:0 / Spišská 
Nová Ves – Maria Huta 3:0.

MFK VRANOV – FK HUMENNÉ 
5:0 (3:0)

Góly: 15. L. Kulich, 21. J. Straka, 35. 
M. Digoň, 59. D. Sabol, 60. D. Voľan-
ský.

MFK SNINA – BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES
2:2 (0:1)

Góly: 74. O. Vyshnevskyi, 90. F. 
Svistun – 24. F. Šott, 48. (11 m) Š. 
Stachura.

FC Košice 2 2 0 0 9:0 6
Vranov 2 2 0 0 7:0 6
Šariš. Michaľany 2 2 0 0 7:1 6
Krompachy 2 2 0 0 5:1 6
Svidník 2 1 1 0 4:3 4
Stropkov 1 1 0 0 4:1 3
Spiš. Nová Ves 2 1 0 1 3:5 3
Humenné 2 1 0 1 2:6 3
V. Revištia 1 0 1 0 2:2 1
Snina 2 0 1 1 3:4 1
Bardejov. N. Ves 2 0 1 1 3:4 1
Prešov B 2 0 0 2 2:6 0
Maria Huta 2 0 0 2 0:5 0
Giraltovce 2 0 0 2 0:6 0
Plavnica 2 0 0 2 1:8 0

IV. LIGA SEVER – 3. kolo
•	 Záhradné – Ptičie 2:0 / Raslavice – 
Medzilaborce 3:2 / Kračúnovce – Zá-
mutov 1:1 * Poprad B – Stará Ľubov-
ňa 4:0 / Gerlachov – Svit 8:1 / Spišské 
Podhradie – Sabinov 7:0 / Soľ – Nižný 
Hrušov 1:0 / Ľubotice – Fintice 3:0.
•	 1. kolo * Záhradné – Medzila-
borce 2:1 / Soľ – Ptičie 2:0 / Spišské 
Podhradie – Zámutov 3:1 * Gerlachov 
– Nižný Hrušov 2:0 / Svit – Stará Ľu-
bovňa 0:2 / Poprad B – Sabinov 3:0 / 
Kračúnovce – Fintice 3:0 / Raslavice 
– Ľubotice 0:0.

Gerlachov 2 2 0 0 10:1 6
Spiš. Podhradie 2 2 0 0 10:1 6
Poprad B 2 2 0 0 7:0 6
Záhradné 2 2 0 0 4:1 6
Soľ 2 2 0 0 3:0 6
Kračúnovce 2 1 1 0 4:1 4
Ľubotice 2 1 1 0 3:0 4
Raslavice 2 1 1 0 3:2 4
St. Ľubovňa 2 1 0 1 2:4 3
Zámutov 2 0 1 1 2:4 1
Medzilaborce 2 0 0 2 3:5 0
N. Hrušov 2 0 0 2 0:3 0
Ptičie 2 0 0 2 0:4 0
Fintice 2 0 0 2 0:6 0
Svit 2 0 0 2 1:10 0
Sabinov 2 0 0 2 0:10 0

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 1. kolo

•	 Jasenov – Hencovce 2:0 / Borov – 
Sečovská Polianka 4:2 / Rudlov – Belá 
nad Cirochou 0:0 / Sačurov – Kameni-
ca nad Cirochou 2:2 / Pakostov – Ulič 
1:0 / Brekov – Stakčín 1:0 / Bystré – 
Vyšný Žipov 1:3.

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS

Vlado Voroňák
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Inšpiratívni Humenčania môžu napomôcť 
svojím príbehom, prácou a pohľadom na život

-MJK-, (tš); Humenné; FOTO ARCHÍV FM 

Skôr narodení aj tí mladší... na veku 
nezáleží. Svojou prácou a životom 
preukázali tomuto svetu hlavne to 
pozitívne. Niečo, čím sa môžu inšpi-
rovať aj ostatní, ktorí sa nedokážu 
odraziť či „odpichnúť“ z miesta. 
Stagnácia totiž nemá v tejto dobe 
miesto. 

A preto s podporou Mládežníckeho 
parlamentu FreeMar sa o svoj recept 
na úspech či šťastie podelila ďalšia 
trojica Humenčanov so svojimi priaz-
nivcami.  Štvrtému ročníku projektu 
INŠPIRATÍVNI HUMENČANIA 
v stredu 18. júla poskytla svoje pódium 
reštaurácia na námestí YES Grill. 

Prítomní sa započúvali do príbehov 
vyrozprávaných trojicou Humenča-
nov...

Mária CEHELSKÁ - komunálna 
poslankyňa MsZ, občianska aktivistka, 
pôsobí vo viacerých OZ: 
„Všetko, čo robím, robím najlepšie, 
ako viem.“

Michal MORVAI - mladý básnik, au-
tor piesní: „To, že žijem, cítim len keď 
som tvárou v tvár smrti.“

Daniela POLOVKOVÁ - pedago-
gička Základnej umeleckej školy, vy-
chovala mnohých Humenčanov láske 
k hudbe a umeniu: „Život je javisko.“


