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Poslanci vyzvali primátorku, aby viedla 
zastupiteľstvo slušne a kultúrne 

Nadávky, invektívy, vykrikovanie, osočovanie, aj takýto priebeh majú podľa poslancov rokovania Mestského zastupiteľstva v Humennom, 
ktoré vedie primátorka Jana Vaľová. Poslanci upozorňujú, že počas rokovaní sú slovným atakom vystavovaní aj ľudia, ktorí nie sú prítomní 

na rokovaniach, alebo jednoducho nedostanú slovo a nemôžu sa brániť. Primátorka tvrdí, že sa správa slušne a kultúrne.

 Muža v Humennom
zrazil vlak, 
utrpel ťažké zranenia

Návštevníci Humenného spoznali 
počas Pamätných dní mesta aj 
jeho partnerské samosprávy

  Viac na str. 3   Viac na str. 4

Milan Potocký, Humenné   

Viacerým poslancom Mest-
ského zastupiteľstva v Hu-
mennom sa nepáči, že roko-
vania, ktoré vedie primátorka 
Jana Vaľová, nemajú podľa 

nich dôstojný priebeh. „Pri 
niektorom bode invektívy, 
nadávky, osočovanie,“ pove-
dal poslanec Michal Babin na 
poslednom rokovaní zastu-
piteľstva. Primátorka Jana 
Vaľová priamo na rokovaní 

zastupiteľstva uviedla, že sa 
správa slušne. „Pán poslanec, 
si poslanec VUC, môžeš mi 
teraz povedať pred všetkými, 
akú som použila nadávku? 
Lebo si povedal, že používam 
nadávky, nech sa páči,“ rea-

govala primátorka a pokračo-
vala, „toto sú vaše klamstvá, 
že Vaľová nadáva,“ bránila sa 
primátorka. „Jednu nadávku 
som nepoužila,“ dodala pri-
mátorka. 
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Meričko vyzval 
primátorku, aby 
viedla zastupiteľstvo 
slušne a kultúrne
Poslanec Miloš Meričko vy-
zval primátorku už na začiat-
ku zasadnutia, ktoré sa kona-
lo v auguste, aby rokovanie 
zastupiteľstva viedla slušne. 
„Keďže sme v predvolebnom 
období, ja by som sa chcel 
dnes vyhnúť nejakým zbytoč-
ným komentárom, a preto aj 
vás, pani primátorka, vyzý-
vam, aby ste toto zastupiteľ-
stvo viedli slušne a kultúr-
ne,“ povedal poslanec. „Pán 
poslanec Meričko, ja som 
vždy slušná, kultúrna,“ odpo-
vedala primátorka Jana Va-
ľová. Poslanec Miloš Meričko 
opätovne vyzval primátorku, 
aby sa správala slušne aj ne-
skôr počas rokovania o do-
táciách pre športové kluby. 
„Ja by som vás požiadal, pani 
primátorka, aby ste viedli 
toto zastupiteľstvo kultúrne 
a slušne. Nerobíte to, robíte 
presne opak. Ukazujte svoju 
pravú tvár. Jednoducho to, 
ako znevažujete ľudí, ktorí tu 
sedia, nedávate im slová, ako 
sa znevažuje šport, napríklad 
basketbal pána Babjaka. Pán 
Rušťanský, dúfam, dostane 
tiež slovo, keď ste na neho 
nakydali,“ povedal poslanec 
Miloš Meričko. Poslanec Mi-
loš Meričko vyzval primátor-
ku, aby sa správala slušne aj 
na májovom rokovaní zastu-
piteľstva, keď poslanci pre-
berali záverečný účet mesta. 
„To je presne váš štýl komu-
nikácie s každým, nadávať, 
nenávidieť. Dnes ste nakyda-
li, polhodinu ste rozprávali, 
nemohol som reagovať. To 
všetko boli také klamstvá, 
že keby ste bola Pinocio, tak 

prerazí túto budovu váš nos,“ 
povedal poslanec Meričko. 
„Pán Meričko, vy, neviem, čo 
vy stále o sebe rozprávate, ale 
dobre, každý sa prezentuje 
svojím spôsobom. Ja nebu-
dem reagovať na Pinocia ani 
na dvojičky pri záverečnom 
účte,“ povedala primátorka 
na májovom rokovaní zastu-
piteľstva.

My nie sme tvoji 
podriadení, odkázala 
poslankyňa 
primátorke  
Spôsob, akým vedie primátor-
ka rokovania zastupiteľstiev, 
sa nepáči ani poslankyni Má-
rii Cehelskej. „Tak po prvé, 
zvolení sme boli my, ako tu 
sedíme, poslanci, zvolená si 
bola ty. My sme v tejto rovine. 
My nie sme tvoji podriadení, 
takže láskavo veď toto zastu-
piteľstvo tak, ako máš,“ po-
vedala poslankyňa. Cehelská 
upozorňuje, že kým primátor-
ka na rokovaniach rozpráva, 
koľko chce, poslanci majú na 
svoje vystúpenie časový limit 
päť minút. „Ty máš len viesť 
toto rokovanie a skús, ja ti len 
navrhujem, skús reagovať päť 
minút tak, ako my máme naj-
viac, skús reagovať faktickou 
poznámkou na nás, pretože 
ty si myslíš, že toto je tvoja 
parketa, kde môžeš rozprá-
vať, koľko chceš. Nie. My nie 
sme podriadení a ty nám nie 
si nadriadená, takže buď taká 
dobrá,“ upozornila poslanky-
ňa.
Podľa primátorky je priro-
dzené, že počas rokovania 
vystupuje častejšie, pretože 
musí reagovať na vystúpenia 
viacerých poslancov. „Áno, 
sme rovnocenné orgány. Pani 
poslankyňa, vieš, prečo ty 
máš 5 minút? Lebo vás je tu 
24, a vy všetci reagujete na 

mňa. Čiže ja mám mať tiež 5 
minút na 24 poslancov? Snáď 
nežartujete, čo rozprávate,“ 
bránila sa primátorka. 

Na rokovaniach 
chýba dôležitý bod
Na rokovaniach Mestského 
zastupiteľstva v Humen-
nom už niekoľko rokov nie 
je bod Rôzne. V tomto bode 
by sa mohli poslanci, ale aj 
Humenčania, ktorí prídu na 
rokovanie a dostanú slovo, 
vyjadriť sa k rôznym problé-
mom, ktoré sa týkajú mesta. 
Tento bod majú na rokovaní 
zastupiteľstiev viaceré samo-
správy v regióne Zemplína. 
Poslanec Ivan Hopta preto na 
poslednom rokovaní navrhol, 

aby do programu zaradili aj 
bod rôzne. „Ja si myslím, že 
aspoň raz za štyri roky by sme 
tento bod na rokovaní mest-
ského zastupiteľstva mohli 
mať, pretože potom štyri roky 
sme nemohli zaujať stanovis-
ko k niektorým veciam, ktoré 
neboli v programe a vy ste ich 
nikdy neschválili. Dúfam, že 
poslanci najmä Smeru dnes 
urobia morálne gesto a za-
hlasujú, aby sme mali bod 
rôzne,“ povedal Hopta. Jeho 
návrh ale neprešiel, hoci nik-
to z poslancov nebol proti, 
za bolo len 7 poslancov a 14 
poslancov sa hlasovania zdr-
žalo.

porkačovanie zo strany 1 

Poslanci vyzvali primátorku, aby viedla zastupiteľstvo slušne a kultúrne 

„Pán poslanec Meričko, ja som vždy slušná, kultúrna,“ reagovala 
primátorka Jana Vaľová | FOTO MILAN POTOCKÝ

„Aj vás, pani primátorka, vyzývam, aby ste toto zastupiteľstvo viedli slušne 
a kultúrne,“ odkázal primátorke poslanec Miloš Meričko. | FOTO MILAN POTOCKÝ



PONDELOK
10. SEPTEMBRA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 3|SPRAVODAJSTVO

Návštevníci Humenného spoznali počas Pamätných dní mesta aj jeho partnerské samosprávy

Prešovský samosprávny kraj prispeje každej škole na učebné pomôcky

V knižnici si môžete pozrieť  výstavu Pohľad z môjho okna

mpo, tasr, Humenné  

Pamätné dni mesta Humenné sa 
tento rok začali v piatok a pokračo-
vali až do nedele. Niesli sa v zname-
ní spoznávania kultúr partnerských 
miest, medzi ktoré patria poľské 
mestá Sanok, Jaroslaw, Przemysl, 
český Třebíč, ruské Vidnoje, ukrajin-
ský Perečín a Mukačevo, maďarská 
Mátészalka, francúzske mesto Dar-
ney a chorvátsky Šibenik. Návštev-
níci si mohli pozrieť aj prezentáciu 
remeselných výtvorov a tiež ochut-
nať jedlá družobných miest. V centre 
Humenného tak vznikli malé mes-

tečká, v ktorých sa prezentovali part-
nerské mestá.Počas podujatia vystú-
pili aj zahraničné folklórne súbory. 
V piatok večer sa uskutočnil koncert 
českého speváka Davida Kollera. 

V sobotu sa predstavili sokoliari 
ale aj historickí šermiari z Poľska. 
Veľkým ťahákom bol koncert nit-
rianskej skupiny Desmod. Nedeľa 
patrila najmä deťom a rozprávke O 

hlúpom Janovi i Rusínskemu fol-
klórnemu festivalu. Milovníci filmu 
si počas soboty a nedele prišli na 
svoje v letnom kine v amfiteátri.

ts, Prešov    

Prešovský samosprávny kraj po-
môže v novom školskom roku 
2018/2019 s financovaním učeb-
ných pomôcok stredných škôl, ktoré 
má vo svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti. Každej škole poukáže jedno 
percento z normatívneho financo-

vania. Dohromady tak prerozdelí 
660-tisíc eur. „Sú to cielene určené 
prostriedky z normatívneho finan-
covania. Chceme v tomto trende 
aj vďaka racionalizácii siete stred-
ných škôl v kraji pokračovať naďa-
lej. Verím, že v budúcom roku opäť 
dokážeme uvoľniť z rozpočtu ďalšie 
percento,“ vysvetlil vedúci odboru 

školstva PSK Ján Furman s tým, že 
opatrenie sa mohlo zrealizovať vďa-
ka rozpočtovému opatreniu krajskej 
samosprávy. Finančné prostriedky 
môžu školy použiť na učebné po-
môcky, rôzne publikácie, softvéro-
vé vybavenie, didaktickú techniku, 
vybavenie kabinetov, telocviční, 
odborných učební atď. O tom, čo 

konkrétne škola potrebuje, rozhod-
nú predmetové komisie. Financie 
však musia školy vyčerpať do konca 
kalendárneho roka. PSK má vo svo-
jej zriaďovateľskej pôsobnosti 76 
stredných škôl. V novom školskom 
roku by malo do nich nastúpiť pri-
bližne 24 690 študentov, z toho viac 
ako 5 680 žiakov prvého ročníka.

Mária Mišková, Humenné   

Pôvodným povolaním automechanik, 
v rokoch 1980 – 1983 navštevoval 
3-ročný kurz Diaľkovej školy fotogra-
fie, od roku 1988 sa venoval fotografii 
profesionálne, v roku 1991 zakladá v 
Humennom 1. súkromný fotoateliér.
Je viacnásobným víťazom krajských 
a celoslovenských fotografických sú-
ťaží, absolvoval takmer dve desiatky 
autorských výstav na Slovensku, v 
Poľsku, na Ukrajine a v Maďarsku, 
zúčastňuje sa medzinárodných foto-
grafických projektov, jeho fotogra-

fie sú zaradzované do významných 
slovenských výstavných projektov  
(napr.: Stratený čas? Dejiny sloven-
skej dokumentárnej fotografie v ro-
koch 1969 – 1989, SNG Bratislava v 
kurátorskej réžii Aurela. Hrabušické-
ho a Petry Hanákovej. Výstavu spre-
vádzala aj rovnomenná publikácia). 
Významnú súčasť jeho tvorby tvoria 
viacročné, takmer životné autorské 
programy s tematikou osudov ľudí 
z jeho rodnej obce Ruské (projekt: 
Svedectvo spod Pľaše) či pravidelné 
reflektovanie náboženského života 
a medzikonfesijného dialógu. Aktu-

álne vystavený súbor Pohľad z môjho 
okna je tiež programovo zacielený 
na jednu tematiku – niekoľkoročné 
pozorovanie života, krajiny a ľudí vo 
všetkých časových rovinách a prí-
rodných premenách z okna svojho 
bytu na 12. poschodí. Nezvyklý bod 
snímania, neustále zmeny, ktoré sa 
dejú na ulici, ceste, pri Laborci, ale 
aj na vode..., umocnené svojráznym 
videním, fotografickou skúsenosťou 
a v neposlednej miere trpezlivosťou 
a pripravenosťou zachytiť nevšednosť 
okamihu, sprístupňujú fakt, že aj v 
zdanlivo monotónnej téme či nepo-

všimnutom okolí citlivé oko zachytí 
nielen dokumentárnu polohu, ale aj 
esteticky účinnú novú realitu. Doka-
zuje tým, že pre fotografické a vizuál-
ne stvárnenie nemusí dominovať pri-
oritne exotická krajina. Sprístupnená 
kolekcia Lauruského videnia sveta z 
okna svojho bytu je iba zlomkom z 
niekoľkoročného autorského tema-
tického programu a návštevníkov 
výstavy určite zaujme svedectvom, 
ktoré sa odohráva bezprostredne v 
našom najbližšom okolí. Viac na: 
www.fotoklubreflex.sk. Výstava potr-
vá do 30. októbra.

Humenčania ale aj náštevníci mesta si počas tradičných Pamätných dní mesta pripomenuli 701.výročie jeho prvej písomnej 
zmienky. V tomto roku mali podtitul s názvom Dni priateľstva. 

PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 76 stredných škôl. Prerozdelí 660-tisíc eur.

Vihorlatská knižnica v Humennom, Fotoklub Reflex a fotograf Jozef Lauruský pozývajú na výstavu, ktorá je zacielená na jednu tematiku – 
niekoľkoročné pozorovanie života, krajiny a ľudí z okna bytu na 12. poschodí.

V centre Humenného vznikli malé mestečká, v ktorých sa 
prezentovali partnerské mestá.  | FOTO MILAN POTOCKÝ Návštevníci si mohli pozrieť aj prezentáciu remeselných výtvorov 

a tiež ochutnať jedlá družobných miest. | FOTO MILAN POTOCKÝ
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Sľúbený milión nedostala, ale prišla o stovky eur

Muža v Humennom zrazil vlak, utrpel ťažké zranenia

Počas celokrajskej policajnej kontroly zistili 202 priestupkov 

mpo, Stará Ľubovňa  

Vo veci prečinu podvodu vedie 
trestné stíhanie poverený prísluš-
ník Obvodného oddelenia Poli-
cajného zboru Stará Ľubovňa. Ku 
skutku došlo v mesiaci jún tohto 
roku, keď neznámy páchateľ vy-

lákal prostredníctvom internetu 
finančné prostriedky od 23-ročnej 
slečny Ľubomíry. Páchateľ na zá-
klade falošnej darovacej zmluvy a 
následnej e-mailovej komuniká-
cie predstieral darovanie sumy 1 
000 000 eur. Od nej „žiadal len“, 
aby zaplatila poplatky súvisiace s 

prevodom týchto peňazí. Dohod-
nutú sumu 385 eur poškodená 
žena prostredníctvom bezhoto-
vostného bankového prevodu 
poslala na určený účet. Do dnešné-
ho dňa však Ľubomíra darované 
peniaze nedostala a nebola jej vrá-
tená ani suma, ktorú previedla na 

neznámy účet. Páchateľ sa dopustil 
trestného činu, obohatil sa tým, že 
iného uviedol do omylu a spôsobil 
mu škodu. Páchateľovi hrozí dvoj-
ročné väzenie,“ vysvetlila prešov-
ská krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

tasr, mpo, Humenné  

K zrážke vlaku s mužom došlo v Hu-
mennom v noci z piatka 31. augusta na 
sobotu. Ako TASR informovala hovor-
kyňa skupiny Falck Katarína Načinia-
ková, utrpel ťažké zranenia. „V noci 
tesne pred 1. hod. boli dve naše po-
sádky privolané k dopravnej nehode 
v Humennom, kde muža zrazil vlak. 
Pri nehode utrpel ťažké poranenia, 
mal odrezané obe dolné končatiny, 
bol však pri vedomí a komunikoval,“ 
uviedla Načiniaková.  Ako pokračo-
vala, po zaistení jeho vitálnych funk-
cií ho transportovali do humenskej 
nemocnice. Vplyvom nehody došlo k 
meškaniu jedného vlaku a k preruše-
niu dopravy asi na jednu hodinu. 
V železničnej stanici (ŽST) Krom-

pachy bol k cestujúcemu ležiacemu 
na nástupišti privolaný lekár, ktorý 
konštatoval smrť muža. TASR o tom 
informovala hovorkyňa ŽSR Martina 
Pavliková. Minulý týždeň nedošlo na 
železničných priecestiach k žiadnej 
zrážke auta s vlakom. ŽSR však vy-
zývajú vodičov na opatrnosť. Pokusy 
o samovraždu boli hlásené trikrát, 
konkrétne v ŽST Ružomberok, v úse-
ku Bratislava Vajnory – Bernolákovo 
a ŽST Humenné. „Veľkej tragédii 
sa podarilo predísť vďaka duchaprí-
tomnosti rušňovodiča rýchlika, kto-
rý použitím rýchločinného brzdenia 
zastal pred deťmi pohybujúcimi sa 
v koľajisku v úseku Šurany – Úľany 
nad Žitavou,“ podotkla Pavliková. 
Vplyvom búrkových zrážok z prvého 
septembrového dňa bol nahlásený z 
viacerých ŽST výpadok zabezpečo-

vacieho zariadenia prevažne v Brati-
slavskom kraji. Uplynulý týždeň na 
železničných tratiach nechýbali ani 
vandali, ktorí sa pokúsili o krádež ko-
lesa z auta naloženého na vozni vlaku 
v Bratislave. V ŽST Moldava nad Bod-

vou došlo dvakrát počas minulého 
týždňa ku krádeži vodivých prepojov 
na koľajniciach. Hodeným kameňom 
bolo rozbité okno na rušni osobného 
vlaku v úseku.

mpo, Prešov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Na základe prijatých opatrení na 
pozitívne ovplyvnenie bezpečnost-
nej situácie na cestách Prešovské-
ho kraja bola 4. septembra v do-
poludňajších hodinách vykonaná 
celokrajská osobitná kontrola. Za-
meraná bola na kontrolu dodržia-
vania ustanovení pravidiel cestnej 
premávky týkajúcich sa povinností 
vodičov voči chodcom a dodržia-
vanie ustanovení pravidiel cestnej 
premávky nemotorovými účast-
níkmi, ako aj na dodržiavanie po-

vinnosti vodičov. „Do samotného 
výkonu bolo zaradených celkovo 
120 policajtov služby dopravnej 
polície, služby poriadkovej polície 
a služby železničnej polície. Ziste-
ných bolo celkovo 202 priestupkov, 
z ktorých  bolo 187 vyriešených v 
blokovom konaní, napomenutím 
bolo vyriešených 12 priestupkov a 
oznámené na správne konanie boli 
3 priestupky.  Požitie alkoholu bolo 
zistené u 4 vodičov,“ informovala 
prešovská krajská policajná hovor-
kyňa Jana Ligdayová.

Obeťami podvodníkov sa stávajú nielen seniori, ale aj mladí ľudia. Potvrdzuje to aj nedávny prípad, v ktorom neznámy 
páchateľ vylákal cez internet peniaze od 23-ročnej Ľubomíry.

Požitie alkoholu bolo zistené u štyroch vodičov.

Muž po zrážke s vlakom utrpel ťažké poranenia, mal odrezané obe 
dolné končatiny. | iLUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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ANDRITZ Slovakia do svojho tímu v prevádzke 
v Humennom hľadá na hlavný pracovný pomer 

tieto pozície:

Staňte sa súčasťou tímu,  
ktorí  vyrába stroje a zariadenia,  
na ktorých sa vyrábajú potraviny, 

kŕmne zmesi, čistí sa voda, 
spracovajú sa odpady, vyrába sa 
elektrina a ďalšie životne dôležité 

komodity.

ZVÁRAČ

Náplň práce:
•	 Zostavovanie dielcov 
a ich spájanie krátkymi 
zvarmi (stehovanie)
•	 Zváranie 
veľkorozmerných 
komponentov (do 12 t)
•	 Zváranie pod 
ochrannou atmosférou, 
elektródou, materiál tr. 11 
a 17 (oceľ, nerez)
•	 Zváranie wolframovou 
elektródou – TIG
•	 Veľkosť zvarov 3 – 20 
mm
•	 Rovnanie plameňom

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 Vyučený v strojárskom 
odbore
•	 Znalosť čítania 
výkresovej dokumentácie
•	 Zváračský preukaz 
s platným certifikátom 
MIG (č. 135) a TIG (č. 141) 
výhodou
•	 Platný žeriavnický 
a viazačský preukaz 
výhodou
•	 Prax v danej oblasti 
nutná

Mzda:
•	 základná mzdat 3,32 € 
/ hod. brutto + variabilná 
zložka do 1 € / hod. + 
mzdová kompenzácia 
0,5518 € / hod.
•	 zvárač  TIG 4,12/ hod 
brutto + variabilná zložka 
do 1,24 € / hod + mzdová 
kompenzácia 0,6638 € 
/ hod.
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

OPERÁTOR  
CNC strojov

Náplň práce:
•	 Opracovávanie dielov 
na základe výkresovej 
dokumentácie na CNC 
sústruhu alebo karusely
•	 Výber správneho 
programu
•	 Nastavovanie 
základných parametrov 
potrebných na 
opracovanie
•	 Zodpovednosť za 
požadované kvalitatívne 
parametre

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 vyučený v strojárskom 
odbore
•	 znalosť technickej 
dokumentácie
•	 prax na CNC min. 2 
roky
•	 skúsenosti s riadiacim 
systémom Sinumerik, 
Heidenhain

Mzda:
•	 základná mzda 3,85 € 
/ hod. brutto + variabilná 
zložka do 1,16 € / hod.
•	 v prípade prijatia bez 
praxe základná mzda 
3,85 € / hod. brutto + 
variabilná zložka do 30% 
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

VŔTAČ – 
HORIZONTKÁR 

Náplň práce:
•	 Vyvrtávanie na 
základe výkresovej 
dokumentácie na 
CNC vyrtávačke alebo 
obrábacom centre
•	 Výber správneho 
programu
•	 Nastavovanie 
základných parametrov 
potrebných na 
opracovanie
•	 Zodpovednosť za 
požadované kvalitatívne 
parametre

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 Vyučený v strojárskom 
odbore
•	 Znalosť čítania 
technickej dokumentácie
•	 Prax minimálne 2 roky 
ako obsluha horizontky 
alebo obrábacieho centra
•	 skúsenosti s riadiacim 
systémom Sinumerik, 
Heidenhain

Mzda:
•	 základná mzda 
4,38 € / hod. brutto + 
+ variabilná zložka do 
1,31 € / hod. + mzdová 
kompenzácia 0,5518 € / 
hod.
•	 v prípade prijatia bez 
praxe základná mzda 3,32 € 
 / hod. brutto zvýšenie 
mzdy podľa skúseností 
a výsledkov zaškoľovania

AUTOMATIZAČNÝ 
INŽINIER

Náplň práce:
•	 Práca s COMOS PT, 
SIEMENS STEP7 PLC, DCS 
aplikáciami
•	 Práca s 
automatizačnými 
aplikáciami a technikou, 
testovanie a oživovanie 
strojov

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 VŠ technická / 
elektrotechnická
•	 Aktívna znalosť 
anglického, prípadne 
nemeckého jazyka
•	 Ochota cestovať
•	 Praktické skúsenosti 
výhodou
•	 Pozícia vhodná aj pre 
absolventa

Mzda:
•	 základná mzda 708 € 
brutto / mesiac + 
variabilná zložka do 20%
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

KONŠTRUKTÉR

Náplň práce:
•	 Tvorba technickej 
dokumentácie, podľa 
zadaných špecifikácií v 
súlade so stanovenými 
termínmi a internými 
postupmi 
•	 Zodpovednosť za 
aktualizáciu technickej 
dokumentácie
•	 Spolupráca s 
ostatnými oddeleniami 
s ohľadom na správne 
vypracovanie technickej 
dokumentácie

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 Ukončené SŠ / VŠ 
vzdelanie technického 
smeru (zameranie na 
strojárstvo)
•	 Prax v danej oblasti: 
výhodou
•	 Aktívna znalosť 
angličtiny alebo nemčiny 
•	 Znalosť CAD 
programov – (Inventor, 
AutoCAD): výhodou 

Mzda:
•	 základná mzda 708 € 
brutto / mesiac + 
variabilná zložka do 20%
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

Prácou u nás získavate aj príspevok na závodné stravovanie, pracovné oblečenie (práce 
vo výrobe), zaškolenie, možnosť ďalšieho odbornéh rastu, kvalitné pracovné prostredie, pri 
zmluve na dobu neurčitú doplnkové dôchodkové poistenie a 24-hodinové úrazové poistenie 

a zázemie špičkovej strojárskej firmy.
Práca je u nás vášňou.

Informácie a kontakt: jaroslav.matuscak@andritz.com
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V polovici septembra budú ľudia zo 150 krajín upratovať svoje okolie, aj Slováci

O vrátenie slovenského pasu požiadalo 652 ľudí, získalo ho zatiaľ  520

ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Slovensko sa 15. septembra 
prvýkrát pripojí k medzi-
národnej iniciatíve Svetový 
čistiaci deň. Dobrovoľníci 
budú vo svojom okolí zbie-
rať odpadky a zneškodňovať 
nelegálne skládky odpadu. 
„Svetový čistiaci deň je skve-
lou príležitosťou ukázať sebe 
i svetu, že aj Slovensko sa 
vie zjednotiť pre dobrú vec,“ 
píšu organizátori. Tí v súčas-
nosti zháňajú dobrovoľní-
kov. „Príď aj ty 15. septembra 
na určené miesto v tvojom 
okolí a pridaj sa k miliónom 
dobrovoľníkov z celého sve-
ta v zbere odpadkov z miest, 

kde nepatria. Ak nevieš o or-
ganizovanom zbere v mieste 
tvojho bydliska, prihlás sa za 
lokálneho organizátora,“ vy-
zývajú na svojom facebooko-
vom profile. Príbeh Svetové-
ho čistiaceho dňa sa podľa 
slovenských organizátorov 
začal v roku 2008 v Estón-
sku. Vtedy ešte národné hnu-
tie Let‘s Do It usporiadalo 
udalosť, ktorej sa zúčastnilo 
50-tisíc obyvateľov. „Počas 
desiatich rokov sa povedo-
mie o tejto myšlienke rozšíri-
lo do 150 štátov sveta. Zapo-
jilo sa okolo 21 miliónov ľudí 
a vyzbierali viac ako 500-ti-
síc ton odpadu,“ opisujú.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

O vrátenie slovenského ob-
čianstva požiadalo doteraz 
(od 1.2.2015 do 30.8.2018) 
na základe výnimky 652 
ľudí. Slovenský pas už získa-
lo späť 520 žiadateľov, ďalšie 
žiadosti Ministerstvo vnútra 
(MV) SR vybavuje. TASR to 
potvrdil tlačový odbor MV. 
Slovenské občianstvo získali 
späť ľudia s českým občian-
stvom (212), nemeckým (92), 
britským (78), americkým 
(46), austrálskym (29), švaj-
čiarskym (14), kanadským 
(13), luxemburským (osem), 
maďarským (sedem), ta-
lianskym (päť), holandským 
(štyri), belgickým, francúz-
skym a izraelským (po dve), 
fínskym, írskym, poľským, 
rakúskym, rumunským 
a švédskym (po jednom). 
Ľudia, ktorí prišli o sloven-
ský pas pre súčasný zákon 
o občianstve, môžu žia-
dať občianstvo naspäť vďaka 

nariadeniu MV o udeľovaní 
štátneho občianstva SR z 
osobitných dôvodov. O opä-
tovné udelenie štátneho ob-
čianstva treba podľa MV pí-
somne požiadať, a to osobne 
na okresnom úrade v sídle 
kraja, diplomatickej misii 
alebo na konzulárnom úrade 
SR. Podmienkou je mať naj-
prv registrovaný pobyt na cu-
dzineckej polícii, čiže povole-
ný pobyt cudzinca na území 
SR. Nariadenie rezortu o 
udeľovaní štátneho  občian-
stva SR z osobitných dôvodov 
umožňuje, aby bývalí štát-
ni občania SR, ktorí stratili 
slovenské občianstvo po 1. 
januári 1993, mohli požiadať 
o jeho udelenie. Pri rozhodo-
vaní o žiadosti sa prihliada 
aj na skutočnosti, ktoré boli 
dôvodom straty štátneho ob-
čianstva SR, a na spôsob a 
podmienky, akými žiadateľ 
cudzí pas nadobudol. „Naj-
mä na existenciu podmien-
ky povoleného, evidovaného 

alebo registrovaného pobytu 
v cudzom štáte v čase na-
dobudnutia cudzieho štát-
neho občianstva,“ uviedol v 
minulosti pre TASR tlačový 
odbor Kancelárie ministra 
vnútra SR. O slovenský pas 
môžu prísť ľudia na základe 
zákona o štátnom občian-
stve, ktorý prijala prvá vlá-
da Roberta Fica (Smer-SD). 
Niekdajší kabinet reagoval 
právnou normou v roku 2010 
na maďarský zákon, ktorý od 
roku 2011 zjednodušuje ude-
ľovanie dvojakého občian-

stva zahraničným Maďarom. 
Na základe súčasného záko-
na prichádzajú o slovenský 
pas tí, ktorí prijali občian-
stvo iného štátu. Doposiaľ 
je to 2490 ľudí. Od prijatia 
zákona sa objavili viaceré po-
kusy o zmiernenie tejto práv-
nej normy, avšak ani jeden 
z nich nebol úspešný. Sú-
časnou právnou normou sa 
zaoberal aj Ústavný súd SR, 
ktorý nedokázal povedať, či 
je alebo nie je protiústavná. 
MV avizovalo zmenu zákona, 
ale nepredložilo ju. 
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tasr, Vranov nad Topľou

Zasadnutie podnietili starosto-
via obcí Poša a Nižný Hrušov. 
„Na základe toho bol zozbiera-
ný fotografický materiál a tento 
materiál bol klasifikovaný ako 
popolček, ako niečo čierne, čo sa 
nachádzalo na autách, parapet-
ných doskách, bielom nábytku 
a pod.,“ informoval novinárov 
prednosta Okresného úradu vo 
Vranove nad Topľou Andrej Kri-
šanda. Zdroj, ktorý znečistenie 
spôsobil, identifikovať nevedia. 
Jedným z dôvodov zvolania krí-
zového štábu bolo podľa jeho 
ďalších slov aj to, že pri komu-
nikácii starostov spomínaných 
obcí s inšpekciou životného 
prostredia v Košiciach nedošlo 
k zhode. „Prijali sme opatrenie, 
že budeme dotazovať inšpekciu 
životného prostredia v Bratisla-
ve, ktoré činnosti má vykonávať 
krajská inšpekcia, pretože nedo-

šlo k odobratiu ani vzoriek, ani 
k vyslaniu z krajskej inšpekcie ni-
koho, kto by zistil skutkový stav,“ 
uviedol Krišanda s tým, že ich 
hlavným cieľom je zistiť, o aký 
materiál ide a odkiaľ pochádza. 
Starosta dotknutej obce Poša Ta-
deáš Malý v tejto súvislosti pre 
médiá uviedol, že v roku 2017 za-
znamenali spád popolčeka v ich 
obci dvakrát. Podľa jeho ďalších 
slov sa tak stalo počas víkendu 
v noci. „Kladiem si otázku, je to 
náhoda alebo je to úmysel?“ opý-
tal sa. V roku 2011 zaznamenali 
spád popolčeka v obci Hencovce, 
kde sídli aj spoločnosť Bukóza 
Holding. Tá vtedy potvrdila únik 
z dôvodu zlyhania riadiaceho 
systému na tzv. BAT technológii. 
Aktuálne znečistenie v pondel-
kovom stanovisku pre TASR od-
mietli s tým, že na základe inter-
nej analýzy boli všetky zariadenia 
v areáli Skupiny spoločností Bu-
kóza Holding prevádzkované v 

štandardnom režime a nedošlo 
k žiadnej mimoriadnej situácii. 
„Tiež upozorňujeme na fakt, že 
podľa nám dostupných informá-
cií dochádza k obdobným situá-
ciám v nočných hodinách, čo je v 
priamom rozpore s tým, že naše 
prevádzky nie sú schopné meniť 
režim prevádzkovania v denných 
a nočných hodinách, vzhľadom 
na skutočnosť, že ide o nepretr-
žitú výrobu,“ píše sa v stanovis-
ku. Po utorkovom rokovaní krí-
zového štábu poukázal starosta 
obce Nižný Hrušov Ján Fenčák 
na verejne dostupný dokument 
s názvom Informácia o kvalite 
ovzdušia, množstve emisií zo sta-
cionárnych zdrojov, programoch 
na zlepšenie kvality ovzdušia a 
akčných plánoch v Prešovskom 
kraji za rok 2016, ktorý vypra-
coval Okresný úrad Prešov, Od-
bor starostlivosti o životné pro-
stredie. „Tu je vzorka z celého 
Prešovského kraja. Vranovský 

okres je neuveriteľne svietiaci,“ 
smeroval slovami na tabuľku 
o prehľade emisií. Podľa nej vy-
kazoval Vranovský okres za spo-
mínaný rok spomedzi všetkých 
okresov kraja, čo sa týka veľkých 
a stredných zdrojov znečisťova-
nia ovzdušia, najvyššie hodnoty 
v troch z piatich ukazovateľov. 
„Je jasné, že naše životné pros-
tredie v okrese Vranov, a hlavne 
to ovzdušie, je mnohonásob-
ne zaťaženejšie ako v okolitých 
okresoch a aj tento dokument 
poukazuje na to, že nie všetko 
je v našom životnom prostredí 
v poriadku a treba sa tomu začať 
intenzívne venovať,“ zdôraznil 
Fenčák. „Slovenská inšpekcia 
životného prostredia sa danou 
situáciou zaoberá a stanovisko 
v danej veci poskytne v najbliž-
ších dňoch,“ uvádza sa v stano-
visku Slovenskej inšpekcie život-
ného prostredia pre TASR.

tasr, Michalovce, ILUSTRAČNÉ FOTO: FOTO: PETER PAVOLKO

Stal sa tak tretím sídelným bis-
kupom torontskej gréckokatolíc-
kej eparchie. V pondelok o tom 
informoval protosynkel Pre-
šovskej archieparchie Ľubomír 
Petrík. Hlavným svätiteľom bol 
prešovský arcibiskup metropo-
lita Ján Babjak, ktorý je hlavou 
gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku. Spolusvätitelia boli ko-
šický eparchiálny biskup vlady-
ka Milan Chautur a bratislavský 
eparchiálny biskup vladyka Peter 
Rusnák. Prišlo veľa hostí, medzi 
nimi aj sekretár Kongregácie pre 
východné cirkvi, arcibiskup Cyril 
Vasiľ, ktorý sa prítomným priho-

voril v homílii. Spomenul v nej 
potrebné kvality biskupa, „ako 
aj jeho misiu, ktorú má nie od 
ľudí, ale od 
Boha“. Sláv-
nosťou spre-
vádzal chrá-
mový Zbor 
sv. Jozefa 
pri Bazilike 
minor v Mi-
chalovciach. 
„Na záver 
s l á v n o s t i 
novovysvä-
tený vladyka 
Marián An-
drej v mantii 
a kamilav-

ke požehnal Boží ľud v bazilike 
a poďakoval všetkým za pomoc, 
ktorú zakúsil vo svojom živote. 

Zvlášť vyzdvihol dar svojej počet-
nej rodiny, ktorej vďačí za veľmi 
veľa,“ dodal Petrík.

Pre popolček zasadal na okresnom úrade krízový štáb 

V Michalovciach vysvätili gréckokatolíckeho biskupa M. A. Pacáka

Pre spád tzv. popolčeka v obciach neďaleko Vranova nad Topľou zasadal minulý týždeň v utorok na miestnom okresnom úrade 
krízový štáb. Obyvateľov znepokojil tento čierny prach, ktorý sa usadil na fasádach ich obydlí, autách, záhradnom nábytku či 

vypestovanej zelenine zo soboty na nedeľu 2. septembra.

V michalovskej bazilike redemptoristov sa v nedeľu 2. septembra uskutočnila biskupská vysviacka redemptoristu Mariána Andreja Pacáka. Svätý Otec 
František ho 5. júla vymenoval za biskupa slovenskej Eparchie svätých Cyrila a Metoda v kanadskom Toronte pre slovenských gréckokatolíkov.
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tasr, Slovensko

„Najviac prihlášok sme mali z tejto 
témy, takže to bolo veľmi ťažké. Série, 
samostatné fotografie boli poposiela-
né do rôznych kategórií,“ konštatoval 
v pondelok na tlačovej konferencii 
v Bratislave slovensko-kanadský fo-
tograf Joe Klamar (AFP), predseda 
päťčlennej medzinárodnej poroty. 
 „Všetci sme sa zhodli, že víťazná fotka 
musí byť z tohto podujatia, pretože je 
to novinárska fotografia. Nepamätám 
si za posledných niekoľko dekád, aby 
toľko ľudí vyšlo do ulíc a neviem o 
nijakom inom väčšom podujatí, kto-
ré by Slovensko zažilo za poslednú 
éru,“ zdôvodnil Klamar výber víťaz-
nej fotografie. „Zvolili sme ju preto, 
lebo je neutrálna, je dlhodobá. Ničím 
sa nevyznačuje viac ako masou ľudí, 
ktorá tam stojí s tým svetielkom ná-

deje. Tá situácia nie je uzavretá, nie 
je to víťazné, nie je to prehraté, zo-
brazuje situáciu, aká podľa mňa mo-
mentálne na Slovensku je,“ dodal. 
Ako ďalej informovala riaditeľka Slo-
vak Press Photo Jana Garvoldtová, do 
súťaže sa prihlásilo 241 fotografov, 
ktorí dovedna zaslali doposiaľ naj-
vyšší počet fotografií v histórii súťa-
že - 2672 snímok. Medzi súťažnými 
prácami dominovali témy celospolo-
čenských protestov na Slovensku a 
ich dôsledky na slovenskú politickú 
scénu, aktuálne problémy životného 
prostredia, viacero fotografov sa za-
meriavalo na sociálne problémy doma 
i v zahraničí. „Je to zatiaľ náš najsil-
nejší ročník,“ podčiarkla na margo 
súťaže, v ktorej porota hodnotila sa-
mostatné fotografie a série fotografií 
v súťažných kategóriách - Aktualita, 
Reportáž, Každodenný život, Portrét, 

Šport, Príroda a životné prostredie, 
Svet umenia a kultúry, Mladí fotografi 
do 25 rokov a študenti (medzinárodná 
kategória), Dlhodobý dokument (me-
dzinárodná kategória) a Grant Brati-
slavy. Porota, ktorú ďalej tvorili ta-
liansky dokumentárny fotograf Fran-
cesco Zizola (NOOR), fotoeditorka 
Maral Deghati (World Press Photo), 
poľský fotograf Czarek Sokolowski 
(AP) a významný český fotograf a pe-
dagóg Jindřich Štreit, konštatovala 
výrazne vyššiu kvalitu prihlásených 
prác v porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi, a to vo všetkých kategóriách. 
Medzi najsilnejšie patril Dlhodobý 
dokument, ale aj Príroda a životné 
prostredie či klasické žurnalistické 
kategórie Aktualita a Reportáž. Naj-
početnejšie boli zastúpené kategórie 
Dlhodobý dokument a mladí fotogra-
fi do 25 rokov. „V žiadnom ročníku 

nebolo toľko kvalitných, výborných 
fotografií ako v tomto roku, teraz ne-
hovorím o množstve, ale o kvalite,“ 
vyhlásil Štreit, ktorý je pri súťaži novi-
nárskej fotografie od jej začiatkov. „Je 
vidieť, že fotografi si uvedomili, že to 
nie je priemerná súťaž, ale skutočne 
vážna súťaž, ktorá niečo znamená,“ 
poznamenal český fotograf a pedagóg, 
pre ktorého je víťazná fotografia 7. 
ročníka Slovak Press Photo nádejou. 
„Tá fotografia nie je o zvonení kľúčov, 
nie je o víťazstve, ale je tam to svetlo a 
svetlo je vždy nádej. Je to krásna fot-
ka, ktorá nám dáva nádej, že to všetko 
zvládnete.“ Mená všetkých finalistov 
zverejní organizátor súťaže koncom 
septembra. Slávnostné odovzdávanie 
cien sa uskutoční 3. októbra v Zr-
kadlovej sále Primaciálneho paláca v 
Bratislave.

Víťazom súťaže Slovak Press Photo je fotograf T. Benedikovič
Absolútnym víťazom 7. ročníka súťaže Slovak Press Photo a držiteľom ceny Grand Prix za najlepšiu fotografiu sa stal Tomáš 

Benedikovič. Fotograf Denníka N si získal medzinárodnú porotu záberom zo série, v ktorej zachytil protesty Za slušné Slovensko.

tasr, Medzilaborce

„Cieľom projektu je vytvorenie 
priestorových a materiálno–technic-
kých podmienok pre zvýšenie úrovne 
zaškolenosti detí, celkové skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu s 
intenzívnym využitím prvkov inklu-
zívneho vyučovania,“ informuje sa-
mospráva na svojej webovej stránke. 

Celkové oprávnené výdavky na rea-
lizáciu aktivít projektu predstavujú 
sumu okolo 241-tisíc eur, z toho spo-
lufinancovanie mesta predstavuje päť 
percent, čo činí približne 12-tisíc eur. 
Jestvujúci objekt bývalých detských 
jaslí, ktorý sa pri tejto škôlke nachá-
dza, aktuálne chátra a nespĺňa súčasné 
tepelnoizolačné požiadavky. „Projekt 
stavby rieši návrh úpravy dispozície, 

výmenu okien, zasklených stien a 
dverí, zateplenie, vytvorenie bezbarié-
rového vstupu, nových hygienických 
priestorov, priestorov pre deti a perso-
nál, tiež telocvičňu,“ píše sa na stránke 
s tým, že by mali byť vybavené novým 
nábytkom. Dôvodom pre stavebné 
úpravy je zvýšenie kapacity materskej 
školy vytvorením nových priestorov 
pre predškolskú prípravu detí, a to 

jednej triedy s kapacitou desať detí, 
realizáciou telocvične a detského ih-
riska, ktoré budú slúžiť na zvýšenie 
ich pohybovej aktivity. „Po zakúpení 
a umiestnení ďalšieho nevyhnutného 
vybavenia budú vytvorené priestory 
slúžiť v budúcnosti aj na rehabilitačné 
účely pre zdravotne postihnuté deti,“ 
informuje mesto. Projekt by mali zrea-
lizovať do augusta 2019.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Ako prvé absolvujú jesenné prázd-
niny, tie budú od 31. októbra do 2. 
novembra, žiaci sa do lavíc vrátia 
v pondelok 5. novembra. Posled-
ný deň vyučovania pred vianočný-
mi prázdninami absolvujú školáci 
21. decembra. Učiť sa začnú opäť až 
v roku 2019, a to v utorok 8. januára. 

Po týchto dňoch oddychu budú mať 
školáci voľno v rámci jednodňových 
polročných prázdnin 1. februára. Jar-
né prázdniny absolvujú ako prví žiaci 
z východného Slovenska, konkrétne 
z Košického a Prešovského kraja, 
v termíne od 18. do 22. februára. Na-
sledovať bude voľno pre deti z Brati-
slavského, Nitrianskeho a Trnavského 
kraja, a to od 25. februára do 1. marca. 

Ako poslední si užijú voľno počas jar-
ných prázdnin žiaci Banskobystrické-
ho, Žilinského a Trenčianskeho kraja 
v termíne od 4. do 8. marca. Predpo-
sledným voľnom pre školákov pred 
letnými prázdninami budú veľkonoč-
né prázdniny. Školáci budú od školy 
oddychovať od 18. do 23. apríla, do 
školských lavíc sa vrátia opäť v stre-
du 24. apríla. Odmenou za celoročné 

úsilie budú pre školákov dva mesiace 
voľna v lete. Od školských povinností 
si oddýchnu od 1. júla do 31. augus-
ta. Školský rok 2019/2020 sa začne 
v pondelok 2. septembra. Harmono-
gram prázdnin zverejňuje na svojom 
webe www.minedu.sk Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Mesto Medzilaborce rozšíri kapacitu Materskej školy na Ulici generála Svobodu

Školáci si v priebehu roka oddýchnu počas siedmich druhov prázdnin  

Medzilaborce rozšíria kapacitu Materskej školy na Ulici generála Svobodu. Dostali na to príspevok z eurofondov. Do objektu by tak mali preinvestovať približne 240-tisíc eur.

Žiaci základných a stredných škôl si v školskom roku 2018/2019 oddýchnu okrem víkendov aj počas prázdnin.
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tasr, Slovensko

Napríklad v Hurbanove, kde sa 
pozoruje počasie od roku 1871, 
skončilo tohtoročné meteorologic-
ké leto (teda obdobie od 1. júna do 
31. augusta) ako štvrté najteplejšie. 
Jeho priemerná teplota bola 22,3 
stupňa Celzia, čo je asi plus 2,8 
stupňa Celzia nad dlhodobým sto-
ročným priemerom 1901 – 2000. 
Na východe Slovenska bolo ešte 
teplejšie, v Košiciach malo leto tep-
lotnú odchýlku až plus 3,5 stupňa 
Celzia, čím sa zaradilo na prvé až 
druhé miesto v histórii meraní. Po-
dobne to bolo aj na iných miestach 
Slovenska, kde tohoročné leto 
skončilo v prvej päťke najteplejších 
liet vrátane Oravy a tatranskej ob-
lasti. „Mimoriadne teplé leto bolo 
spôsobené mohutným hrebeňom 
azorskej tlakovej výše, ktorý sa 
vysúval hlboko do vnútrozemia 
európskeho kontinentu a blokoval 
tak prílev chladnejšieho vzduchu z 
Atlantického oceánu. Zároveň od 
juhozápadu prúdil do našej oblasti 
teplý vzduch,“ uviedol pre TASR 
klimatológ Pavel Matejovič. Toh-

toročné leto sa pritom nevyzna-
čovalo prekonávaním teplotných 
rekordov. Absolútne prvenstvo si 
zatiaľ stále drží teplota 40,3 stup-
ňa, ktorú namerali v Hurbanove 
20. júla 2007. Rekordná však bola 
toho roku dĺžka obdobia, počas 
ktorého horúčavy panovali. Práve 
to sa podpísalo pod vysokú prie-
mernú teplotu letného obdobia. 
„Aj keď počas leta neboli prekona-
né teplotné extrémy – maximum 
bolo ‚len‘ do 37 stupňov Celzia – 
bola pozorovaná mimoriadne dlhá 
vlna horúčav. Od 23. júla až do 25. 
augusta každý deň na niektorej zo 
staníc na území Slovenska vystúpi-
la teplota nad 30 stupňov Celzia. 
Takýchto dní teda bolo až 34 za 
sebou. Rekordy však padali aj na 
jednotlivých staniciach, napríklad 
v Somotore na východe Slovenska 
zaznamenali bez prerušenia až 
trojtýždňovú sériu tropických dní, 
čiže dní s teplotou 30 a viac stup-
ňov,“ dodal Matejovič. Vlna horú-
čav môže byť podľa neho definova-
ná na základe rôznych kritérií, no 
vo väčšine definícií je kľúčová hra-
ničná hodnota 30 stupňov Celzia. 

„Musí sa za sebou vyskytnúť naj-
menej päť dní, keď maximálna 
teplota vystúpi aspoň na 30 stup-
ňov Celzia. Pritom by aspoň v je-
den deň mala teplota dosiahnuť až 
35 stupňov Celzia,“ vysvetlil klima-
tológ. 
Počasie, ktoré je mimoriadne tep-
lé na danú ročnú dobu, pretrváva 
už od apríla, čo podľa odborníkov 
nie je typické pre klimatické pod-
mienky Slovenska. Ďalšou zvlášt-
nosťou, ktorá sa však vyskytuje 
čoraz častejšie, je nerovnomerné 
rozloženie zrážok v letnom období. 
Napríklad Bratislava zaznamenala 
tento víkend silné búrky spojené 
s intenzívnymi zrážkami. Ulice tu 
boli zaplavené už druhý raz počas 
leta. Prvýkrát sa tak stalo 6. júna, 
no medzitým pretrvával skôr defi-
cit vlahy. „Teplý vzduch sa správa 
ako špongia. Čím je teplejší, tým 
môže absorbovať viac vodnej pary. 
Preto sa vďaka vysokým teplotám 
dostalo množstvo vodnej pary do 
vzduchu a na viacerých miestach 
Slovenska sa vyskytli búrky s prí-
valovými dažďami,“ povedal kli-
matológ. „Tie spôsobovali na via-

cerých miestach problémy, voda 
nestačila vsakovať do zeme alebo 
odtekať kanalizáciami, vylievala sa 
z korýt vodných tokov alebo sa hro-
madila na rozsiahlych plochách. 
Zrážky boli naozaj značne nerov-
nomerne rozložené, niekde spadlo 
veľa zrážok, na iných miestach 
panuje sucho. Na juhozápadnom 
Slovensku sa vyskytli lokality, kde 
za prvé dva septembrové dni napr-
šalo až 120 milimetrov zrážok, čo 
je dvakrát toľko, ako spadne nor-
málne za celý september. No na 
východe Slovenska sa v tom istom 
čase žiadne zrážky nevyskytli, na-
vyše tam teploty stále dosahujú 30 
stupňov Celzia, čo krajinu ešte viac 
vysušuje.“
Trend, keď sa sucho strieda s prí-
valovými dažďami, ale aj fakt, že 
zažívame už len teplotne nadnor-
málne letá, patria podľa klimatoló-
ga k príznakom klimatickej zmeny. 
Posledné studené leto sme na Slo-
vensku mali v roku 1984. Od roku 
1990 sú všetky leta nadpriemerne 
teplé. Takisto z globálneho hľadis-
ka boli roky 2015, 2016 a 2017 naj-
teplejšie v histórii.

Leto 2018 bolo teplotne mimoriadne nadnormálne
Podľa klimatológov bude patriť k najteplejším od začiatku meteorologických pozorovaní na našom území. Vyplýva to z 

pozorovaní Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Vysoké teploty prispeli aj k silným búrkam.

tasr, mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO:  MILAN POTOCKÝ  

Podujatie organizuje Obvodná 
poľovnícka komora (OPK) v Hu-
mennom už niekoľko rokov, a to 
striedavo v mestách Humenné, 
Medzilaborce a Snina. „Chceme 
sa ľuďom v týchto okresoch viac 
priblížiť a informovať ich o tom, že 
poľovníctvo nie je len o love zve-
ri. Úlohou poľovníka je tiež starať 
sa o prírodu,“ uviedla pre TASR 
Silvia Perinajová z OPK v Hu-
mennom s tým, že podujatie je aj 
o vzdelávaní. Podujatie sa začalo 

v areáli kaštieľa svätohubertskou 
bohoslužbou. Šiesty ročník putov-
nej jednodňovej akcie bol spojený 
aj s odovzdávaním vyznamenaní 
dlhoročným poľovníkom. Tí sú-
ťažili vo varení guľáša, jednotlivé 
združenia na výstavných paneloch 
predstavili svoje aktivity. Nechý-
balo vábenie zveri, prezentácia 
poľovných psov, medzi ktorými 
má Slovensko aj svoje národné 
plemená. Štvornohí miláčikovia 
sa predstavili aj v agility šou. Ve-
rejnosť sa mohla zoznámiť tiež 
s poľovníckymi signálmi. Orga-

nizátori pripravili pre návštevní-
kov aj hudobné vystúpenia, tom-
bolu či jazdu na koni. 
Pracovníci Lesov SR 
prichystali v stánkoch 
lesnej pedagogiky pre 
deti aktivity, prostred-
níctvom ktorých sa 
dozvedeli zaujímavosti 
o prírode. Pracovníci 
Štátnej ochrany príro-
dy SR zas nielen naj-
menším vysvetlili, ako 
sa k nej treba správať. 
Všetci návštevníci si 

mohli pozrieť zaujímavú výstavu 
s názvom Príroda a človek.   

Nádvorie kaštieľa v Snine zaplnili poľovníci. Predstavili svoje zvyky a tradície
Nádvorie sninského kaštieľa zaplnili v nedeľu poľovníci. Na Deň sv. Huberta predstavili verejnosti svoje zvyky a tradície. 

Pripravené bolo vystúpenie sokoliarov, historických šermiarov i hudobníkov.
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Myšlienka týždňa...
“SKUTOČNÉ HRDINSTVO 

JE POZORUHODNE 
ROZVÁŽNE, 

NEDRAMATICKÉ. 
NIE JE TO TÚŽBA 

PREKONAŤ OSTATNÝCH 
ZA KAŽDÚ CENU, 

ALE TÚŽBA SLÚŽIŤ 
INÝM ZA KAŽDÚ CENU.“

(ARTHUR ASHE)

10. 09. OLEG
	 (Svetový	deň	prevencie	

samovrážd)
11. 09. BYSTRÍK, HELGA
12. 09. MÁRIA, MARIKA
13. 09. CTIBOR, TOBIAS 

(Deň	pozitívneho	myslenia	/	
Medzinárodný	deň	programátorov	
/	Medzinárodný	deň	čokolády)

14. 09.  ĽUDOMIL, ĽUDOMILA
 (Dni	európskeho	kultúrneho	

dedičstva)
15. 09.  JOLANA, MELISA
 - Sedembolestná Panna Mária 

(deň	pracovného	pokoja)
 (Deň	softvérovej	slobody	/	

Medzinárodný	deň	demokracie)
16. 09. ĽUDMILA
	 (Medzinárodný	 deň	 ochrany	

ozónovej	vrstvy)
17. 09. OLYMPIA

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
10. 09. ATTILA / MADEIRA
11. 09. DEBBIE / HANNY
12. 09. OSVALD / BELLA
13. 09. BENNY / ROWER
14. 09. JEFF / ANITA
15. 09. LEONARDO / ELA
16. 09. LOJZO / JUSTÍNA
17. 09. OTHELLO / ÁMOS

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie: 
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Šéfredaktor: Milan Potocký - tel. 0918 
756 264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:  
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia, 

infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod. 
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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.

Bocány z Modry sa presťahovali do Dlhého nad Cirochou (7. augusta)... Takto sa krátko pred ďalekou a 
náročnou cestou do južných krajín ešte snažili nabažiť na čerstvo rozoranom poli pri vstupe do obce Dlhé 
nad Cirochou tieto krásne lietajúce tvory.  | FOTO MJK
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KÚPALISKO V HUMENNOM
(03. - 17. 09. 2018)

vnútorný 25-metrový  
BAZÉN 

ODSTÁVKA 
v	stanovenom	termíne

SAUNA – muži a ženy
 

ODSTÁVKA 
v	stanovenom	termíne

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.

10. 09.  SLNEČNICA,
 Ul.	1.	mája	21
11. 09.  PRI KAŠTIELI, 
	 Mierová	ul.	33/1	 
	 (Pod	stračou	nožkou)
12. 09.  DON BOSCO,
	 Ul.	26.	novembra	52	 
	 (za	SLSP)
13. 09.  PRI FONTÁNE,
	 Námestie	slobody	28
14. 09.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE, 
	 Hviezdoslavova	ul.	29
15. 09.  SLNEČNICA,
	 Ul.	1.	mája	21
16. 09.  MÁRIA,
	 Krátka	ul.	3
17. 09.  LABORECKÁ,
	 Laborecká	ul.	58

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

P R Á C A

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

HE-R/0132

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

HE-R/0123

P R E D A J

 � Predám KONZUMNÉ 
ZEMIAKY – červené a žl-
té. Tel. 0918 279 885

HE-R/0138

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

HE-R/0001

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu 
KANCELÁRSKE PRIESTO-
RY v zrekonštruovanej bu-
dove SFZ na ul. Oslobodite-
ľov 3 v HE (100 m od centra 
mesta, parkovacieho mies-
ta zdarma). Viac na tel. č. 
0905 809 038; e-mail: sek-
retariat@obfzhumenne.sk

HE-R/0081

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

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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Východ / Západ  S L N K A 
pon	(10.09.)	 5:56	/	18:58	hod.
ut	 5:57	/	18:55	hod.
str	 5:58	/	18:53	hod.
štvr	 6:00	/	18:51	hod.
pia		 6:01	/	18:49	hod.
sob	 6:03	/	18:47	hod.
ned	 6:04	/	18:45	hod.
pon	(17.09.)	 6:05	/	18:43	hod.

H
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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
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/0103Byť 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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Borovčania zdolali Bielorusov v tradičnom priateľskom futbalovom stretnutí
(IH), -MJK-; Borov

Vo štvrtok 6. septembra sa na zre-
konštruovanom futbalovom štadió-
ne obce Borov odohral medzinárod-
ný futbalový zápas medzi domácim 
futbalovým klubom Borov a FK 
Kickers Brest z Bieloruska. Každým 
rokom sa stretnutie odohráva s iným 
celkom nášho regiónu. Tentokrát sa 
zápas začal výrazným náporom do-
máceho celku, ktorý v priebehu pr-
vých jedenásť minút vsietil tri góly. 

BOROV	–	BREST	5:3	(4:0)
Symbolicky,	ich	autorom	bol	práve	do-
máci	hráč	s	číslom	11	-	Matúš	Kuruc,	
ktorý	bol	aj	najlepším	hráčom	domáce-
ho	celku.	Ten	istý	hráč	pridal	ešte	v	32.	
minúte	svoj	štvrtý	gól.	Výrazné	šance	
na	 strelenie	 gólu	mali	 aj	 hostia,	 ktorí	
však	unavení	z	dlhej	cesty	na	Sloven-
sko,	akosi	nenachádzali	dostatok	síl	na	
dotiahnutie	šancí	do	úspešného	konca.	
Aj	v	druhom	polčase	 lepšie	 začal	do-
máci	Borov,	 keď	 v	 55.	minúte	 zvýšil	
už	na	hrozivých	5:0	Bruno	Pelech.	Od	
tohto	 gólu,	 na	 prekvapenie	 mnohých	
zlepšil	 sa	 výkon	 hostí	 z	 Bieloruska,	
ktorí	 už	 konečne	 začali	 premieňať	 aj	
svoje	šance.	Najprv	v	64.	minúte	zní-
žil	 na	 5:1	Vadim	Šelest	 a	 o	 3	minúty	
neskôr	 pridal	 druhý	 gól	 hostí	 Nikita	
Zajcev,	aby	na	konečných	5:3	pre	do-
mácich	v	77	min.		upravil	stav	najlepší	
hráč	hostí	Ilja	Rachmanov.	
Stretnutie,	ktoré	sa	hralo	dvakrát	po	40	
minút,	asi		pred		sedemdesiatkou	divá-
kov	rozhodoval		Marek	Guba	a	mal	čo	
robiť,	pretože	aj	napriek	tomu,	že	išlo	
o	 priateľský	 zápas,	 v	 niektorých	 jeho	
momentoch	sa	poriadne	iskrilo.	
Po	stretnutí,	domáci	klub	pripravil	pre	
obidve	 mužstvá	 spoločenské	 posede-
nie,	kde	domáce	vedenie	klubu	prijalo	
pozvanie	na	recipročnú	návštevu	bielo-
ruského	Brestu,	ktorá	by	sa	mala	usku-
točniť	koncom	novembra.	Aj	toto	fut-
balové	stretnutie	potvrdilo,	že	Slováci	
a	Bielorusi	sú	si	veľmi	blízke	národy	a	
je	vhodné,	keď	tieto	krajiny	budú	spo-
lupracovať	aj	v	oblasti	športu.

Hlasy po zápase:

Vladimír Sivý (tréner, Borov):  „V 
prvom	polčase	 sa	 zjavne	 na	 hre	 hostí	
prejavila	únava	z	dlhej	cesty.	My	sme	
mali	 vynikajúci	 úvod	 stretnutia	 a	 už	
v	 I.	 polčase	 sme	 získali	 rozhodujúci	
náskok.	Následne	po	obrátke	 sme	ne-
využili	viaceré	šance.	Bola	to	zaujíma-

vá	 konfrontácia	
futbalu	 týchto	
dvoch	 krajín.	
Bolo	 vidieť,	 že	
za	 hostí	 hrali	 aj	
niektorí	 hráči,	
ktorí	 pôsobili	
vo	 vyšších	 sú-
ťažiach.	 Zau-
jali	 ma	 najmä	
dvaja	 z	 tímu	
–	 Rachmanov	
a	 hrajúci	 tréner	
Litvinčuk.	 Teší-
me	sa	na	odvetu	
v	Breste.“

Michail Litvin-
čuk (tréner, 
Brest):		„Chcem	
Borovčanov	po-
chváliť	 za	 pek-
ný	 štadión,	 pre-
dovšetkým	 ich	
hracia	 plocha	
dosahuje	 úro-
veň	 viacerých	
našich	 bielorus-
kých	 	 prvoligo-
vých	 klubov.	 Je	
síce	 pravda,	 že	
sme	 boli	 una-
vení	 po	 ceste,	
veď	 sme	 celú	
noc	 cestovali	 a	
hneď	 popolud-
ní	 hrali	 zápas,	
ale	 objektívne	
treba	 priznať,	
že	 domáci	 boli	
lepším	 celkom.	
My	 sme,	 najmä	
v	 prvom	 polča-
se,	 zahodili	 	 aj	
tie	 najvylože-
nejšie	 šance.	 A	
kto	 nepremieňa	
tutovky,	 nemô-
že	vyhrať	zápas.	
V	 mene	 nášho		
klubu	 Kickers	
Brest	 ďakujem	
FK	Družstevník	
Borov	 za	 sr-
dečné	 prijatie	 i	
program,	 ktorý	
pre	nás	pripravi-
li.	 My	 urobíme	
všetko	 preto,	
aby	 aj	 oni	 sa	 u	
nás	 cítili	 ako	
doma.“

Priateľské medzinárodné pozdravy po zápase. | FOTO IH

Borovčania vzišli z priateľského futbalového zápasu víťazne. | FOTO IH

Bieloruskí FK Kickers Brest na už tradičnom futbalovom stretnutí v našom regióne. | FOTO IH
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„Neudržateľné“ víťazstvo humenských futbalistov na domácej pôde
-MJK-, Humenné; FOTO MJK

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 8. kolo

FK HUMENNÉ
 – STROPKOV

1:1 (1:0)
Góly: 17.	 Predrag	 Radova-

nović	–	74.	Martin	Polaščík.	
Žlté karty:	 38.	 F.	 Dolu-
tovský,	 86.	 Sitarčík	 –	 45.	
Čurlík,	 82.	 Vaško.	 R: Mi.	
Zvolánek	 –	 T.	 Baksay,	 S.	
Mišková.	D: 320.
FK: D.	 Vohar	 –	 F.	 Dolu-
tovský,	 C.	 Vasiľ,	 P.	 Rado-
vanović,	N.	Laković,	V.	Vo-

roňák,		M.	Zlacký,	S.	Andrić,	
Pe.	 Kokočák,	 D.	 Popik	 (69.	
M.	Dolutovský),	 	F.	Sitarčík	
(86.	 M.	 Balog).	 Tréner:	
Puniša	Memedović.
MŠK TESLA S.R.O.: D. 
Prysiazhniuk	 –	 P.	 Čurlík,	
K.	 Pavlík,	 F.	Varga,	M.	 Po-
laščík	(90.	J.	Fečo),	M.	Tokar	

(71.	 E.	 Burcák),	 E.	 Vaško,	
Pe.	 Poľák,	 Pe.	 Jakubčo,	 M.	
Lehocký,	 D.	 Haško.	 Tréner:	
Jozef	Lehocký.

MFK SNINA 
– KROMPACHY

1:0 (1:0)
Gól: 24.	Frederik	Svistun.

MFK VRANOV N/T. – 
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY

2:1 (2:1)

Góly:	 7.	Marek	 Babjak,	 33.	
Ivan	 Petruk	 –	 32.	 Michal	
Kohút.

•	 Giraltovce	–	Plavnica	2:1,	
Maria	Huta	 –	Prešov	B	1:2,	
FC	 Košice	 –	 Svidník	 3:1,	
Bardejovská	 Nová	 Ves	 –	
Veľké	Revištia	0:1.

FC	Košice	 8	 7	 0	 1	 22:3	 21
Vranov 8 7 0 1 19:5 21
Šariš.	Michaľany	 8	 6	 0	 2	 17:6	 18
Snina 8 4 1 3 16:12 13
Humenné 7 4 1 2 8:10 13
Stropkov	 7	 3	 2	 1	 12:9	 11
V.	Revištia	 7	 3	 2	 2	 9:8	 11
Krompachy	 8	 3	 1	 4	 7:7	 10
Spiš.	Nová	Ves	 7	 3	 0	 4	 7:14	 9
Svidník	 8	 2	 1	 5	 8:12	 7
Prešov	B	 7	 2	 1	 4	 9:15	 7
Maria	Huta	 8	 2	 1	 5	 8:17	 7
Plavnica	 7	 1	 2	 4	 11:18	 5
Bardejov.	N.	Ves	 7	 1	 2	 4	 9:16	 5
Giraltovce	 7	 1	 0	 6	 2:12	 3



PONDELOK
10. SEPTEMBRA 2018HUMENSKÝ EXPRES14 | INZERCIA

jediným inzerátom oslovíte viac ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami



PONDELOK
10. SEPTEMBRA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 15|ŠPORT

IV. LIGA SEVER – 8. kolo

•	Stará	Ľubovňa	–	Ptičie	3:0	/	Zámu-
tov	 –	 Fintice	 0:1	 /	 Nižný	 Hrušov	
–	 Medzilaborce	 3:2	 /	 Poprad	 B	 –	
Záhradné	 4:0	 /	 Sabinov	 –	 Raslavice	
1:6	/	Svit	–	Ľubotice	3:1	/	Gerlachov	
–	Kračúnovce	1:1	/	Spišské	Podhradie	
–	Soľ	3:1.

Spiš.	Podhradie	 8	 7	 0	 1	 24:7	 21
Záhradné	 8	 7	 0	 1	 18:9	 21
Ľubotice	 8	 5	 2	 1	 17:8	 17
Kračúnovce	 8	 4	 3	 1	 15:7	 15
St.	Ľubovňa	 8	 5	 0	 3	 15:9	 15
Soľ	 8	 5	 0	 3	 17:12	 15
Raslavice	 8	 4	 2	 2	 19:12	 14
Gerlachov	 7	 4	 1	 2	 17:6	 13
Poprad	B	 7	 4	 1	 2	 15:6	 13
Svit	 8	 3	 1	 4	 12:20	 10
Ptičie	 8	 2	 1	 5	 8:14	 7
Medzilaborce	 8	 2	 0	 6	 16:18	 6
Fintice	 8	 2	 0	 6	 7:24	 6

N.	Hrušov	 8	 1	 1	 6	 6:21	 4
Sabinov	 8	 1	 0	 7	 5:28	 3
Zámutov	 8	 0	 2	 6	 9:19	 2

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ 
 6. kolo

•	Borov	 –	 Pakostov	 2:1	 /	 Belá	 nad	
Cirochou	 –	Ulič	 4:1	 /	Kamenica	 nad	
Cirochou	–	Stakčín	4:1	/	Sečovská	Po-
lianka	–	Jasenov	0:1	 /	Rudlov	–	Bre-
kov	1:1	/	Bystré	–	Sačurov	3:1	/	Vyšný	
Žipov	–	Hencovce	0:0.

Hencovce	 6	 4	 1	 1	 12:5	 13
Jasenov	 6	 4	 1	 1	 11:5	 13
Bystré	 6	 4	 0	 2	 12:11	 12
Kamenica	n/C.	 6	 3	 2	 1	 10:4	 11
V.	Žipov	 6	 3	 2	 1	 9:6	 11
Brekov	 6	 3	 2	 1	 8:5	 11
Borov	 6	 3	 0	 3	 14:11	 9
Sačurov	 6	 2	 2	 2	 10:10	 8
Rudlov	 6	 2	 2	 2	 8:11	 8

Pakostov	 6	 2	 1	 3	 8:7	 7
Belá	n/C.	 6	 1	 2	 3	 6:11	 5
Seč.	Polianka	 6	 1	 1	 4	 10:11	 4	
Ulič	 6	 1	 0	 5	 6:21	 3
Stakčín	 6	 0	 2	 4	 4:10	 2

I.TRIEDA ObFZ HE – 6. kolo

•	Habura	–	Krásny	Brod	1:1	/	Ubľa	–	
Lukačovce	3:0	/	Vyšná	Sitnica	–	Nižná	
Sitnica	2:1	/	Lieskovec	–	Zemplínske	
Hámre	 2:1	 /	 Ohradzany	 –	 Dlhé	 nad	
Cirochou	 4:2	 /	 Nižné	 Ladičkovce	 –	
Koškovce	2:4	/	Radvaň	nad	Laborcom	
–	Lackovce	1:4.

Lackovce	 6	 6	 0	 0	 34:4	 18
Ohradzany	 6	 4	 1	 1	 15:10	 13
Ubľa	 6	 3	 1	 2	 14:7	 10
Koškovce	 6	 3	 1	 2	 14:11	 10
Dlhé	n/C.	 6	 3	 1	 2	 10:10	 10
Lieskovec	 6	 3	 1	 2	 9:9	 10
Habura	 6	 3	 1	 2	 11:25	 10
Krásny	Brod	 6	 2	 3	 1	 9:6	 9
V.	Sitnica	 6	 2	 1	 3	 9:11	 7

Radvaň	n/L.	 6	 2	 1	 3	 3:6	 7
Lukačovce	 6	 2	 1	 3	 8:14	 7
N.	Ladičkovce	 6	 1	 1	 4	 11:15	 4
Zemplín.	Hámre	 6	 1	 0	 5	 8:17	 3
N.	Sitnica	 6	 0	 1	 5	 4:14	 1

II.TRIEDA ObFZ HE – 5. kolo

•	Hrabovec	 nad	 Laborcom	 –	 Ňagov	
2:3	 /	Turcovce	–	Zbudské	Dlhé	1:2	 /	
Oľka	–	Hrubov	3:1	/	Rokytov	pri	Hu-
mennom	–	Kochanovce	1:0.

Ňagov	 5	 4	 0	 1	 15:9	 12
Rokytov	HE	 5	 2	 3	 0	 6:4	 9
Hrubov	 5	 3	 0	 2	 10:10	 9
Kochanovce	 5	 2	 1	 2	 9:7	 7
Oľka	 5	 2	 1	 2	 9:9	 7
Hrabovec	n/L.	 5	 1	 1	 3	 14:12	 4
Turcovce	 5	 1	 1	 3	 8:10	 4
Zbudské	Dlhé	 5	 1	 1	 3	 5:15	 4
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Keď domáce podmienky na šírave zlyhali... Vydali sa naši plavci k Jadranu
(pnc), -MJK-; Chorvátsko, FOTO ARCHÍV PKCH

Tradične, od zimného štadió-
na v Humennom vyštartoval 
v piatok 17. augusta vo večer-
ných hodinách autobus, na pa-
lube ktorého sa viezlo šestnásť 
detí Plaveckého klubu Chemes 
do chorvátskeho mesta Vodi-
ce – Tribunj. Traja tréneri, 
M. Tomahogh, J. Pencák a	 J.	
Luksaj zabezpečili program 
sústredenia aj s pomocou ro-
dičov.

Naši	 mladí	 pretekári	 plávali	
v	dvoch	fázach.	Ráno	v	mori	pri	
pláži	 	Zamalin	 v	mestečku	Tri-
bunj	a	pred	večerou	absolvovali	
dvojhodinový	 kondičný	 tréning		
v	 50-metrovom	 bazéne	 v	 Šibe-
niku.	Počas	sústredenia	vo	voľ-
nom	čase	rodičia	našich	plavcov	
so	 svojimi	 deťmi	 absolvovali	
program	 podľa	 vlastného	 uvá-
ženia	–	prehliadky	miest	Vodice,		
Šibeniku,	 návštevu	 vodopádov	
na	rieke	Krka,	ktorá	ústi	do	Jad-
ranského	mora	a	iné	aktivity.

Po	splnení	programu	sústredenia	
unavení,	 ale	 spokojní	 účastní-
ci	 nasadli	 v	 sobotu	 25.	 augusta	
v	 podvečerných	 hodinách	 do	
autobusu	 a	 vydali	 sa	 na	 spät-
nú	 nočnú	 púť	 do	 Humenného.	
Ďakujeme	 všetkým	 rodičom	 za	
spoluprácu	 pri	 sústredení	 a	 tré-
ningu.		


