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Spoznávanie regionálnej histórie  
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva návštevníkov a priaznivcov histórie, folklóru, duchovného slova, tradičných 
ľudových remesiel a priateľských stretnutí do skanzenu na  nedeľné podujatie Ruská Volová a Klenová v skanzene. 

Humenský jarmok 
lákal hudbou, 
atrakciami aj nákupmi

Opitý Humenčan zišiel  
s autom do priekopy

  Viac na str. 4   Viac na str. 3

Jana Fedičová, Humenné   

Podujatie sa uskutoční dňa 
19. augusta 2018 so začiat-
kom o 14. hodine. Projekt 
obnovy, uchovávania a pre-
zentácie oživenej regionálnej 

histórie pod názvom Rodáci 
v skanzene je zameraný na 
spoznávanie a spoločné zdie-
ľanie bohatosti kultúrneho 
dedičstva regiónu horného 
Zemplína. Nedeľné poduja-
tie sa koná v rámci projek-

tu oživeného múzea v cykle 
stretnutí rodákov a obyva-
teľov obcí, ktorých autentic-
ké objekty sa stali súčasťou 
Expozície ľudovej architek-
túry a bývania (skanzenu) 
Vihorlatského múzea. Úvod-

ný program začína o 14. ho-
dine prehliadkou expozícií 
Vihorlatského múzea v ob-
jekte renesančného kaštieľa. 
V areáli skanzenu sa usku-
toční od 15.30  hod. mole-
ben k Presvätej Bohorodičke  
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v kostolíku sv. Michala Ar-
chanjela, prehliadka skanze-
nu a kultúrny program. Sú-
časťou kultúrneho programu 
budú folklórne vystúpenia, 
ukážky tradičných ľudových 
remesiel a v závere podujatia 
zbojnícky guľáš. Stretnutie 
rodákov a obyvateľov obcí 
v skanzene patrí k tradičným 
letným podujatiam múzea. 
Prostredníctvom autentic-
kých objektov premiestne-
ných z obcí do skanzenu, pre-
mosťuje podujatie významné 
historické míľniky jednot-
livých obcí s ich súčasným 
jestvovaním, spája rodákov a 
vytvára priestor k posilneniu 
lokálnej príslušnosti a spo-

lupatričnosti. 
T o h t o r o č n é 
podujatie od-
kazuje na his-
tóriu  obcí nie-
kdajších Vlčích 
hôr – Ruskej 
Volovej a Kle-
novej (v Snin-
skom okrese), 
ktorých spoloč-
nú minulosť vy-
tvárali aj osudy 
členov známej 
zbojníckej dru-
žiny Fedora 
Hlavatého. Sám 
zbojnícky veliteľ Fedor Hla-
vatý pochádzal z Ruskej Vo-
lovej a z okolitých obcí boli aj 
členovia jeho družiny, ktorá 
sa pred 525 rokmi preslávila 

výhražným listom bardejov-
ským mešťanostom. V skan-
zene Vihorlatského múzea 
v Humennom sa z obce Rus-
ká Volová nachádza tradičná 

hospodárska sýpka prekrytá 
šindľovou strechou. Klenovú 
prezentuje v skanzene  vyše 
storočný obytný trojpriesto-
rový zrubový roľnícky dom. 

porkačovanie zo strany 1 

Spoznávanie regionálnej histórie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Mladý Humenčan emigroval v roku 1968 na cudzí pas

tasr, Humenné

Okupácia 20-ročného mladíka 
spolu s jeho kamarátom z Čiech 
zastihla v Žiline, keď sa vracal do 
svojho rodného mesta autosto-
pom. „Všetko to bolo ako akýsi zlý 
surreálny sen. Dorazil som do Hu-
menného krátko po polnoci, keď už 
bolo vyhlásené stanné právo. Keď 
som kráčal z hlavnej stanice k ro-
dičom, chytila ma ruská hliadka – 
dvaja vojaci a jeden dôstojník, kto-
rý na mňa reval po rusky, že čo tu 
robím, a ja na to, čo tu robíte vy?!“ 
priblížil pre TASR Levický. Podľa 
jeho slov stáli všade okolo zlovest-
né tanky, nákladné autá, delá a na 
každom z nich boli namaľované 
biele pásy. „Bol to horor a šok!“ 
zdôraznil. Hneď na druhý deň sa 
pustil do odporu. „Na ulici som 
namaľoval kruh, kde sme prosili 
okoloidúcich, aby prispeli na ná-
kup farieb, štetcov a hlavne soviet-
skych vlajok. Deťom som rozdal 

vlajky a zápalky a tie potom chodili 
pomedzi tanky a pálili tie červené 
vlajky,“ poznamenal. Dúfal, že vo-
jaci si na tých najmenších netrúf-
nu strieľať. „Potom som lietal po 
námestí a maľoval protiokupačné 
heslá ako ‚Krv našich ľudí nám pri-
pomína farbu vašej zástavy!‘. Zrazu 
sa ku mne vyrútil jeden tank s na-
mierenou hlavňou, ktorý sa otáčal, 
aby na mňa mohol pustiť naftové 
výfuky. Chvíľu som pred ním stál 
s otvorenou náručou, v jednej ruke 
štetec, v druhej plechovka s farbou 
a v tom mladom zúfalstve som sa 
cítil nesmrteľný,“ opísal Levický. 

Už vtedy ho podľa jeho slov hľada-
la Štátna bezpečnosť (ŠtB) a ruský 
Výbor štátnej bezpečnosti (KGB), 
ale unikol im o týždeň neskôr do 
Rakúska, a to, ako povedal, na pas 
Milana Kňažka. „Táto epizódka je 
spojená s mojím útekom z Humen-
ného do Brna a do Bratislavy, kde 
som pred budovou Slovenského 

národného divadla na Hviezdo-
slavovom námestí verejne spálil 
na protest svoj občiansky preukaz. 
Pretože som už vtedy chcel odísť, 
no nemal som pas, niekto ma zo-
bral navštíviť mladého herca vra-
cajúceho sa z Paríža, ktorý mal dva 
pasy - jeden z nich mi daroval,“ 
spomenul Levický s tým, že to bol 
práve Kňažko. S jeho pomocou sa 
tak dostal do Viedne, odkiaľ sa cez 
židovskú organizáciu HIAS do-
pravil do Izraela, kde prežil rok. 
Na územie vtedajšieho Českoslo-
venska sa vrátil na základe ce-
loštátnej amnestie. „Tu je aj spojka 
na Chartu 77, pretože o desať rokov 
neskôr som ju, na základe svojho 
presvedčenia ako demokrat, dob-
rovoľne i napriek teroru ŠtB pod-
písal, čo malo ďalekosiahle násled-
ky, a to vyhadzováky z prác, ne-
možnosť vyššieho štúdia, hanobné 
prenasledovanie nielen mňa, ale i 
ľudí, s ktorými som bol v úzkom 
styku,“ povedal. So stupňovaním 

sa tohto teroru, ktorého súčasťou 
boli každodenné vyšetrovania, 
spojené s fyzickým a psychickým 
nátlakom, sa rozhodol odísť, res-
pektíve utiecť do Spojených štátov 
amerických v roku 1979. Levický 
prešiel cez mnohé povolania od 
amatéra novinára, karikaturistu, 
básnika či výtvarníka. Ústav pa-
mäti národa mu v roku 2015 v New 
Yorku odovzdal ďakovný list a pa-
mätnú medailu za odpor proti tota-
litnému režimu.

Udalosti z augusta roku 1968 prinútili vtedy mladého Humenčana Gabriela Levického emigrovať. 
Najprv do Izraela, neskôr do Spojených štátov amerických, kde žije a pôsobí dodnes. 

V areáli skanzenu sa uskutoční od 15.30 hod. moleben k Presvätej Bohorodičke v kostolíku sv. Michala 
Archanjela. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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DÁM DO PRENÁJMU
BUDOVU V SNINE

Palárikova ul. 1
(bývalé potraviny)
-rozloha 300 m2,

s možnosťou rozdelenia
na 4 samostatné 

prevádzky
Informácie: 

0905 655 035
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Humenský jarmok lákal hudbou, atrakciami aj nákupmi 

Uličské Krivé: Obec trápi, že nemá vodu ani kanalizáciu

mpo, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Počas troch dní od 9. do 11. au-
gusta bolo v centre mesta viac 
ako 150 stánkov, ktoré ponúka-
li návštevníkom jarmoku pes-
trý sortiment rôznych tovarov. 
Humenčania mohli nakúpiť v 
stánkoch rôzne oblečenie, by-
tový textil, kozmetiku, hrač-
ky, domáce potreby, sladkosti 
a ďalší tovar. Remeselníci po-
núkali výrobky z dreva, kerami-
ky, skla, medu a kože. Niektorí 
predviedli návštevníkom svoje 
remeselnícke zručnosti priamo 
na námestí. Stánky s rýchlym 
občerstvením ponúkali aj trdel-
níky, cukrovú vatu a langoše. 
Na Námestí slobody pri Fontá-
ne lásky sa o skvelú atmosféru 
postarala skupina Shock Band 
z Dolného Kubína, Folklórna 
spevácka skupina Riava z Hu-
menného a Folklórne spevácke 
skupiny Harčarki z Pozdišoviec 
a Tarnavčan z Tarnavy.

tasr, Uličské Krivé   

„Projekty máme už 12 rokov, ale 
nemôžeme sa dostať k peniazom 
na vodu, hoci Starinu máme za hu-
mnami,“ poznamenal s tým, že tá 
zásobuje takmer celý východ, oni 
sa k vode z nej nedostanú. Keď sú 
zrážky, nemajú podľa neho problém, 
každý má totiž studňu, ale keď je 
dlhodobé sucho, je to zložité. Podľa 
Sičaka bolo už aj také obdobie, že 
v obci nemali vodu štyri mesiace. 
Citeľný je aj odchod ľudí za prá-
cou mimo regiónu. V obci ich žije 
256, v 70. rokoch ich tu bolo podľa 
starostu 650 až 680. Aktuálny prie-

merný vek obyvateľstva je 44 rokov. 
Najmladšia z nich má niečo cez rok 
a najstaršia 94. „Sú aj mladí ľudia, 
ktorí si zakladajú rodiny, ale prob-
lémom je zas zamestnanie,“ spome-
nul Sičak s tým, že jediným väčším 
podnikom v doline je LPM Ulič, š. p. 
Podľa miestnych bývajú mladé rodi-
ny na tzv. ulici Močar. V jej blízkosti 
sa nachádza aj menšie centrum obce, 
kde sídli zrekonštruovaný obecný 
úrad, denný stacionár i dom smútku. 
Aktuálne realizujú v rámci dotácie 
obnovu požiarnej zbrojnice. V obci 
majú do 20 aktívnych dobrovoľných 
hasičov. Miestni sa venujú aj futba-
lu, obec tiež reprezentuje folklórna 

skupina Polonina, ktorá uchováva 
zvyky, tradície, piesne a tance Rusí-
nov z tejto oblasti. Je akýmsi pokra-
čovaním niekdajšej Krivjanky, ktorá 
v obci fungovala viac ako 30 rokov. 
Jej muzikanti boli samoukovia, na 
vystúpeniach rovnako prezentovali 
tiež tradície formou krátkych scé-
nok. Trénovať ich chodili až z Prešo-
va. TASR to prezradili jej niekdajšie 
speváčky, ktoré si v miestnom staci-
onári občas zaspomínajú na aktívne 
pôsobenie súboru nejednou piesňou. 
Veľa si toho pamätá aj miestna kro-
nika, ktorú založili v roku 1944. Od 
roku 2015 sa jej dopĺňaniu venuje 
Marcela Čopáková. Zaujímavosťou 

podľa nej sú hlavne povojnové roky, 
ktoré sú dôkladne rozpísané. „Je to 
čítanie, ktoré sa dotkne človeka,“ 
spomenula s tým, že z tohto obdobia 
sú v nej zmapované rozličné príbehy, 
zážitky i povojnové akcie. „Je tam 
zaznačených veľa rodín, ktoré prišli 
o svojich príbuzných počas vojny, 
ale aj po nej, napr. pri odstraňovaní 
mín,“ poznamenala kronikárka. Ak-
tuálne sa do tzv. knihy obce zapisujú 
podľa nej informácie zaobalene. Ich 
súčasťou sú aj demografické ukazo-
vatele. „V posledných rokoch sa už 
zapisuje viac úmrtí ako narodení,“ 
uzavrela.

Centrum Humenného opäť patrilo remeselníkom, obchodníkom, hudobníkom, folkloristom a, samozrejme, Humenčanom a návštevníkom, 
ktorých na v poradí 29. Humenský jarmok prilákali hlavne nákupy.

Obec Uličské Krivé, ktorá sa nachádza v Národnom parku Poloniny a od okresného mesta Snina je vzdialená približne  
35 kilometrov, trápi hlavne to, že nemá vodu ani kanalizáciu. Pre TASR to uviedol jej starosta Milan Sičak.

Návštevníci jarmoku si mohli pochutnať aj na tradičných zemplínskych špecia-
litách. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Počas troch dní bolo v centre mesta viac ako 150 stánkov so ši-
rokým sortimentom tovarov.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Barborka Kopčáková zo Sniny ponúkala nádherné maľované výrobky z kerami-
ky, ktoré zhotovila spolu so svojou mamkou Luciou. |   FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na pódiu na Námestí slobody pri Fontáne lásky vystúpila aj sku-
pina Shock Band z Dolného Kubína. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Opitý Humenčan zišiel s autom do priekopy

Záchranári zasahovali pri páde neplnoletého chlapca z okna  

Napadol majiteľku bytu. Ťahal ju za vlasy a udieral rukami do hlavy

mpo, Humenné, Ilustračné foto: MIPO  

Juraj z Humenného ešte v ponde-
lok 6. augusta 30 minút po polnoci 
viedol osobné motorové vozidlo 
Daewoo Leganza po ceste I/18 v 
smere od obce Soľ na obec Hlinné. 
„Za zákrutou nezvládol riadenie, 
zišiel do priekopy, kde vozidlo zo-
stalo prevrátené. Vodič bol podro-
bený dychovej skúške s výsledkom  
0.73 mg/l alkoholu v dychu. Opa-

kovaná dychová skúška dosiahla 
hodnotu 0.79 mg/l alkoholu v dy-
chu,“ vysvetlila prešovská krajská 
policajná hovorkyňa Jana Ligdayo-
vá. Pri dopravnej nehode utrpel 
Juraj zranenia s dobou liečenia do 
7 dní, na vozidle vznikla škoda vo 
výške 2-tisíc eur. „Dopravnú neho-
du vyšetruje Okresný dopravný in-
špektorát vo Vranove nad Topľou,“ 
doplnila policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

tasr, Rokytov   

Ako informovala hovorkyňa sku-
piny Falck Katarína Načiniaková, 
posádka rýchlej zdravotnej pomo-
ci ošetrila chlapca, ktorý pri páde 
utrpel stredne ťažké poranenia. 
„Po ich príchode bol pri vedomí a 
komunikoval, počas ošetrovania sa 
však stav jeho vedomia zhoršoval,“ 
uviedla s tým, že preto privolali 
posádku rýchlej lekárskej pomoci, 
ktorá pacienta ihneď transporto-
vala na oddelenie anestéziológie a 
intenzívnej medicíny do humen-

skej nemocnice. Pacient je v stabi-
lizovanom stave. „Jeho zdravotný 
stav si však vyžaduje intenzívnu 
starostlivosť,“ doplnila pre TASR 
Jana Fedáková zo siete nemocníc 
Svet zdravia, ktorá prevádzkuje aj 
tú v Humennom. Krajský policajný 
hovorca z Prešova Daniel Džoba-
nik pre TASR uviedol, že incident 
sa stal v čase okolo 19.00 hod. „Z 
doposiaľ nezistených príčin a do-
posiaľ nezisteným spôsobom došlo 
k poraneniam 14-ročného chlapca 
z Humenného. Podľa predbežných 
zistení utrpel zlomeninu zápästí 

oboch rúk a povrchové odreniny 
hlavy s predpokladanou dobou 
liečenia nad 42 dní,“ priblížil. Prí-
pad vyšetrujú policajti z Obvod-

ného oddelenia Policajného zboru 
v Koškovciach, ktorí začali trestné 
stíhanie pre prečin ublíženia na 
zdraví.

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Vladimír okolo 3-tej hodiny v nedeľu 
5. augusta prišiel k dverám jedného 
z bytov na Partizánskej ulici v Sni-
ne, otvoril ich a  neoprávnene vošiel 
až do obývacej miestnosti. Tam bol 
25-ročnou majiteľkou vyzvaný, aby 
jej byt opustil. Sninčan vtedy zvalil 
na podlahu farebný televízor a na-
padol majiteľku. Ťahal ju za vlasy 
a opakovane ju udieral rukami do 
hlavy a chrbta. Vo vyčíňaní pokra-
čoval a rozbil sklo na konferenčnom 
stolíku, poškodil žalúzie na okne bal-

kóna, ako aj stojanový ventilátor. Pri 
odchode z bytu jej odcudzil mobilný 
telefón. „Agresívny muž svojím sprá-
vaním spôsobil škodu na zariadení 
bytu  vo výške  najmenej 900 eur, od-
cudzením mobilného telefónu škodu 
najmenej 200 eur. Samotnej majiteľ-
ke spôsobil zranenia s dobou liečenia 
4 až 5 dní. Vladimír bol obmedzený 
na osobnej slobode a bol umiestnený 
do cely policajného zaistenia. Ak sa 
mu vina preukáže, hrozí mu trest od-
ňatia slobody na jeden až päť rokov,“ 
vysvetlila prešovská krajská policaj-
ná hovorkyňa Jana Ligdayová.

35-ročnému Jurajovi z Humenného bolo vznesené obvinenie z  prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom vzniesol 32-ročnému Vladimírovi obvinenie z prečinu 
porušovania domovej slobody spáchaného v súbehu s prečinom poškodzovanie cudzej veci.

Záchranári v stredu 8. augusta vo večerných hodinách zasahovali v obci Rokytov v Humenskom okrese.  
Neplnoletý chlapec tam vypadol z okna rodinného domu z výšky približne sedem metrov.

Podľa predbežných zistení chlapec utrpel zlomeninu zápästí oboch rúk a povrchové 
odreniny hlavy. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Myšlienka týždňa...

“JEDEN NECH 
HNEĎ ZABUDNE, 
ČO DAL, A DRUHÝ 

NECH NIKDY 
NEZABUDNE, 

ŽE NIEČO 
DOSTAL.“

(LUCIUS ANNAEUS SENECA; 
4 PRED KR.–65 PO KR. – 

RÍMSKY FILOZOF, ŠTÁTNIK 
A SPISOVATEĽ, UČITEĽ 

CISÁRA NERA)
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MsKS – DOM KULTÚRY

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.

KREATÍVNE LETO
Pre všetky šikovné deti v meste. Prineste 

si nápady a dobrú náladu, materiál je 
zabezpečený. – vo štvrtok 16. a 23. 
augusta od 10.00 do 12.00 hod. na 

amfiteátri.

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.

ALEKSANDRA CIEPIELOWSKA 
TABISZ

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

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 22. 
augusta v galerijných priestoroch VM.

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. 

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových 

fotografií prináša zábery od najstarších 
dochovaných vyobrazení štvorkrídlového 

objektu renesančného kaštieľa a 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

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

13. 08. ĽUBOMÍR 
 (Medzinárodný deň ľavákov)
14. 08.  MOJMÍR
15. 08. MARCELA
16. 08. LEONARD
17. 08. MILICA
18. 08. ELENA, HELENA
19. 08. LÝDIA
 (Svetový humanitárny deň)
20. 08.  ANABELA

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
13. 08.  TIMO / KAMILA
14. 08.  AMANDA / DIXI
15. 08.  OXANA / CHERRY
16. 08.  JOY / GIPSY
17. 08.  BELINDA / ROXANA
18. 08.  MIRANDA / FAUN
19. 08.  SILVER / BEALUCCY
20. 08.  CHIP / ARAN

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. 

KINO FAJN

LETNÝ PRÁZDNINOVÝ FESTIVAL

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ 
HARMÓNIA

hudobná rodinná komédia (SVK), 
originálna verzia – 14. augusta o 10.00 

hod., vstupné 2 eur.
ESÁ Z PRALESA

animovaná komédia (FRA), slovenský 
dabing – 21. augusta o 10.00 hod., 

vstupné 2 eur.
EMOJI FILM

animovaná komédia (USA), slovenský 
dabing – 28. augusta o 10.00 hod., 

vstupné 2 eur.

Východ / Západ  S L N K A 
pon (13.08.) 5:16 / 19:53 hod.
ut 5:18 / 19:51 hod.
str 5:19 / 19:49 hod.
štvr 5:21 / 19:47 hod.
pia  5:22 / 19:46 hod.
sob 5:23 / 19:44 hod.
ned 5:25 / 19:42 hod.
pon (20.08.) 5:26 / 19:40 hod.
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Pes v Snine napadol 13-ročného chlapca 

Deti z osád má pritiahnuť  do materských škôl 
projekt za takmer 20 miliónov eur

Pes nemal náhubok a pri kontakte s chlapčekom došlo k pohryzeniu chlapca.

V zapojených materských školách nájde zamestnanie 235 asistentov učiteľov a 145 odborných 
zamestnancov, najmä špeciálnych pedagógov, ktorí deťom pomôžu v prekonávaní jazykových, 

zdravotných, sociálnych, kultúrnych a iných bariér.

tasr, Snina    

Pred jednou z predajní po-
travín na Palárikovej ulici 
v Snine pohrýzol v pondelok 
6. augusta večer 13-ročného 
chlapca pes. Policajný zbor 
SR o tom informoval na Fa-
cebooku. „Pes bol na vôdzke 
a bol priviazaný k stojanu na 
bicykle. Z doposiaľ získaných 
informácií vieme, že chlapec 
prišiel k psovi, pretože ho 
údajne poznal a chcel ho po-

hladkať. Pes nemal náhubok 
a pri kontakte s chlapčekom 
došlo k pohryzeniu chlapca,“ 
uviedla pre TASR hovorkyňa 
Krajského riaditeľstva Poli-
cajného zboru v Prešove Jana 
Ligdayová. Presné zranenia 
chlapca podľa jej slov dopo-
siaľ nie sú známe. „Polícia na 
prípade intenzívne pracuje 
a preveruje všetky okolnosti, 
za akých k zraneniu došlo,“ 
dodala Ligdayová.

mpo, ts, Slovensko    

V polovici júla nadobudlo 
právoplatnosť Rozhodnutie 
o schválení žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok, 
na základe ktorého sa zača-
la implementácia národné-
ho projektu (NP) s názvom 
„Podpora predprimárneho 
vzdelávania detí z marginali-
zovaných rómskych komunít 
I.“. Na základe prieskumu vo 
vybratých 150 obciach s mar-
ginalizovanými rómskymi 
komunitami (MRK) zo sep-
tembra 2017 Úrad splnomoc-
nenca pre rómske komunity 
zistil, že takmer 40 percent 
detí vo veku 5 rokov ostane 
nezaškolených a vstúpi do 
základnej školy bez predpri-
márneho vzdelávania. Hlav-
ným cieľom NP je vytvoriť 
v rámci vybratých 150 ma-
terských škôl v obciach s prí-
tomnosťou MRK také inklu-
zívne a podnetné prostredie, 

ktoré deťom z MRK, ktoré 
v súčasnosti už navštevujú, 
ako aj pre ďalšie deti z MRK, 
ktoré má projekt za cieľ pri-
tiahnuť do materských škôl, 
uľahčí vzdelávanie na pred-
primárnom stupni vzdelá-
vania. Takto pripravené deti 
z MRK budú mať oveľa vyš-
šiu šancu byť úspešné nielen 
v rámci následného vzdelá-
vania na základných školách, 
ale vzhľadom na už nespo-
chybniteľné výsledky mno-
hých štúdií o návratnosti in-
vestícií do ranného vzdeláva-
nia, budú lepšie pripravené 
na úspešné a plnohodnotné 
začlenenie sa do spoločnos-
ti. NP očakáva v zapojených 
materských školách zamest-
nanie 235 asistentov učiteľa 
a 145 odborných zamestnan-
cov (najmä špeciálnych pe-
dagógov), ktorí deťom pomô-
žu v prekonávaní jazykových, 
zdravotných, sociálnych, kul-
túrnych a iných bariér. Pro-

jekt podporí aj neformálne 
vzdelávanie detí z rómskych 
komunít a ich rodičov. Zvý-
šenie vzdelanostnej úrovne 
je jedným z nástrojov soci-
álnej inklúzie marginalizo-
vaných rómskych komunít. 
„Cieľom je zvýšiť úroveň 
vzdelania na všetkých stup-
ňoch, ale s dôrazom na pred-
primárne vzdelanie,“ vysvet-
lila generálna riaditeľka sek-

cie európskych programov 
ministerstva vnútra Adela 
Danišková. Na financovanie 
aktivít NP je cez operačný 
program Ľudské zdroje alo-
kovaná suma necelých 20 
miliónov eur. Poskytovate-
ľom finančných prostriedkov 
je Ministerstvo vnútra SR, 
ktoré je sprostredkovateľ-
ským orgánom pre časť OP 
ĽZ. 

Deti z osád budú mať oveľa vyššiu šancu byť úspešné nielen na základných školách, ale budú lep-
šie pripravené na úspešné a plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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tasr, Humenné

Nových učební v hodnote 
takmer 328 500 eur sa dočka-
jú žiaci na základných školách 
(ZŠ) Laborecká, Pugačevova a 
Jána Švermu. Cieľom projek-
tov je vytvoriť podmienky pre 
kvalitné vzdelávanie žiakov 
na účely posilnenia ich kľúčo-
vých kompetencií s využitím 
prvkov inkluzívneho vzdelá-
vania. „V rámci realizácie na 
ZŠ Pugačevova sa uskutočnia 
stavebno-technické úpravy 
priestorov učební a knižnice 
s nákupom interiérového vy-

bavenia a didaktických pomô-
cok v jazykovej a polytechnic-
kej učebni a v učebni chémie, 
pričom sa zariadi aj školská 
knižnica,“ informovala Mi-
chaela Dochánová z radnice. 
Celková výška výdavkov na 
tento projekt predstavuje 171 
450,33 eura. Na ZŠ Jána Šver-
mu dovybavia interiér jazyko-
vej a IKT učebne v hodnote 32 
578,53 eura. Realizácia pro-
jektu na ZŠ Laborecká rieši 
stavebno-technickú úpravu 
jazykovej, IKT a biologic-
ko-chemickej učebne, ktoré 
zároveň doplnia didaktickými 

pomôckami. „Celková výška 
výdavkov na projekt predsta-

vuje 124 381,68 eura,“ vyčísli-
la Dochánová.

Žofia Čopíková, Snina, ILUSTR. FOTO: ROBERT JAKUBEC

Sninský kaštieľ v máji tohto roku 
začal už svoju 6. letnú sezónu. Teší 
nás neustále zvyšujúci sa záujem 
nielen turistov, ale aj domácich 
návštevníkov. Turisti, ktorí sem 
prichádzajú, sú často milo prekva-
pení z tejto obnovenej kultúrnej 
pamiatky a taktiež aj z obsahovej a 
estetickej kvality expozícií a výstav. 
Kurátorka Sninského kaštieľa sa 
snaží držať latku galerijného od-
delenia na patričnej úrovni, o čom 
svedčia mnohé spolupráce s vý-
znamnými ľuďmi a inštitúciami, 
z ktorých vzišli zaujímavé výstavy, 
napr. Ilustrátorský Olymp, 12 pat-
rónov..., Jej veličenstvo cisárovná, 
Poľské umenie, Zemplínska ka-
rička, Ikona - teológia vo farbách, 
Majstri ľudovej umeleckej výroby 
a i. Muzeálna expozícia stále ponú-
ka pohľad do histórie Sniny, ktorá 
je predstavená v troch ozvenách – 
keď sa po prvýkrát spomína oppi-
dum - mestečko Snina, keď noví 
majitelia Sniny sa rozhodnú posta-
viť kaštieľ, ktorý potom žije svojou 
históriou, neľudské časy 1. a 2. sv. 

vojny a cirkevné dejiny mesta sú-
časne s demonštratívnou ukážkou 
dobového zariadenia kaštieľa.

Svoje miesto si v kaštieli našli všet-
ky vekové kategórie a cieľové skupi-
ny. Teší nás, keď vidíme prichádzať 
mamičky s deťmi do areálu kaštie-
ľa, kde majú predsa len viac zelene 
a aj väčšiu bezpečnosť pri hrách, ale 
aj to, s akým záujmom prvýkrát ob-
javujú krásu umenia svojimi oča-
mi. V čase školského roka výstavy 
smerujeme na žiakov a študentov, 
aby sme im priniesli nové poznat-
ky a informácie skrze edukačné 
hodiny. Učiteľky z materských škôl 
taktiež privádzajú tých najmen-
ších obdivovať krásu dávnych čias. 
No a nakoniec, bez dospelých by 
kaštieľ nebol kaštieľom. Vernisáže 
výstav sú určené predovšetkým im. 
Všetkým umeniu chtivým, kultúru 
hľadajúcim, tvorivým, vedomostne 
zvedavým a kultivovaným návštev-
níkom....  V časových intervaloch 
1 – 3 mesiace prinášame nové vý-
stavy, ktorých otvorenia sú určené 
pre všetkých, ktorých téma výsta-
vy zaujala. Chceme tým vyvrátiť 

dezinformácie, že vernisáže sú na 
pozvánky. Priestory spoločenskej 
miestnosti sa taktiež využívajú 
stále viac, o čom svedčí množstvo, 
prednášok, diskusií či koncertov 
zrealizovaných za posledné obdo-
bie. Naozaj, Sninčania majú mož-
nosť vybrať si a zúčastňovať sa 
kultúrneho diania v kaštieli. Stačí 
len sledovať facebookovú stránku 
a webstránku, odkiaľ sa dozvedia 
aktuálne informácie. Okrem toho 
o nových podujatiach informujeme 
prostredníctvom plagátov, ktoré sú 

vyvesené v meste a uverejnené spo-
lu s tlačovými správami v regionál-
nych novinách.
Letná sezóna 2018 je vo svojej 
druhej polovici. Už teraz môžeme 
povedať, že bude, čo sa návštevnos-
ti týka, lepšia ako tie predchádzajú-
ce. Turisti prichádzajú a objavujú 
krásu Polonín. Niektorí náhodou 
a iní zas cielene prichádzajú do 
kaštieľa. Každopádne je to jed-
no, pretože odchádzajú obohatení 
a potešení tým, že na východe pred-
sa len niečo je. 

Mesto získalo nenávratný príspevok na modernizáciu troch škôl

V Sninskom kaštieli rastie počet turistov aj domácich návštevníkov

Humenská samospráva získala nenávratný finančný príspevok na modernizáciu troch základných škôl.
Ide o sumu približne 311 500 eur. Každý z troch projektov mesto ešte spolufinancuje piatimi percentami.

Letná sezóna 2018 bude v návštevnosti lepšia ako tie predchádzajúce.
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tasr, Snina

Od začiatku letnej sezóny zazna-
menali v rekreačnej oblasti (RO) 
Sninské rybníky približne 25.000 
návštevníkov. Čísla sa však podľa 
vedúceho oddelenia rekreačných 
a športových služieb mesta Snina 
Štefana Čusa vylepšili až v týchto 
dňoch. Ako pre TASR uviedol, prvý 

mesiac a pol bol slabý. V posledných 
desiatich dňoch zaznamenávajú 
na biokúpalisku denne okolo 2000 
návštevníkov. „Momentálne sme 
spokojní,“ poznamenal Čus s tým, 
že v najlepších sezónach evidovali 
v tomto období už 50.000 kúpajú-
cich. „Pred tromi rokmi sme mali 
za celú sezónu vyše 80.000 ľudí,“ 
zaspomínal. Vlani to bola polovi-

ca. Biokúpalisko s kapacitou 2000 
návštevníkov otvorili pre verejnosť 
v tomto roku v polovici júna. Odvte-
dy tam mali podľa Čusa len 11 tep-
lých dní, počas ktorých tam prichá-
dza najviac ľudí. Areál využíva tech-
nológiu samočistenia vody pomocou 
rastlín a rias. Plocha biotopu pred-
stavuje 4000 metrov štvorcových. 
Patrí medzi prvé svojho druhu na 

Slovensku. V prostredí RO Sninské 
rybníky sa v tomto roku uskutočnil 
aj festival Rock pod Kameňom. Jeho 
návštevníci sa mohli tešiť na headli-
nerov ako Helloween, Dragonforce, 
Pretty Maids, Kabát alebo Vice. Vy-
stúpili aj domáce a české kapely Iné 
Kafe, Harlej, Karpina, Ravenclaw, 
Gladiator, Tomáš Klus, Peter Nagy 
a Indigo, Metropolis či Živá voda. 

ts, Slovensko

Uplynulo už 100 rokov, odkedy 
Slováci a Česi žijúci v Amerike vo-
lali po slobode a samostatnom štá-
te. Aj vďaka ich odhodlaniu sa po-
darilo v roku 1918 podpísať doho-
du v americkom Pittsburghu, ktorá 
položila základy samostatného a 
demokratického Československa. 
Tento rok teda oslavuje Sloven-
sko až dva významné sviatky – 25 
rokov samostatnosti a 100 rokov 
spoločných vzťahov s USA. 

Počas leta sa budú tieto sviatky 
oslavovať veľmi netradične. Ame-
rickí diplomati a pracovníci veľ-
vyslanectva sa vydajú karavanom 
naprieč Slovenskom. Počas 17 dní 
navštívia až 26 miest. Veľvyslanec 

Adam Sterling, ktorý sa roadshow 
tiež zúčastní, povedal: „Sú to vý-
znamné výročia, preto je dôležité 
pripomenúť si priateľstvo medzi 
Slovákmi a Američanmi a hovoriť 
o našej spoločnej histórii. Dodnes 
nás spája hlavne túžba po slobode. 
Treba rozprávať aj o jednotlivých 
ľudských príbehoch, Slováci sa 
vedeli v Amerike vždy dobre pre-
sadiť. Ja a moji americkí kolegovia 
sa tešíme do regiónov, pretože nás 
zaujíma, čím ľudia žijú, čo ich trá-
pi, kde vidia riešenia. Veríme, že sa 
od ľudí v regiónoch veľa dozvieme, 
a dúfame, že aj oni od nás.“

Roadshow s názvom „Amerika na 
kolesách“ sa začala 13. augusta v 
Brezovej pod Bradlom, v regióne 
rodiska Milana Rastislava Štefá-

nika, a slávnostne sa ukončí na 
Oslavách 74. výročia Slovenského 
národného povstania v Banskej 
Bystrici. Trasa čiastočne kopíruje 
aj cestu hrdinov SNP. V Banskej 
Bystrici sa k oslavám pridá aj 
pop-rocková skupina amerických 
vzdušných síl Touch N’ Go. V jed-
notlivých mestách na hlavných 
námestiach si návštevníci budú 
môcť pozrieť putovnú výstavu, kto-
rá mapuje historické míľniky me-
dzi USA a Slovenskom. K výstave 
je pripravený aj vedomostný kvíz 
a každý, kto sa zapojí, bude môcť 
vyhrať vecné ceny. Pripravené sú 
aj aktivity pre rodiny s deťmi. Náv-
števníci sa dozvedia informácie 
o možnostiach štúdia v Amerike 
a výmenných programoch, o let-
nom pracovnom programe pre vy-

sokoškolákov Summer Work and 
Travel. Na večerných stretnutiach 
s obyvateľmi sa budú premietať 
dokumentárne i hollywoodske fil-
my s americkými hviezdami, kto-
ré majú pôvod na Slovensku. Pre 
návštevníkov je pripravené aj malé 
občerstvenie. Všetky podujatia sa 
budú konať na hlavných námes-
tiach v spolupráci s mestom.

Od začiatku sezóny zaznamenali na rybníkoch približne 25-tisíc návštevníkov

Amerika na kolesách zavíta aj do Sniny

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.

Americkí diplomati a pracovníci veľvyslanectva sa vydajú karavanom naprieč Slovenskom. Počas 17 dní navštívia až 26 miest.  
23. augusta o 19.30 hod. sa zastavia aj v Snine.

H
E

-R
/0135

P R E D Á M

RODINNÝ DOM 

S POZEMKOM

na Puškinovej ul. 
v Snine.

Tel.: 0905 655 035

V posledných desiatich dňoch zaznamenávajú na biokúpalisku denne okolo 2000 návštevníkov.  
|  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Areál využíva technológiu samočistenia vody pomocou rastlín a rias. Plocha biotopu predstavuje 
4000 metrov štvorcových. Patrí medzi prvé svojho druhu na Slovensku.. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Zemplínska šírava

Motozraz Sveta motocyklov tento 
rok štartuje vo štvrtok 16. augusta 
a potrvá až do nedele 19. augusta. 
Sedemnásty ročník podujatia opäť 
privíta tisícky motorkárov nielen 
z celej republiky, ale aj z okolitých 
štátov a vzdialenejších krajín Eu-
rópy. Láka ich sem nielen dovo-
lenkové prostredie vodnej nádrže, 
ale aj pestrý program, ktorý orga-
nizátori každoročne pripravujú. 
Na prvých 3000 motorkárov opäť 
čakajú spomienkové tričká, na pr-
vých 500 navyše aj welcome drink.  
 
Až tri spoločné výjazdy 
Motorkári, ktorí zavítajú na Mo-
tozraz Sveta motocyklov, sa nebudú 
zabávať len v areáli strediska Hôrka 
na brehu Zemplínskej šíravy, ale vy-
razia aj do ulíc pochváliť sa svojimi 
naleštenými strojmi. Prvá zo spo-
ločných jázd je naplánovaná už na 
štvrtok – nočná spanilá jazda ten-
tokrát povedie do ulíc Michaloviec. 
V piatok popoludní sa motorkári do 
mesta vrátia, tentoraz na dlhšie. Na 
Námestí slobody je nielen pre nich, 
ale hlavne pre obyvateľov a návštev-
níkov Michaloviec pripravený sprie-
vodný program s viacerými súťaža-
mi. Niektoré z nich sú určené aj tým 
najmenším. Následne sa veľká ko-
lóna motoriek pohne cez pešiu zónu 
a vyrazí späť do strediska Hôrka. V 
sobotu popoludní tisícky motorká-
rov opäť naštartujú svoje stroje a 
vydajú sa na tretiu spoločnú jazdu. 
Sobotňajšia spanilá jazda okolo ce-
lej Zemplínskej šíravy je tradične 
najpočetnejšia a považuje sa za je-
den zo zlatých klincov motozrazu. 
Kolóna býva dlhá niekoľko kilo-
metrov a s nadšením ju vítajú v ob-
ciach, ktorými prechádza – Kaluža, 
Klokočov, Kusín, Jovsa a ďalších. 
Záplava kvalitnej hudby 

K letu neodmysliteľne patria aj rôz-
ne hudobné festivaly a Motozraz 
Sveta motocyklov mieša karty aj 
v tejto oblasti. Dôležitou súčasťou 
programu totiž je aj veľké množ-
stvo live koncertov. Na pódiu sa 
striedajú menej známe formácie a 
veľké esá nielen slovenskej hudby, 
ale aj zahraničné kapely. Maratón 
koncertov štartuje už od štvrtka. 
Tri letné noci budú poriadne na-
bité kvalitnou hudbou. Vo štvrtok 
to budú napríklad koncerty kapely 
WITHIN SILENCE či punk-roc-
kovej formácie HOVÄDÁ.SK. V 
piatok sa návštevníci môžu tešiť až 
na štyri kvalitné hudobné vystú-
penia. Prvým z nich bude under-
groundová punk-rocková kapela 
KONFLIKT, vzápätí na to vystúpi 
takmer domáca formácia z východu 
Slovenska – HEĽENINE OČI. Po 
krátkej, ale na ceny bohatej tombo-
le, v ktorej bude prvou cenou skú-
ter, sa publikum roztancuje vďaka 
skupine POLEMIC. Táto početná, 
ale hlavne veselá kapela už na pó-
diu Motozrazu Sveta motocyklov 
hrala dvakrát a vždy zožala obrov-

ský úspech. Predpokladá sa, že „do 
tretice“ to bude ešte lepšie. Piatková 
noc, alebo skôr skoré sobotňajšie 
ráno, bude patriť kapele KABÁT 
revival. Vyvrcholením Motozrazu 
Sveta motocyklov je sobotňajší ve-
černý program, tu sa návštevníci 
môžu tešiť na českú legendu CIT-
RON či svetoznáme hity od AC-DC 
v podaní revivalovej kapely AC-
TN. No bude toho ešte oveľa viac. 
 
Zábava, súťaže a veľa iného 
Program Motozrazu Sveta motocyk-
lov je už tradične nabitý a pestrý. 
Súťaží o zaujímavé ceny sa môžu 
zúčastniť nielen motorkári, ale aj 
diváci. Veľa cien bude rozdaných 
aj formou tomboly. Tie sú pripra-
vené až tri – vo štvrtok, v piatok a 
v sobotu. Ceny sú skutočne lákavé a 
tí najväčší šťastlivci môžu zo Zem-
plínskej šíravy odchádzať na nových 
skútroch. Motorkári pravidelne 
ukazujú, že pod „drsným obalom“ 
skrývajú dobré srdce a aj tento rok 
napríklad vyrazia potešiť deti v 
detskom domove v Bracovciach, či 
prispejú k záchrane životov tým, že 

v mobilnej transfúznej stanici budú 
priamo v areáli motozrazu v piatok 
a v sobotu darovať krv. V piatok sú 
na programe okrem iného aj štvrté 
majstrovstvá Slovenska v hode mo-
bilom do diaľky, v piatok aj v sobotu 
program spestrí adrenalínovou šou 
popredný kaskadér Csaba Erdos, 
ktorý roztočí svoju šou nielen na 
motorke, ale aj na štvorkolke, nebu-
de chýbať ani 450-koňový dragster 
špeciál či vtipný bicyklík s trojicou 
kolies nad sebou... Neodmysliteľ-
nou súčasťou motozrazu sú aj sexi 
kočky v mnohých podobách – náv-
števníci sa môžu tešiť na tanec pri 
tyči pole dance, vzdušné akrobatky, 
laserovú šou a, samozrejme, nemô-
že chýbať ani populárna voľba Miss 
mokré tričko. O hladné a smädné 
krky sa počas celého Motozrazu 
Sveta motocyklov postarajú de-
siatky stánkov s občerstvením – so 
studeným pivom a horúcimi grilo-
vanými špecialitkami. Bude toho 
ešte oveľa, oveľa viac, program sa 
neustále aktualizuje, sledujte preto 
web www.motozraz.sk.

Tisíce motorkárov opäť  na Zemplínskej šírave
V druhej polovici augusta, v čase vrcholiacich letných prázdnin a dovolenkovej sezóny, majú svoj veľký sviatok aj 
motorkári. Na Zemplínskej šírave sa koná už 17. ročník Motozrazu Sveta motocyklov. V stredisku Hôrka na brehu 

„slovenského mora“ sa každoročne koná jeden z najväčších motozrazov v strednej Európe. 

Motozraz Sveta motocyklov tento rok štartuje vo štvrtok 16. augusta a potrvá až do nedele 19. augusta. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Aké počasie je spočiatku 
augusta, také bude až dokonca 

mesiaca. 

Dážď na Nanebovzatia Panny 
Márie (15. 8.) zemiaky pokazí - 
jasný deň sľubuje peknú jeseň.

Prvé oriešky môžeš vidieť 
v deň Nanebovzatia Panny 

Márie, no aj lastovičiek 
rozlúčenie.

Ľan siaty na Helenu (18. 8.) 
máva dlhé vlasy.

Pekná chvíľa Anabely (20. 8.) 
sľubuje radostné oberačky.

Dážď, ktorý v auguste 
predpoludním prší, skôr, ako 

obed minie, usuší sa.

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

S L U Ž B Y

 � OPATRÍM DIEŤA 
akéhokoľvek veku – 
celodenne, resp. čias-
točne pri nutnosti od-
prevadiť do / zo škôlky; 
resp. pri potrebe vypl-
niť čas v neprítomnosti 
rodičov.  Tel. 0905 284 
912.

HE-R/0137

 � Ponúkame STAVEB-
NÉ PRÁCE – omietky, 
SP1, maliarske prá-
ce, plávajúce podlahy, 
obklady a dlažby. Tel. 
0919 039 866. 

HE-R/0134

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

P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ 
ODREZKY. Tel. 0908 
102 786. 

HE-R/0001

KÚPALISKO V HUMENNOM
(13. – 19. 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
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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.

13. 08. SLNEČNICA, 
 Ul. 1. mája 21
14. 08.  PRI KAŠTIELI, 
 Mierová ul. 33/1 
 (Pod stračou nožkou)
15. 08.  DON BOSCO, 
 Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
16. 08.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28
17. 08.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE, 
 Hviezdoslavova ul. 29
18. 08.  LABORECKÁ, 
 Laborecká ul. 58
19. 08.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
20. 08.  LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
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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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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

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

H
E

-P
R

/0103

(pa), Nová Sedlica

Občianske združenie Jednota dô-
chodcov na Slovensku je pomer-
ne mladé združenie, ktoré vzniklo 
v roku 1990. V súčasnosti združuje 
viac ako 85-tisíc riadnych členov. 
Aktivity vyvíja JDS v oblasti kultú-
ry, športu a turistiky.  Aj Okresná 
organizácia JDS v Snine, ktorou 
predsedníčkou  je Milena Rokytková  
podporuje u svojich registrovaných 
členov takéto spoločné aktivity.  

Pred nedávnom  členovia ZO JDS  
v Novej Sedlici,  za podpory starostu 
obce Vasila  Diniča, usporiadali na 
miestnom   futbalovom ihrisku VIII.  
ročník Okresných športových hier 
seniorov, ktorých sa zúčastnilo desať 
družstiev okresných organizácií.  Do 
športových hier sa zapojili aj klienti 
Domova sociálnych služieb so sídlom 
v Novej Sedlici. 

Tradične, úvodným slovom sprevádzal 
starosta Novej Sedlice, ktorý priví-
tal hostí tohto podujatia (N. Sirková 
a D. Hačko - poslanci PSK; M. Vo-
hár - prednosta OÚ v Snine; J. Vajda 
- predseda ZMOS sninského okresu; 
J. Morochovič – čestný predseda OO 
JDS; starostovia okolitých obcí a ostat-
ní pozvaní hostia) a riaditeľku Územ-
ného  spolku SČK, Annu Pavlíkovu, 
ktorá  zároveň vykonávala zdravotnú 

starostlivosť súťažiacim. 
Hry otvorila Milena Rokytková a začal 
sa boj o čo najlepšie výsledky a umiest-
nenie družstiev. Súťažnými disciplína-
mi boli: streľba zo vzduchovky, beh na 
50 a 60 metrov, kop loptou do brány, 
hod granátom, hod valčekom na cesto 
a vrh guľou.  Súťažilo sa v rámci  „fair 
play“. Nad celou súťažou bdel rozhod-
covský zbor pod vedením  Jozefa Mi-
cenku a po skončení poslednej disciplí-
ny nastalo počítanie.  

VÝSLEDKY
JEDNOTLIVCI – ŽENY * 1. Anna 
Hancová (Snina), 2. Zdenka Ivanegová 
(Ubľa), 3. Anna Mindošová  (Pčoliné). 
JEDNOTLIVCI – MUŽI * 1. Jozef 
Piteľ (Stakčínska Roztoka), 2. Vasil 
Rohun (Kalná Roztoka), 3. Ján 
Hvižďák (Belá nad Cirochou).  
DRUŽSTVÁ *1. Snina, 2. Belá nad 
Cirochou, 3. Osadné.

Medaily a upomienkové darčeky odo-
vzdali hlavní organizátori športových 
hier. Takto o rok sa okresné športové 
hry seniorov uskutočnia v Kalnej Roz-
toke. 

Družstvo Sniny tvorili: Ján Kolárský, 
Dušan Miško, Ján Ruda, Ján Pavlík, 
Anna Hancová, Katarína Chabaľová, 
Tatiana  Ivancová, Helená Petrášo-
vá. Okres Sninu reprezentovali aj na 
krajských športových hrách v Spišskej 

Sobote, kde taktiež zvíťazili a získali 
Putovný pohár predsedu KO JDS.  Se-
niori Ján Ruda, Dušan Miško, Ján Ko-
lárský a Anna Hancová budú reprezen-

tovať Okresnú organizáciu JDS Snina 
na  XXI. Celoslovenských hrách na tu-
ristickom zraze v auguste v Bardejove. 

Aktívni seniori sninského okresu športovali

Úvodný nástup súťažiacich dôchodcov. |  FOTO: PA

Jednou z obľúbených disciplín je streľba zo vzduchovky na cieľ. |  FOTO:PA
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Premiéra treťoligového humenského futbalu v domácich podmienkach. 
-MJK-, Humenné; FOTO MJK

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 4. kolo

FK HUMENNÉ - KROMPACHY
1:0 (0:0)

Gól: 64. Predrag Radovanović. 
Žlté karty: 48. Zlacký, 64. 
Radovanović – 55. Čegiň, 63. 
Košč, 84. Gaborčík. R: C. Juhás 
– D. Béreš, P. Adamčo. D: 550.
FK: D. Vohar – F. Dolutovský, 
C. Vasiľ, P. Radovanović, N. La-
ković, V. Voroňák, M. Porvaz-
ník, M. Zlacký (90. N. Sališ), D. 
Popik (90. M. Balog), S. Andrić, 
Pe. Kokočák (88. J. Bialončík). 
Tréner: Puniša Memedović.
FK Pokrok SEZ: T. Gabor-
čík – M. Košč, M. Mihalik, T. 
Kaľavský, R. Rodzik, M. Kis-
eľa, J. Baluch, M. Nalevanko, 
F. Jochman, L. Čegiň, M. Belej 
(83. M. Pavlik). Tréner: Jozef 
Baluch.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - MFK SNINA
1:5 (1:1)

Góly: 20. A. Majko – 53. a 68. 
O. Vyshnevskyi, 37. D. Janko, 
55. vlastný (J. Kamenický), 61. 
J. Popovič.

MFK VRANOV N/T. - FC KOŠICE
2:1 (1:0)

Góly: 39. M. Mihok, 65. M. 
Babjak – 70. B. Gál.

•	Maria Huta – Plavnica 1:1, 
Giraltovce – Svidník 0:1, Veľké 
Revištia – Stropkov 1:1, Barde-

jovská Nová Ves – Šarišské Mi-
chaľany 0:5.

Šariš. Michaľany 3 3 0 0 12:1 9
Vranov 3 3 0 0 9:1 9
Svidník 3 2 1 0 5:3 7
FC Košice 3 2 0 1 10:2 6
Krompachy 3 2 0 1 5:2 6
Humenné 3 2 0 1 3:6 6
Snina 3 1 1 1 8:5 4
Stropkov 2 1 1 0 5:2 4
Spiš. Nová Ves 3 1 0 2 4:10 3
V. Revištia 2 0 2 0 3:3 2
Maria Huta 3 0 1 2 1:6 1
Bardejov. N. Ves 3 0 1 2 3:9 1
Plavnica 3 0 1 2 2:9 1
Prešov B 2 0 0 2 2:6 0
Giraltovce 3 0 0 3 0:7 0

Futbaloví pamätníci. |  FOTO: MJK
Vyzlečenie dresu po góle Humenčanov stálo Predraga Radovanovića 
trest v podobe žltého napomenutia rozhodcu. |  FOTO: MJK

Predrag Radovanović. |  FOTO: MJK
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Privykanie na kvalitnejšiu súťaž si vyžiada nejaký ten čas

Golman FK Humenné – Dominik Vohar. |  FOTO: MJK

Brankár súpera z Krompách – Tomáš Gaborčík.  |  FOTO: MJK
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Šľachetný a humánny čin. Mladí futbalisti darujú najvzácnejšiu tekutinu 
(pa), Snina

Darovať možno všeličo. V hodno-
te väčšej alebo menšej. Darovať 
môžeme dve percentá z dane, 
auto, byt,  ale aj šatstvo, školské 
pomôcky či potraviny.  A nielen 
veci hmotné, ale aj dobré slovo, 
pohladenie, úsmev, chápavý po-
hľad, pomocnú ruku. No darom 
nad všetky ostatné, ktorému sa 
nič nemôže vyrovnať, je dar, pri 
ktorom nezištne darujeme kúsok 
zo seba. Je to dar krvi. Tejto živo-
totvornej, ničím nenahraditeľnej 
tekutiny je v našich nemocniciach 
stále malo.  Je dobré, že medzi  
nami žijú tisíce ľudí, ktorí tento 
dar - krv rozdávajú plným prie-
hrštím. Takými darcami krvi sú 
aj futbalisti z Horného Zemplína 
z okresu Snina. 

Mgr.  MAREK  LUKÁČ -  48-ná-
sobný darca krvi a  hrajúci tréner 
futbalového klubu TJ Slovan Belá 
nad Cirochou, ktorý so svojím tí-
mom postúpil z Oblastnej futbalovej 
súťaže Humenné do krajskej piatej 
ligy.  „Darcovstvu krvi  sa venujem 
takmer štvrťstoročie.  Začalo to po-
čas mojich štúdií  pri rôznych akci-
ách. Nedá sa povedať, že pravidelne 
chodím na odbery, ale ak príležitosť 
dovolí, snažím sa. Bol som už nie-
koľkokrát darovať krv na zavolanie 
zdravotnej sestry  p.  Antalkovej 
z transfúznej stanice v Humennom, 
kedy súrne potrebovali krv mojej 

skupiny.  V nemocniciach je vždy 
nedostatok krvi, hlavne v letných 
mesiacoch, kedy pribúda viac do-
pravných nehôd či iných úrazov.  
S darovaním budem pokračovať aj 
ďalej, kým budem zdravý.“
 
Ing. ĽUBOMÍR  JANKAJ -  
37-násobný darca krvi, hráč MFK 
Snina, ktorý hráva tretiu krajskú 
ligu. „Ešte na strednej škole som sa 
so  spolužiakmi rozhodol darovať 
krv. Bolo to asi na výzvu Slovenské-
ho červeného  kríža.  A odvtedy sa 
snažím darovať krv pravidelne. Tým 
len potvrdzujem môj zdravotný stav 
a zároveň prispievam k uzdraveniu 
človeka alebo zmierneniu choroby.“ 
 
DOMINIK  BREČKA je  36- ná-
sobným darcom krvi a futbalistom 
TJ Slovan Belá nad Cirochou. „U 
nás v Belej nad Cirochou je dvakrát 
mobilný odber krvi, kde sa snažíme 
zúčastniť týchto odberov. No cho-
díme aj na transfúznu stanicu do 
Humenného. Mnohí z nás pracujú 
alebo ešte študujú mimo náš región, 
a tak je problematické sa ich zúčast-
niť. Aktívni sú aj ďalší futbalisti ako 
Jakub Čop, odchovanec sninského 
futbalu, Dominik Haburaj, Tomáš 
Piškanin či Martin Haburaj.  Viem, 
že aj v iných futbalových kluboch 
nášho okresu mladí športovci zvyk-
nú darovať krv.“ 
Je to pekné gesto mladých futbalis-
tov, za šľachetnosť a humánnosť im 
patrí veľké poďakovanie.

ERIK  MATÚZ,  11-násobný darca krvi,  odchovanec sninského futbalu, v súčasnosti TJ 
Družstevník Radvaň nad Laborcom, kde je na hosťovaní.  „Tak ako ja, aj moji rovesníci, ktorí 
sú darcami krvi, začali na stredných školách.  Z prvého odberu som mal trochu strach, ale 
nedal som to na sebe vidieť. Bolo to iba par minút a krv poslúžila chorému človeku a ja 
som mal radosť, že som niekomu pomohol.“ |  FOTO: PA

Mgr.  ERIK  HANC,  22-násobný darca krvi, odchovanec sninského futbalu, momentálne 
hráč Stakčína. „S odbermi som začal ako osemnásťročný, v škole  pri akcii Červeného kríža  
Študentská kvapka krvi, no a pokračujem ďalej, kým mi to dovolí zdravotný stav. Mojím 
takým vzorom v darcovstve je hrajúci tréner klubu Slovan Belá nad Cirochou, Marek Lukáč, 
ktorý má za sebou niekoľko desiatok odberu krvi.  Mojím krédom je, že ráno darujem krv 
a poobede ju môžem prijať ja. V dnešnom „pretechnizovanom“ svete sa stáva množstvo 
tragických udalostí, kedy je potrebná krv pre záchranu ľudského života.“  |  FOTO: PA

DÁVID KARĽA,  11-násobný darca krvi, hráč TJ Slovan Belá nad Cirochou. „K darovaniu 
má priviedol Dominik Brečka, ktorého nasledovali aj ostatní mladí hráči v klube. Ďalším 
darovaním chcem pomáhať chorým ľudí.“   |  FOTO: PA
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Benefičný futbalový zápas v prospech Mira Labuna napísal svoj pätnásty ročník
(pa), Snina

Tretieho  augusta sa na 
Mestskom futbalovom šta-
dióne v Snine uskutočnil  
XV. ročník  benefičného 
futbalového zápasu starých 
pánov, v prospech bývalé-
ho futbalistu Mira Labuna. 
Organizátorom tohto 
podujatia  boli  MFK Snina 
na čele s prezidentom klu-
bu Vladimírom Drobňa-
kom, mesto Snina a rodina 
Mira Labuna.  

MIROSLAV LABUN,  ro-
dák z Rokytova, s malým 
futbalom začínal v rodnej 
obci.  Ako študent  strojár-
skeho učilišťa v Snine hrával 
za mládežnícke celky a mu-
žov Sniny.  Zo Sniny odi-
šiel do väčších futbalových 
miest... do Prešova, Banskej 
Bystrice, Humenného a na 
sklonku svojej futbalovej 
kariéry hosťoval vo Vranove 
nad Topľou,  ktorý mal byť 
iba prestupnou stanicou, keď 
M. Labun čakal na papie-
re, s úmyslom „legionárčiť“ 
v nižšej súťaži v zahraničí.  

Avšak v zápase  Svit vs. Vra-
nov nad Topľou po hlavičko-
vom súboji padá na trávnik. 
Je prevezený do nemocnice 
a lekári mu určili neúprosnú 
diagnózu - poškodenie krč-
nej chrbtice. Odvtedy je od-
kázaný na invalidný vozík. 

 

STARÍ  PÁNI  SNINY  -  
VÝBER  MIRA  LABUNA  

2:2 (0:2)  
na pokutové kopy 3:5

Góly:  R. Chalčák, F. Hanc  
-  M. Vasiľ, V. Gombar. 

Rozhodoval: 
Štefan Czeto.

STARÍ  PANI  
SNINY:  E. 
Karľa, P. 
Diňa, Š. Mo-
cak, P. Miško, 
E. Gerzanič, 
M. Lukáč, 
F. Hanc, P. 
Lazorik, J. 
Prokop, J. 
Pachník, K. 
S e m a n c o , 
P. Hasin, J. 
Maliňak, P. 
Kuzma, F. 
Petruňo, D. 
Roško, J. Kri-
vjančin, M. 
Marunič, R. 
R. Chalčák.  

V Ý B E R  
MIRA  LA-
BUNA:  J. 
Lajtar, M. 
H a j d u č k o , 
T. Labun, 
M. Vasiľ, 
D. Papiak, 
J. Valkučak, 
M. Nazad, V. 
Gombar, Ľ. 
Paulovič, J. 

Šalka, J. Šoltes, J. Talašek, 
G. Šimanský. 

Po skončení zápasu  sa pri 
dobre vychladenom pive, 
chutnom guláši či v tých-
to letných dňoch obľúbenej 
grilovanej klobáske, medzi 
aktérmi zápasu rozprúdila 

diskusia. Spomínalo sa hlav-
ne na mladé časy,  hodnotili 
sa futbalové majstrovstvá 
sveta v Rusku, rozprávalo sa 
o našom futbale a  o sloven-
skom športe celkovo. Všetci 
prisľúbili,  že na Mira v jeho 
ťažkej situácii nezabudnú...                                                                                                                                    

Predseda VsFZ, Richard Havrilla, s bývalým futbalistom Mirom Labunom. |  FOTO: PA

Účastníci benefičného stretnutia v prospech Mira Labuna. |  FOTO: PA
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FORTUNA LIGA – 4. kolo

•	 Trnava – Zemplín Micha-
lovce 3:0 * Žilina – Trenčín 
2:3 / Dunajská Streda – Ru-
žomberok 2:2 / Senica – Pod-
brezová 1:1 / Sereď – Zlaté 
Moravce Vráble 2:0 / Slovan 
Bratislava – Nitra 1:1.

Slovan Bratislava  4 3 1 0 10:3 10
Dunaj. Streda 4 3 1 0 11:6 10
Ružomberok 4 2 2 0 9:4 8
Sereď 4 2 1 1 5:6 7
Trenčín 3 2 0 1 9:7 6
Trnava 4 2 0 2 4:2 6
Podbrezová 4 1 1 2 3:6 4
Senica 4 1 1 2 3:7 4
Žilina 3 1 0 2 5:7 3
Zl. Moravce/Vráble 4 1 0 3 5:7 3
Nitra 3 0 1 2 4:6 1
Michalovce 3 0 0 3 2:9 0

IV. LIGA SEVER – 4. kolo
•	 Stará Ľubovňa – Medzila-
borce 3:0 / Ptičie – Ľubotice 
1:3 / Zámutov – Záhradné 
0:3 * Fintice – Raslavice 1:3 
/ Nižný Hrušov – Kračúnov-
ce 1:3 / Sabinov – Soľ 0:4 / 
Svit – Spišské Podhradie 0:4 
/ Poprad B – Gerlachov (12. 
9. 2018).

Spiš. Podhradie 3 3 0 0 14:1 9
Soľ 3 3 0 0 7:0 9
Záhradné 3 3 0 0 7:1 9
Kračúnovce 3 2 1 0 7:2 7
Ľubotice 3 2 1 0 6:1 7
Raslavice 3 2 1 0 6:3 7
Gerlachov 2 2 0 0 10:1 6
Poprad B 2 2 0 0 7:0 6
St. Ľubovňa 3 2 0 1 5:4 6
Zámutov 3 0 1 2 2:7 1
Medzilaborce 3 0 0 3 3:8 0
N. Hrušov 3 0 0 3 1:6 0
Ptičie 3 0 0 3 1:7 0
Fintice 3 0 0 3 1:9 0
Svit 3 0 0 3 1:14 0
Sabinov 3 0 0 3 0:14 0

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 2. kolo

•	 Stakčín – Jasenov 1:1 / 
Ulič – Brekov 1:3 / Kame-
nica nad Cirochou – Pakos-
tov 1:0 / Belá nad Cirochou 
– Hencovce 1:3 / Rudlov 
– Borov 3:1 * Vyšný Žipov 
– Sačurov 1:1, Sečovská Po-
lianka – Bystré 5:0.

Brekov 2 2 0 0 4:1 6
V. Žipov 2 1 1 0 4:2 4
Rudlov 2 1 1 0 3:1 4
Jasenov 2 1 1 0 3:1 4
Kamenica n/C. 2 1 1 0 3:2 4
Seč. Polianka 2 1 0 1 7:4 3 
Borov 2 1 0 1 5:5 3
Hencovce 2 1 0 1 3:3 3
Pakostov 2 1 0 1 1:1 3
Sačurov 2 0 2 0 3:3 2
Stakčín 2 0 1 1 1:2 1
Belá n/C. 2 0 1 1 1:3 1
Ulič 2 0 0 2 1:4 0
Bystré 2 0 0 2 1:8 0

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS
ŠPORT / INZERCIA

H
E

-S/0042
H

E
/0111

jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami

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.


