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Miloš Meričko bude novým 
primátorom Humenného

Kandidát širokej koalície na post primátora Miloš Meričko bude novým primátorom mesta Humenné. 
Úradujúcu primátorku Janu Vaľovú porazil s vysokým náskokom. Široká koalícia podporujúca Merička 

získala aj väčšinu poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Nemocnica má nového 
riaditeľa

Komora učiteľov podala 
 na Generálnu prokuratúru SR 
podnet na mesto 

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

mpo, tasr, Humenné 

Volebná účasť v meste Hu-
menné dosiahla takmer 
47 percent. Z 27 578 
oprávnených voličov pri-
šlo k volebným urnám 
12 934 voličov. Miloš Me-
ričko (OĽaNO, KHD, SaS, 
Strana občianskej ľavice, 
Strana práce, Progresív-
ne Slovensko, Spolu - ob-

čianska demokracia) zís-
kal presne 6 912 hlasov. 
Dosluhujúca primátorka 
Jana Vaľová 4 391. Me-
ričko berie výhru s veľ-
kou pokorou a rešpektom. 
„Pretože to nie je jedno-
duché byť primátorom 
a byť zodpovedný za ľudí. 
Pre mňa je asi taká kľúčo-
vá vec zmeniť atmosféru 
v našom meste, aby bola 

voľnejšia, aby sa tu nao-
zaj ľudia nerozdeľovali na 
tých našich a tých ostat-
ných. Chcel by som, aby 
sa opäť podarilo vytvoriť 
v Humennom atmosfé-
ru pokoja, spolupráce,“ 
uviedol pre TASR. Pevne 
verí, že všetci novozvo-
lení poslanci budú ťahať 
za jeden koniec povrazu 
spolu s primátorom „a že 

sa nám podarí v tom mes-
te urobiť pre ľudí mno-
ho dobrých vecí“. Podľa 
vlastných slov očakával, 
že predvolebná kampaň 
nebude veľmi pekná. „Ob-
zvlášť z jednej strany, žiaľ, 
to sa aj splnilo,“ podotkol 
s tým, že ako kandidát si 
bol vedomý toho, že vstu-
puje do arény, „kde sa 
nejaké údery dostávajú“. 
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„Ale to, že do toho bola za-
tiahnutá moja rodina, deti 
a tak ďalej, to myslím, že 
už prekročilo všetky me-
dze, ale, chvála Bohu, je 
to za nami a treba urobiť 
nejakú hrubú čiaru a na-
ozaj, ak chceme zmeniť 
atmosféru v našom meste, 
tak budeme musieť aj my 
byť trošku tolerantnejší,“ 
uzavrel. Dosluhujúca pri-
mátorka mesta Humenné 
Jana Vaľová (Smer-SD) 
priznala na sociálnej sieti 

prehru. Voličom sa po-
ďakovala za každý hlas 
a zároveň uviedla, že za-
necháva mesto v lepšom 
stave. „Ďakujem za každý 
hlas, ktorý som od Hu-
menčanov dostala. Mesto 
zanechávam vo výrazne 
lepšom stave, v akom som 
ho pred ôsmimi rokmi 
preberala. Mesto zane-
chávam s plnou ‚kasou‘ 
a s piatimi schválenými 
projektmi z európskych 
fondov,“ uviedla. Pokra-
čovala, že rešpektuje roz-
hodnutie ľudí, aj keď ju 

veľmi mrzí, že k nemu 
došlo po antikampani voči 
jej osobe, akú ešte Sloven-
sko nezažilo. „Humenné 
som si vybrala ako miesto 
na celý život a nič sa na 
tom nemení. Bolo mi cťou 
môcť podieľať sa na jeho 
rozvoji,“ uzavrela.

J. Marosz: Humenné sa 
stalo symbolom zlomu  
Volebný výsledok v Hu-
mennom, kde primátorku 
Janu Vaľovú (Smer-SD) 
strieda Miloš Meričko 
(OĽaNO, KHD, SaS, Stra-

na občianskej ľavice, Stra-
na práce, Progresívne Slo-
vensko, Spolu - občianska 
demokracia), sa stal sym-
bolom zlomu v spoloč-
nosti. V diskusnej relácii 
TA3 V politike to pove-
dal poslanec NR SR Ján 
Marosz (OĽaNO). „Hu-
menné bola silná bašta 
Smeru-SD. A verím, že 
tak, ako Meričko vyhral 
v Humennom, je tu veľ-
ká nádej, že v roku 2020 
si zoberú ľudia Slovensko 
späť do svojich rúk,“ po-
znamenal.

porkačovanie zo strany 1 

Miloš Meričko bude novým primátorom Humenného

1.VOLEBNÝ OBVOD

Ivan Hopta  
(ÚSVIT)

TOMÁŠ ŠUDÍK  
(SaS, OĽaNO, SME RODINA – Boris Kollár, Strana občianskej ľavice, 
Strana práce, Progresívne Slovensko, SPOLU- občianska demokracia)

JOZEF BABJÁK 
(SaS, OĽaNO, SME RODINA – Boris Kollár, Strana občianskej ľavice, 
Strana práce, Progresívne Slovensko, SPOLU- občianska demokracia)

MICHAL BABIN  
(KDH)

BRANISLAV ČEKOVSKÝ 
(SaS, OĽaNO, SME RODINA – Boris Kollár, Strana občianskej ľavice, 
Strana práce, Progresívne Slovensko, SPOLU- občianska demokracia)

ANNA SOTÁKOVÁ  
(KSS)

ONDREJ MUDRY  
(SMER-SD)

ANDREJ BAČA  
(SaS, OĽaNO, SME RODINA – Boris Kollár, Strana občianskej ľavice, 
Strana práce, Progresívne Slovensko, SPOLU- občianska demokracia)

JOZEF MOCÁK  
(KDH)

JANA ANDRUCHOVÁ  
(SMER-SD)

ANDREJ SEMANCO  
(SMER-SD)

MARTIN LICHMAN 
(KDH) 

2. VOLEBNÝ OBVOD

MÁRIA CEHELSKÁ  
(SaS, OĽaNO,SME RODINA – Boris Kollár, Strana občianskej ľavice, 
Strana práce, Progresívne Slovensko, SPOLU- občianska demokracia)

ALENA ŽIDOVÁ  
(SaS,  OĽaNO,SME RODINA – Boris Kollár, Strana občianskej ľavice, 
Strana práce, Progresívne Slovensko, SPOLU- občianska demokracia)

PETER PIPÁK  
(SNS)

MARTIN RUŠČANSKÝ 
(SaS, OĽaNO, ME RODINA – Boris Kollár, Strana občianskej ľavice, 

Strana práce, Progresívne Slovensko, SPOLU- občianska demokracia)

LUCIA HOPTOVÁ  
(ÚSVIT)

MICHAL DRUGA  
(SMER-SD)

JOZEF OĽHA  
(SaS, OĽaNO, SME RODINA – Boris Kollár, Strana občianskej ľavice, 
Strana práce, Progresívne Slovensko, SPOLU- občianska demokracia)

JURAJ VAŇO 
(SaS, OĽaNO, SME RODINA – Boris Kollár, Strana občianskej ľavice, 
Strana práce, Progresívne Slovensko, SPOLU- občianska demokracia)

HELENA UFNÁROVÁ 
(SaS, OĽaNO, SME RODINA – Boris Kollár, Strana občianskej ľavice, 
Strana práce, Progresívne Slovensko, SPOLU- občianska demokracia)

 ONDREJ BABJARČÍK  
(SaS, OĽaNO, SME RODINA – Boris Kollár, Strana občianskej ľavice, 
Strana práce, Progresívne Slovensko, SPOLU- občianska demokracia)

SILVIA CUKROVANÁ 
(SaS,  OĽaNO, SME RODINA – Boris Kollár, Strana občianskej ľavice, 
Strana práce, Progresívne Slovensko, SPOLU- občianska demokracia)

DUŠAN SUKOVSKÝ  
(SMER-SD)

Zvolení poslanci:
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Komora učiteľov podala na Generálnu prokuratúru SR podnet na mesto Humenné 

Zavŕšenie múzejného projektu na podporu amatérskych fotografov 

tasr,  Humenné   

Dôvodom je podľa preziden-
ta SKU Vladimíra Crmomana 
skutočnosť, že mesto obchá-
dza zákony a porušuje ich v 
súvislosti s vyhlásením výbe-
rového konania na riaditeľov 
škôl. Ako uviedol v pondelok 
pre TASR, tento stav má v 
meste trvať od roku 2013. 
„Mesto namiesto toho, aby 
vyhlásilo podľa zákona vý-
berové konanie, len poverí 
na pol roka riaditeľa školy. 
Tým je narušená demokracia 
pri voľbe riaditeľa, pretože 
je obídená rada školy, kto-
rá má právo po výberovom 
konaní vybrať kandidáta,“ 
povedal Crmoman. Podo-
tkol, že o všetkom rozhoduje 
len mesto. „Je to nelogic-
ké. Prečo nemá mať riaditeľ 
funkčné obdobie, istotu, že 
tam bude ďalej,“ opýtal sa 
prezident SKU. SKU potvrdi-
la, že k výberovému konaniu 
došlo v Humennom na dvoch 
školách po tom, ako na ten-
to problém poukázali médiá, 
ale aj Štátna školská inšpek-
cia. Na ďalších školách v sep-
tembri však tento stav podľa 

Crmomana pokračoval ďalej. 
„Myslíme si, že pred záko-
nom majú byť všetci zriaďo-
vatelia rovní. Je to slovenský 
unikát. Nikde inde sa nesta-
lo, aby sa takto opakovane 
obchádzal zákon,“ vysvetlil. 
Podľa neho je poverovanie 
výnimočná vec. Ako príklad 
uviedol chorobu riaditeľa. 
„Žiadame, aby prokurátor 
preskúmal zákonnosť týchto 
poverení a aby vykonal na-
riadiť opatrenia na odstráne-
nie zistených porušení,“ po-
vedala viceprezidentka SKU 
Soňa Puterková. Crmoman 
povedal, že podnet podávajú 
v prípade miestnej základ-
nej umeleckej školy. Podľa 
neho v posledných rokoch tu 
mesto nevypísalo riadny kon-
kurz na riaditeľa školy a v sú-
časnosti je tam poverený 
riaditeľ už deviatykrát. SKU 
zisťovala, na akých školách 
v Humennom ešte dochádza 
k takémuto porušovaniu. 
„Najmasívnejšie je to v Cen-
tre voľného času, kde podľa 
našich informácií by mal byť 
riaditeľ poverený už 11-krát 
od roku 2013. V tomto čase 
sú poverení aj ďalší traja ria-

ditelia v materských školách 
v meste,“ uzavrel Crmoman. 
Mesto Humenné vo svojom 
stanovisku, ktoré adresovalo 
TASR, uviedlo, že tvrdenie 
Crmomana, že mesto za po-
sledné štyri roky nevykonalo 
žiadne výberové konanie je 
„úplne klamstvo“. „Za rok 
2017 a 2018 mesto Humenné 
vypísalo na riaditeľov ma-
terských a základných škôl 
sedem výberových konaní, 
z ktorých vzišli novozvolení 
riaditelia. Nadácia Zastavme 
korupciu sa stala významnou 
súčasťou antikampane, kto-

rá sa v posledných týždňoch 
rozpútala proti mestu Hu-
menné a jeho vedeniu,“ píše 
sa v stanovisku. Mesto tvrdí, 
že ak mali učitelia problém 
s niektorými riešeniami v 
oblasti vzdelávania v Hu-
mennom, mohli po voľbách 
osloviť nové vedenie mesta 
a diskutovať o tom. „Podanie 
päť dní pred voľbami nie je 
nič iné ako volebná antikam-
paň,“ uvádza sa v stanovisku. 
SKU podala podnet na GP 
SR v spolupráci s nadáciou 
Zastavme korupciu.

Dana Kataniková, Humenné  

Tridsaťtri čiernobielych a fa-
rebných fotografií jedenás-
tich autorov z regiónu hor-
ného Zemplína prezentuje 
vybrané pamätihodnosti na-
šej krajiny, mesto Humenné 
a voľnú tvorbu účastníkov 
múzejného projektu Foto-
grafické horizonty. Projekt 
z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia. 
Cieľom projektu bola moti-
vácia amatérskych fotogra-
fov, podpora rozvoja ich ta-
lentu a vytvorenie možnosti 
sebaprezentácie. Nemenej 
dôležitým aspektom bola 
snaha o prepojenie generá-
cie najmladších fotografov 
s tými skôr narodenými, vy-
tvorenie priestoru pre ich 
komunikáciu, konfrontáciu 

a inšpiráciu. Podujatie pre-
biehalo v rámci podporných 
aktivít Vihorlatského mú-
zea v rámci septembrových 
Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva. V súvislosti s ak-
tuálnym Európskym rokom 
kultúrneho dedičstva záro-
veň spája projekt možnosť 
objavovať vzácnosť pamiatok 
krajiny so silnou fotografic-
kou tradíciou nášho regiónu. 

Vystavované diela vznikli po-
čas dvojdňového cyklu pred-
nášok a workshopov, ktoré 
v rámci projektu uzavrel fo-
tografický plenér v Košiciach 
a návšteva Združenia košic-
kých fotografov K-91. Výsta-
va fotografií vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom potrvá 
do 30. novembra 2018. 

Slovenská komora učiteľov (SKU) podala v pondelok na Generálnu prokuratúru (GP) SR podnet na mesto 
Humenné, ktoré je zriaďovateľom základnej umeleckej školy, materských, ale aj základných škôl. 

Výstava Fotografické horizonty je zavŕšením rovnomenného projektu Vihorlatského múzea 
v Humennom zameraného na podporu rozvoja amatérskeho fotografovania. 

Crmoman povedal, že podnet podávajú v prípade miestnej základnej umeleckej 
školy. Podľa neho v posledných rokoch tu mesto nevypísalo riadny konkurz na riadi-
teľa školy a v súčasnosti je tam poverený riaditeľ už deviatykrát. | FOTO: MIPO
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Smrteľná dopravná nehoda v Humenskom okrese. O život prišli dvaja mladí chlapci

Z rodinného domu ukradli peniaze aj šperky

V Sninskom okrese zadržali 24 Vietnamcov

Humenčan okradol 57-ročného muža na toalete

mpo, Humenné, FOTO: POLÍCIA

Humenský vyšetrovateľ vedie 
trestné stíhanie vo veci trestné-
ho činu usmrtenia a trestného 
činu ublíženia na zdraví, ku kto-
rým došlo v utorok 6. novem-
bra podvečer na štátnej ceste v 
smere od obce Slovenská Volová 
na obec Ohradzany. Išlo o do-
pravnú nehodu  medzi osobným 
motorovým vozidlom VW Passat 
a vozidlom BMW. Vodičom vol-
kswagenu bol 23-ročný Martin 
a spolujazdcom 24-ročný Dávid, 

vodičkou BMW bola 21-ročná Ka-
tarína a spolujazdkyňou 18-ročná 
Natália. Všetci pochádzajú z obce 
Víťazovce. Z doposiaľ nezistených 
okolností vodič Martin  počas 
jazdy narazil 
vozidlom do 
zadnej časti 
pred ním idú-
ceho vozidla. 
Tento náraz 
mal tragický 
následok. Mar-
tin a Dávid utr-
peli zranenia 

nezlučiteľné so životom, ktorým  
na mieste podľahli, Katarína utr-
pela ťažké zranenia s dobou lieče-
nia nad 42 dní, Natália predbežne 
utrpela zranenia ľahké. „Vyšetro-

vateľ sa prípadom intenzívne za-
oberá, na miesto bol pribratý aj 
znalec z odboru dopravy,“ infor-
movala prešovská krajská policaj-
ná hovorkyňa Jana Ligdayová.

mpo, Humenné 

Na základe tejto skutočnosti hu-
menský vyšetrovateľ začal trest-
né stíhanie vo veci zločinu kráde-
že spáchaného v súbehu s preči-
nom porušovania domovej slobo-
dy. Doposiaľ nezistený páchateľ 
v dobe od 15.10. do 07.11.2018 

vošiel do uzamknutého rodinné-
ho domu. Na chodbe na prvom 
poschodí vypáčil drevenú kryciu 
lištu dreveného obkladu steny 
a odtiaľ vzal 3 obálky. „V nich 
sa nachádzala finančná hotovosť 
i šperky - švajčiarske franky, brit-
ské libry, 5 zlatých prsteňov, zla-
tý dámsky náramok, dve dámske 
zlaté retiazky. Majiteľke vznikla 

škoda krádežou hotovosti vo 
výške takmer 40 800 eur, škoda 
krádežou zlatých šperkov zatiaľ 
nebola vyčíslená. Polícia po pá-
chateľovi intenzívne pátra, zákon 
preňho stanovuje trestnú sadzbu 
odňatia slobody na tri až desať 
rokov,“ informovala prešovská 
krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová. Polícia upozor-

ňuje, že pri držbe väčšej finanč-
nej hotovosti je na zvážení, či 
pre jej uloženie nie je vhodnejšia 
niektorá banková inštitúcia, ako 
aj ten „najtajnejší“ úkryt doma. 
„Opätovne apelujeme na obča-
nov, aby prehodnotili bezpečnosť 
takýchto domácich úkrytov,“ do-
dala policajná hovorkyňa.

mpo, Snina 

Dňa 6. novembra v popoludňajších 
hodinách kontrolovali policajti 
Riaditeľstva hraničnej a cudzinec-
kej polície (RHCP) Sobrance v ka-
tastrálnom území obce Strihovce, 
okres Snina, 24 štátnych prísluš-

níkov Vietnamu bez cestovných 
dokladov a predviedli ich na odde-
lenie za účelom zistenia totožnosti. 
„Cudzinci prekročili vonkajšiu hra-
nicu z Ukrajiny do SR neoprávnene 
mimo hraničný priechod a zdržia-
vali sa u nás bez povolenia prísluš-
ných orgánov,“ spresnila hovorky-

ňa RHCP Agnesa Kopernická. Na 
druhý deň 7. novembra v skorých 
ranných hodinách kontrolovali 
policajti (RHCP) Sobrance v ka-
tastrálnom území obce Kristy, 
okres Sobrance, 1 štátneho prísluš-
níka Maroka následne po tom, ako 
jeho nedovolené prekročenie štát-

nej hranice z Ukrajiny do SR nasní-
mali kamery.  Cudzinca predviedli 
na oddelenie. „Všetci cudzinci boli 
administratívne vyhostení s ulože-
ním zákazu vstupu na územie SR 
a ostatných členských štátov EÚ na 
dobu troch rokov,“ dodala Koper-
nická.

mpo, Humenné 

Poverený príslušník Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v 
Humennom obvinil 37-ročného 
Matúša z prečinu krádeže. Mal sa 

jej dopustiť v popoludňajších ho-
dinách dňa 15. októbra. V jednom 
z humenských pohostinstiev Ma-
túš využil nepozornosť 57-ročného 
Cyrila, ktorý na toalete vykonával 
malú potrebu. „Z tašky prevese-

nej cez plece odcudzil Cyrilovi pe-
ňaženku s dokladmi i hotovosťou 
150 eur. Obvinený si teda prisvojil 
cudziu vec tým, že sa jej zmocnil, a 
taký čin spáchal na veci, ktorú mal 
iný pri sebe. Obvinený Humenčan 

je stíhaný na slobode, ak sa mu 
vina preukáže, hrozí mu dvojroč-
né väzenie,“  uviedla prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

Náraz dvoch áut mal tragický následok. Martin a Dávid utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahli.

Nenechávajte si doma finančnú hotovosť  bez riadneho zabezpečenia. V jednom z rodinných domov na Vihorlatskej ulici 
v Belej nad Cirochou došlo ku krádeži šperkov i finančnej hotovosti. Majiteľke domu vznikla škoda za vyše 40-tisíc eur.

Slovensko-ukrajinskú hranicu prekročili neoprávnene mimo hraničný priechod. Nemali pri sebe ani cestovné doklady.

Na zlodejov si musíte dávať pozor dokonca aj na toalete. Svedčí o tom prípad, ktorý sa stal v jednom z humenských pohostinstiev.
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Na trase valašskej kultúry s médiami... Zachovajme si svoje slovenské dedičstvo

Peter Filakovský, -MJK-; Slovensko, Poľsko; 
FOTO ARCHÍV PF  

Vďaka projektu financova-
ného z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja pro-
stredníctvom projektu IN-
TERREG  Poľsko - Slovensko, 
ktorého súčasťou je aj Detská 
organizácia FÉNIX Snina, sa 
v septembri uskutočnila troj-
dňová študijná návšteva pre 
zástupcov médií, s pohľadom 
na kultúrne a prírodné dedič-
stvo. Takéto prezentácie našej 
slovenskej ľudovej kultúry sú 
v dnešnej dobe veľmi prínos-
né, hlavne z dôvodu, aby sme 
o svoje nádherné tradičné slo-
venské dedičstvo našich pred-
kov neprišli.

Na slovenskej strane viedla trasa 
cez Žilinský kraj a na poľskej strane 
Sliezskym a Malopoľským vojvod-
stvom. Absolvovali sme prehliadku 

najdôležitejších miest na tejto tra-
se... stretnutia s bačami a prezentá-
ciu živej valašskej kultúry.

Stretnutie v kováčskej a zvonárskej 
dielni Stanislava Otrubu v Zázrivej 
sme absolvovali v prvý deň. Nasle-
dovala prehliadka expozície syrov 
a obchodu s mliečnymi a regionál-
nymi výrobkami s ukážkou výroby 
korbáčikov. Počas obeda boli po-
dávané výlučne typické regionálne 
jedlá. Ďalej nasledoval presun na 
poľskú stranu a návšteva salaša 
karpatskej brány - pastierskej kra-
jiny v Koniakowe.

Nasledujúci deň sme navštívili tra-
dičnú beskydskú kolibu s ukážkou 
výroby syrov, v Beskydskom múzeu 
v mestečku Wisla sme sa obozná-
mili s pastierskou expozíciou a s 
enklávou dreveného stavebníctva 
nachádzajúceho sa pri múzeu. Ne-
všedným zážitkom bola návšteva 
salaša vysoko v horách, kde nás 
bača oboznámil, ako v jeho prípa-
de sa žije a pracuje na salaši počas 
celého roka. Obed v Istebnej bol 
zameraný na ochutnávku regionál-
nych jedál z jahňacieho i baranieho 
mäska. 
Popoludní nasledovala prezentácia 
pastierskych hudobných nástrojov. 
Podvečer sme mali  možnosť sledo-
vať sťahovanie ovčích stád do dolín 
na zazimovanie, ktoré už začalo aj 
reálne. Večera bola podávaná vý-
lučne z domácich produktov od 
pestovateľov z blízkeho okolia. 

Na záver môžeme konštatovať, že 
našim priateľom v Poľsku sa tvrdou 
prácou a propagáciou tradícií darí 
udržiavať valašskú kultúru a jej vý-
hody naďalej. U nás na Slovensku 
to začína byť vážnym problémom. 
Ťažká celoročná práca v horách 
na salašoch mladých nástupcov, 
žiaľ, neláka. V súčasnosti len málo 
mladých ľudí vyhľadáva nezištnosť, 

len minimum nadšencov je ochot-
ná zanechať blahobyt veľkomesta 
a pristúpiť na cestu prírodného de-
dičstva, ktoré napĺňa človeka hlav-
ne duchovne - v súžití s prírodou, 
kultúrou, remeslom, ľuďmi a zvie-

ratami. Vďaka Detskej organizácii 
Fénix Snina sa aj v našom okrese 
verejnosti predstavili jednotlivé 
remeselné činnosti salašníctva 
a tradícií spojených s valašskou 
kultúrou.

Výstava Fotografické horizonty je zavŕšením rovnomenného projektu Vihorlatského múzea 
v Humennom zameraného na podporu rozvoja amatérskeho fotografovania. 
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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

H
E

/0047

Myšlienka týždňa...

“AK JE NA SVETE NEJAKÁ RADOSŤ, 
MÁ JU ISTE ČLOVEK ČISTÉHO SRDCA. 

SLÁVOU DOBRÉHO ČLOVEKA 
JE SVEDECTVO DOBRÉHO SVEDOMIA. 

DOBRÉ SVEDOMIE ZNESIE VEĽMI VEĽA, 
A AJ V PROTIVENSTVÁCH 

BÝVA PLNÉ RADOSTI..“

(TOMÁŠ KEMPENSKÝ – 1380-1471;  
NEMECKÝ KŇAZ, REHOĽNÍK U AUGUSTINIÁNOV, MYSTIK-)



PONDELOK
12. NOVEMBRA 2018HUMENSKÝ EXPRES6 | SPRAVODAJSTVO

Snina: Správa Národného parku Poloniny  
realizuje ďalší cezhraničný projekt

Polícia pátra po dvoch dievčatách, ktoré ušli z reedukačného centra v Medzilaborciach

tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

V máji 2018 úspešne ukonči-
la projekt s názvom Navštíviť 
Medzinárodnú biosférickú re-
zerváciu Východné Karpaty – 
lepšie ju spoznať, viac ju chrá-
niť. V júni začala s realizáciou 
projektu s názvom Príroda v 
susedstve – poľsko-sloven-
ská spolupráca prihraničných 
národných parkov v oblasti 
vzdelávania, propagácie a 
ochrany Východných Karpát. 
Ide o mikroprojekt, ktorý je fi-
nancovaný z prostriedkov Eu-
rópskej únie v rámci progra-
mu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko-Sloven-
sko 2014-2020. Ako infor-
movala Správa Národného 
parku Poloniny na svojej 
webstránke, aktivity sú zame-
rané na posilnenie odbornej 
spolupráce medzi susednými 
chránenými územiami, na 
zvýšenie poznania priľahlých 
území, na čerpanie inšpirácií 
a skúseností, na zlepšenie a 
modernizáciu vzdelávacej in-
fraštruktúry, posilnenie envi-
ronmentálneho vzdelávania. 
V lete sa uskutočnila v Poľsku 

prvá z aktivít projektu, škole-
nie Strážcovia hôr pre 24 slo-
vensko-poľských účastníkov z 
radov dobrovoľných strážcov 
prírody, pedagógov-koordi-
nátorov environmentálnej 
výchovy, aktívnych turistov 
a sprievodcov. V sprievo-
de odborných pracovníkov 
účastníci navštívili prírod-
né zaujímavosti a turisticky 
atraktívne miesta – Rozsypa-
nec–Halicz–Tarnica-Wolosa-
te, Bukowe Berdo-Wolosate, 
Muczne – zubria ohrada a 
pr írodovedné 
múzeum Centra 
štátnych lesov. 
Súčasťou bolo 
školenie prvej 
pomoci, pred-
náška a praktic-
ké pozorovanie 
nočnej oblohy, 
návšteva Chov-
nej stanice hu-
culskeho koňa i 
aktívna účasť na 
Informačnom 
dni Bieščadské-
ho národného 
parku. Cezhra-
ničný turistický 

chodník Wielka Rawka–Kre-
menaros-Nová Sedlica ich z 
poľskej časti chráneného úze-
mia previedol na Slovensko, 
do Novej Sedlice. Záverečný 
deň účastníci školenia strávili 
návštevou pralesa Havešová a 
prehliadkou dreveného chrá-
mu v Kalnej Roztoke. „Nové 
poznatky a inšpirácie pracov-
níci oboch národných parkov 
získali počas školenia – tré-
ningového pobytu v národ-
ných parkoch Bavorský les 
a Šumava. Priebežne sa spra-

covávajú podklady na tvorbu 
interaktívnych vzdelávacích 
prvkov a učebných pomôcok, 
ktoré posilnia možnosti envi-
ronmentálneho vzdelávania 
v oboch prihraničných chrá-
nených územiach. Prakticky 
budú overené počas pripra-
vovaných workshopov pre 
slovenských i poľských uči-
teľov,“ informovala Správa 
Národného parku Poloniny 
s tým, že projekt potrvá do 
30. mája 2019.

tasr, Medzilaborce 

Polícia pátra po dvoch diev-
čatách, ktoré ušli z Reedukač-
ného centra sv. Nikolaja 
v Medzilaborciach. Vo štvr-
tok o tom informovala hovor-
kyňa Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Prešove 
Jana Ligdayová. Nikola Mi-
rgová z Huncoviec v okrese 
Kežmarok vo veku 16 rokov 

je nezvestná od 5. novembra, 
keď o 7.30 h ušla z Reedukač-
ného centra sv. Nikolaja 
v Medzilaborciach, kde mala 
prechodný pobyt. „Mala ísť 
do školy v Medzilaborciach, 
no neprišla tam, odišla na 
doposiaľ neznáme miesto, 
nepodala o sebe žiadnu sprá-
vu a do miesta prechodného 
pobytu, reedukačného cen-
tra, sa nevrátila,“ uviedla 

Ligdayová. Nikola je približ-
ne 160 centimetrov vysoká, 
má strednú postavu, dlhšie 
čierne vlasy a hnedé oči. Ako 
ďalej povedala Ligdayová, 
v rovnakom čase utiekla 
i 17-ročná Štefánia Cicková 
z Ružomberka, ktorá taktiež 
neprišla do školy a nevrátila 
sa do reedukačného centra, 
kde mala prechodný pobyt. 
Štefánia je vysoká približne 

162 centimetrov, má strednú 
postavu, dlhšie čierne vlasy 
a hnedé oči. Akékoľvek po-
znatky k hľadaným osobám 
je možné oznámiť na odde-
lení pátrania Okresného ria-
diteľstva Policajného zboru 
v Humennom alebo na čísle 
158. Informácie je možné po-
skytnúť aj prostredníctvom 
facebokovej stránky Policaj-
ného zboru.

Správa Národného parku Poloniny, ktorá má vo svojej pôsobnosti najvýchodnejšie slovenské chránené územie rozprestierajúce sa 
 v slovensko-poľsko-ukrajinskom trojhraničí, pokračuje v spolupráci s poľským Bieščadským národným parkom.
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tasr, Slovensko

Umiestnili na ne špeciálne zvidi-
teľňovacie prvky, tzv. odkloňovače 
letu vtákov, ktoré pomáhajú pre-
dísť nárazom operencov a  zabrániť 
tak smrteľným kolíziám. Tieto prv-
ky sa na Slovensku od roku 2016 
postupne objavujú na rizikových 
úsekoch elektrických vedení v rám-
ci projektu LIFE Energia. Podľa 
Mareka Gálisa z Ochrany dravcov 
na Slovensku využívajú najčastejšie 

prvky FireFly, čiernobiele lamely či 
špirálu. „Vták nie je vždy schopný 
zaregistrovať prekážku pred sebou 
včas a následne dôjde k  nárazu 
do vedenia. Podrobným monito-
ringom sme zistili, že najčastejšie 
sa to stáva v územiach, v ktorých 
elektrické vedenie križuje potravné 
a hniezdne biotopy, prípadne, ak 
takéto vedenie leží kolmo k hlavnej 
migračnej trase alebo križuje vodný 
tok,“ uviedol Gális. Do konca roka 
plánuje Ochrana dravcov na Slo-

vensku rozmiestniť ďalších 1000 
prvkov a zabezpečiť 77 kilometrov 
vedení v 13 chránených vtáčích 
územiach. „Ročne pred nárazom 
zachránime minimálne 600 vtákov 
v spoločenskej hodnote 1.500.000 
eur. Zverejnili sme mapu úsekov, 
ktoré ekologizujú spoločnosti Zá-
padoslovenská distribučná a Vý-
chodoslovenská distribučná,“ vy-
svetlila Lucia Deutschová z Ochra-
ny dravcov na Slovensku. „Zároveň 
pozývame milovníkov prírody, aby 

spolu s nami skontrolovali účinnosť 
inštalovaných prvkov. Práve teraz, 
počas jesennej migrácie vtáctva, je 
veľmi vhodné obdobie. Stačí zdo-
kumentovať prirodzené správanie a 
reakciu vtáctva,“ doplnila. Projekt 
LIFE Energia sa realizuje v rámci 
programu LIFE s  podporou Eu-
rópskej únie a Ministerstva život-
ného prostredia SR. Viac informá-
cií môže verejnosť nájsť na stránke 
dravce.sk.

tasr, Trebišov

Najviac chorých je v meste Sečovce 
(16) a v Parchovanoch (deväť), po 
tri prípady sú v Trebišove a Hrčeli 
a po jednom prípade je v obciach 
Plechotice a Kravany. TASR o tom 
v utorok informovala hovorkyňa 
Úradu verejného zdravotníctva 
(ÚVZ) SR Daša Račková. K náras-
tu počtu ochorení v okrese došlo 
od septembra. „Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom 
v Trebišove zabezpečil protiepi-
demické opatrenia v ohniskách 
nákazy aj v spolupráci s poskyto-
vateľmi zdravotnej starostlivosti, 

školskými zariadeniami a terén-
nymi asistentmi,“ uviedla hovor-
kyňa. Ochorenia sa týkajú najmä 
osôb žijúcich v nedostatočných 
hygienických podmienkach. Väč-
šina prípadov je zaznamenaná 
u detí, ktoré ešte nedosiahli po-
trebný vek na povinné očkovanie 
proti osýpkam. V epidemiologic-
kom vyšetrovaní sa pokračuje. 
Celkovo v tomto roku bolo v Tre-
bišovskom okrese hlásených 37 
ochorení na osýpky. Predchádza-
júca epidémia osýpok v okresoch 
Michalovce a Sobrance bola ukon-
čená, pričom posledné ochorenie 
zaznamenali 20. septembra 2018.

tasr, mpo, Snina

Premietanie bolo spojené s disku-
siou. „Akú úlohu zohral pri vzniku 
Československa v roku 1918 okrem 
Čechov a Slovákov tretí štátotvorný 
národ – Rusíni? Čo spôsobilo, že v 
polovici 20. storočia sa odtrhnutím 
Podkarpatska od ČSR udiala naj-
väčšia zrada na Rusínoch v našom 
štáte? Prečo sa dodnes tají, že sce-

nár odtrhnutia nadiktoval sám Sta-
lin? Tieto odhalenia, ako aj nezná-
me, dlho zahmlievané kapitoly na-
šich dejín odkrýva nový dokument 
– V osídlach veľmocí,“ informovala 
Žofia Čopíková z Mestského kultúr-
neho a osvetového strediska v Sni-
ne. Film podľa jej ďalších slov krok 
za krokom odhaľuje od roku 1918 
‚rusínsku stopu‘ v Československu, 
pripojenie Podkarpatskej Rusi a 

najmä vyústenie mocenských hier 
v roku 1945. „Tie vo finále priniesli 
Rusínom katastrofu: pohltenie 
Podkarpatskej Rusi Sovietskym 
zväzom a rozdelenie rusínskeho ná-
roda hraničnou čiarou,“ priblížila 
Čopíková s tým, že film, ktorý pro-
dukovalo Združenie inteligencie 
Rusínov Slovenska (ZIRS), naplno 
s pomocou historických dokumen-
tov odhaľuje a pomenúva pravdivé 

historické fakty. „O tom, ako vod-
covia veľkých národov v honbe za 
mocou neváhajú položiť na oltár 
histórie menšie národy,“ ozrejmila. 
Premietanie bolo spojené s bese-
dou, na ktorej sa zúčastnil Ján Li-
pinský, ktorý je spoluzakladateľom 
ZIRS a Okrúhleho stola Rusínov 
Slovenska (OSRS) a tlačovým ho-
vorcom OSRS Petrom Medviďom.

Elektrické vedenie ohrozuje dravcov. Ochranári zverejnili mapu ekologizovaných úsekov 

Trebišov: Aktuálny počet ochorení na osýpky v okrese stúpol na 33  

Snina: Návštevníci kaštieľa si pozreli film V osídlach veľmocí  

Ochrana dravcov na Slovensku zverejnila mapu ekologizovaných úsekov elektrických vedení tak, aby si ich mohla pozrieť  
i verejnosť. Pri príležitosti Európskych dní vtáctva jej pracovníci preskúmali 7000 kilometrov nadzemných elektrických 

vedení a identifikovali úseky s najvyšším rizikom nárazu vtákov. 

V okrese Trebišov sa opäť zvýšil počet ochorení na osýpky, aktuálne má Úrad verejného zdravotníctva hlásených 33 prípadov. 

Návštevníci sninského kaštieľa si mohli pozrieť film V osídlach veľmocí, ktorý vznikol pri príležitosti 100. výročia založenia 
Československej republiky. Snímka približuje zápas podkarpatských Rusínov o miesto v rodine európskych národov.

Ochorenia sa týkajú najmä osôb žijúcich v nedostatočných hygienic-
kých podmienkach.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO



PONDELOK
12. NOVEMBRA 2018HUMENSKÝ EXPRES8 | SPRAVODAJSTVO

Tatiana Rusinková, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Pracovníci Vihorlatskej hvez-
dárne v Humennom mimo 
popularizačnej a edukačnej 
činnosti zaplnili letné me-
siace aj odbornou činnosťou. 
Svoju letnú činnosť začali 
v dňoch 2. – 7. júla 2018 na 
Astronomickom observatóriu 
na Kolonickom sedle v spo-
lupráci so šachovým klubom 
Šachy Reinter Humenné, as-
trostážou formou detského 
šachového tábora s názvom 
„Vesmírna rošáda“, ktorá sa 
už stala tradičným letným 
podujatím pre začínajúcich 
i pokročilých malých šachis-
tov.
Astronomická zložka progra-
mu pozostávala z prednášok, 
programov v planetáriu a 
pozorovaní objektov nočnej 
oblohy. Pre 15 účastníkov bol 
šachový tréning a voľnočaso-
vé aktivity zabezpečené troma 
šachovými trénermi. Od 13. 
do 22. júla 2018 na Kolonic-
kom sedle hosťovali nadšenci 
astronómie a cyklistiky zdru-
žení v spoločnosti Astrobikers 
Humenné, ktorí každoročne 
kombinujú cyklošport s as-
tronómiou. V tomto roku sa 
podujatie konalo pod názvom 
„Po stopách Hadonosa“ a zú-
častnilo sa 
ho 14 účastníkov. Je celkom 
logické, že účastníci využívajú 
hlavné prednosti observatória 
– tmavú oblohu a prístrojové 
vybavenie, a tak ich činnosť v 
noci bola zameraná na foto-
grafovanie objektov nočného 
neba, teleskopické pozorova-
nie a vyhľadávanie objektov 
hlbokého vesmíru, fotografo-
vanie širokouhlých nočných 
záberov v areáli do time-lapse 
videa. Počas sledovania ob-

lohy bolo možné pozorovať 
meteory viacerých menej ak-
tívnych rojov ako Južné delta 
Aquaridy, alfa Capricornidy a 
Júnové Scutidy. V čase kona-
nia podujatia sa zrealizovali 
aj denné a nočné exkurzie a 
programy v planetáriu pre 
viac ako 100 návštevníkov. 
Dňa 27. júla 2018 bolo aj z 
územia Slovenska pozoro-
vateľné úplné zatmenie Me-
siaca. Bolo to jednoznačne 
najatraktívnejšie podujatie 
tohto leta. Vihorlatská hvez-
dáreň umožnila verejnosti 
pozorovanie tohto úkazu na 
hvezdárni v Humennom, aj 
na Astronomickom observa-
tóriu na Kolonickom sedle. 
Keďže išlo o najdlhšie zatme-
nie Mesiaca v tomto storočí, 
vďaka silnej mediálnej pro-
pagácii a vynikajúcemu po-
časiu obe pracoviská navští-
vili stovky návštevníkov. Na 
Astronomickom observatóriu 
na Kolonickom sedle na po-
zorovanie zatmenia Mesia-
ca, planét Marsu, Jupitera a 
Saturnu bolo využitých päť 
teleskopov, v planetáriu sa 
paralelne premietali filmy o 
Mesiaci a aktuálny priebeh 

zatmenia bol premietaný na 
stenu planetária. Vizuálne-
mu pozorovaniu meteorov 
roja Perzeidy podľa metodiky 
International Meteor Orga-
nization (IMO) sa počas as-
trokempu „Perzeidy 2018“ v 
termíne od 7. do 14. augusta 
2018 počas každej noci veno-
valo 12 pozorovateľov. Ďalší 
traja pozorovatelia sa venova-
li fotografickej detekcii mete-
orov. Medzi nimi bol aj vzác-
ny hosť, český astrofotograf, 
p. Petr Horálek, ktorý pôsobí 
ako fotoambasádor pre Eu-
rópske južné observatórium 
v Čile. Aj program astrofo-
tografie bol úspešný hlavne 
vďaka zachyteniu niekoľkých 
jasných meteorov-bolidov. 
Nadšenie vyvolal najmä bo-
lid z maximovej noci, ktorý 
rozžiaril oblohu 12. augus-
ta o 23:55:08 hod. (jasnejší 
ako Mesiac v splne!). Ten 
dokonca po svojom zhasnutí 
zanechal žiariacu stopu ioni-
zovaného vzduchu, ktorá bola 
fotograficky zaznamenateľná 
ešte hodinu po samotnom 
bolide. Celý úkaz zaznamenal 
Petr Horálek a jeho „skladač-
ka“ sa stala celosvetovou as-

tronomickou snímkou dňa. 
Záver leta patril 14-tim štu-
dentom fakulty fyziky z Uni-
verzity z Ľvova, ktorí využili 
infraštruktúru Astronomic-
kého zariadenia na realizáciu 
študentskej praxe z oblasti 
astronómie. Astronomické 
observatórium na Kolonic-
kom sedle bolo sprístupnené 
verejnosti počas celého leta 
každý deň formou denných 
a večerných exkurzií. Dobré 
meteopodmienky tohto leta 
a narastajúca návštevnosť 
Polonín sú asi príčinou, že 
počas júla a augusta bolo na 
Astronomickom observató-
riu uskutočnených 97 podu-
jatí, na ktorých sa zúčastnilo 
1550 návštevníkov. Môžeme 
skonštatovať, že nadšenci 
pre astronómiu z radov ama-
térov i odborná verejnosť si 
v lete 2018 vo Vihorlatskej 
hvezdárni v Humennom, ale 
hlavne na Astronomickom 
observatóriu na Kolonickom 
sedle skutočne prišli na svo-
je. A z jednotlivých podujatí 
odchádzali o čosi múdrejší a 
naplnení emóciami z pohľa-
dov na nádherné „kolonické“ 
hviezdne nebo.

Na Kolonickom sedle hosťovali nadšenci astronómie, cyklistiky aj šachu
Leto 2018 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle bolo v znamení symbiózy podujatí rôzneho druhu.
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tasr, Humenné, FOTO: SZ 

Informovala o tom Jana Fe-
dáková zo siete nemocníc Svet 
zdravia, pod ktorú patrí aj tá 
v Humennom. Marčišin pochá-
dza zo Svidníka. Vyštudoval Le-
kársku fakultu Univerzity Pav-
la Jozefa Šafárika v Košiciach. 
„Počas svojej kariéry pôsobil ako 
chirurg vo viacerých nemocni-
ciach. Primárom oddelenia bol 
vo Svidníku, Poprade, Levoči 
a naposledy v Malackách,“ pri-
blížila Fedáková s tým, že v po-
pradskej nemocnici v minulosti 
zastával aj post riaditeľa úseku 
liečebno-preventívnej starostli-
vosti. Marčišin prijal pozíciu v 
nemocnici podľa vlastných slov 

s rešpektom a pokorou. „Som 
pripravený jej pomôcť k napre-
dovaniu po všetkých stránkach. 
V najbližšom období nás čakajú 
náročné eurofondové projekty, 
vďaka ktorým zvýšime kvalitu 

zdravotnej starostlivosti v súlade 
s európskymi štandardmi. Veľmi 
mi záleží aj na budovaní silného 
personálneho zázemia,“ uviedol. 
V najbližších dvoch rokoch plá-
nuje humenská nemocnica pre-

robiť viaceré oddelenia, nakúpiť 
moderné diagnostické prístroje 
i nové medicínske zariadenie. Na 
tieto aktivity získala nenávratný 
finančný príspevok z eurofondov 
vo výške viac ako 3,5 milióna eur.

Jana Fedičová, Humenné 

Vihorlatské múzeum v Humen-
nom v rámci mesiaca fotografie 
pozýva širokú verejnosť na vý-
ročnú výstavu fotografií členov 
Fotoklubu Reflex. Výstava v ga-
lerijných priestoroch Vihorlat-
ského múzea v Humennom je 
sprístupnená od 5. novembra. 

Súbor čiernobielych a farebných 
fotografií prezentuje výber z ak-
tuálnej tvorby ôsmich autorov − 
Veroniky Bažalíkovej, Alexandra 
Daňa, Ľudovíta Hrušku, Lenky 
Cholpovej, Zuzany Mjachkej, 
Petra Salašoviča, Vladimíra Vaj-
sa a Miroslava Vasila. Koncepcia 
výstavy ponúka návštevníkom 
osem autorských fotografických 

kolekcií zaradených do jednotli-
vých tematických celkov. Vysta-
vované fotografie spolu tvoria 
žánrovo pestrú mozaiku ume-
lecky zachytených momentov 
každodenného života a ponúkajú 
netradičné pohľady na architek-
túru, prírodu a plynutie času. 
Fotoklub Reflex vyvíja svoju čin-
nosť v Humennom od roku 1981. 

V rámci podpory a prezentácie 
amatérskej umeleckej tvorby pô-
sobí fotoklub v súčasnosti pod 
záštitou Vihorlatského múzea 
v Humennom a spolupodieľa sa 
na múzejnom  projekte pod ná-
zvom Čo nám ostalo. Výročná vý-
stava fotografií členov Fotoklubu 
Reflex potrvá vo Vihorlatskom 
múzeu do 30. novembra 2018.

tasr, Rakovec nad Ondavou 

Na posledné miesto odpočinku, 
ktoré je určené pre zvieratá, pri-
chádzajú napr. Prešovčania, Koši-
čania, ľudia zo Sniny, Michaloviec, 
dokonca aj Svitu. Najviac je tam 
pochovaných psíkov, potom sú to 
mačičky a jeden králik. „Ľudia sú 
radi, keď sa dozvedia, že také niečo 
existuje, že ich môžu pochovať,“ po-

znamenal Juhás. Podľa jeho ďalších 
slov prídu zapáliť na hroby svieč-
ku hlavne počas roka, keď majú 
cestu okolo. „Špeciálne kvôli Du-
šičkám chodí málo ľudí,“ doplnil. 
Nápad vytvoriť cintorín pre zvieratá 
dostal Juhás ešte pred viac ako de-
siatimi rokmi. „V tom čase sa veľa 
písalo v novinách, že čierne cintorí-
ny sú tajne popri mestách, v lesoch, 
na zakázaných miestach, tak mi 

napadlo, že mám vhodný pozemok, 
aj na dobrom mieste mimo intravi-
lánu, žeby som to urobil pre ľudí, 
aby mali kde pochovávať zvieratká,“ 
ozrejmil. Vybavovanie mu trvalo 
podľa jeho vlastných slov dosť dlho. 
„Lebo to bola taká novinka pre na-
šich úradníkov. Robil som to ako 
druhý na Slovensku a na východ-
nom Slovensku vôbec ako prvý, ta-
kže mi to trvalo tri roky, kým som 

všetko vybehal, všetky papiere, po-
volenia,“ vysvetlil s tým, že potom 
mu prevádzku povolili na skúšobnú 
dobu dva roky. „A v roku 2013 som 
definitívne dostal rozhodnutie, že to 
mám natrvalo schválené ako cinto-
rín pre domáce spoločenské zviera-
tá,“ skonštatoval. V pláne má ešte 
vytvoriť vstupnú bránu, vybudovať 
altánok na obrady a dokončiť vý-
sadbu živého oplotenia.

Humenné: Nemocnica má nového riaditeľa

Mesiac fotografie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Cintorín zvierat využívajú najmä ľudia z miest

Humenská nemocnica má nového riaditeľa. Stal sa ním Jaroslav Marčišin, ktorý na pozícii strieda 
predchádzajúceho riaditeľa Eugena Leša. Ten pokračuje vo vedení vranovskej nemocnice.

Výročná členská výstava Fotoklubu Reflex.

Cintorín domácich spoločenských zvierat v obci Rakovec nad Ondavou v Michalovskom okrese, ktorý je prvým svojho druhu 
na východnom Slovensku, využívajú na pochovávanie svojich miláčikov najmä ľudia z miest. Pre TASR to uviedol jeho 

majiteľ a zároveň iniciátor tejto myšlienky Vladimír Juhás.
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MsKS – DOM KULTÚRY

BRAVÚRA
Výstava ručných prác: Helena 

Vajsová. Nevšedné detské 
hračky, precízne vypracované 

detaily a pridaná hodnota 
navyše. Potrvá do 30. decembra 

vo výstavnej sieni DK. 

SZIDI TOBIAS & BAND
SEDMOLÁSKA... Sz. Tobias 
(spev), M. Vyskočáni (gitara, 
klavír), V. Majer (akordeón), 

A. Gál (violončelo), I. A. Sabo 
(bicie, perkusie). – v pondelok 

19. novembra o 19.00 hod.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

ROMANCE RUSKÝCH 
VELIKÁNOV A ÁRIE 
SVETOVEJ OPERNEJ 

LITERATÚRY
JESENNÝ KONCERTNÝ 
CYKLUS – 47. ROČNÍK. 
Silvia Stenchláková (spev), 

Marica Harčaríková (recitácia), 
Júlia Grejtáková (klavír). – vo 
štvrtok 15. novembra o 18.30 
hod. v koncertnej sieni zámku. 

KINO FAJN

TEN, KTO ŤA MILOVAL
komédia, rodinný, krimi (CZE), 

originálna verzia – 12., 15. 
a 18. novembra o 19.30 hod.

Príbeh zasadený do prostredia 

predvianočného zhonu 
známeho kúpeľného mesta. 

Hlavným rozprávačom príbehu 
by mal byť po správnosti 

kpt. Kalina - nepodplatiteľný 
policajt, milujúci manžel, 
skvelý otec a báječný syn 

svojej matky v jednej osobe, 
keby však iróniou osudu hneď 
na začiatku deja neumrel pri 
autonehode spôsobenej zlým 

výberom pneumatík.

DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI
krimi, dráma, thriller (USA), 

slovenské titulky – 13. 
novembra o 19.30 hod.

Lisbeth Salanderová, kultová 
hlavná postava úspešnej knižnej 
série Milénium Stiega Larssona 
sa vracia na plátna v adaptácii 

krimi bestselleru. Drsná 
bojovníčka za spravodlivosť 

musí tentokrát zastaviť 
nebezpečnú teroristickú 
skupinu zvanú Pavúci. V 

temnom thrilleri sa Lisbeth 
spolu s novinárom Mikaelom 
Blomkvistom zamotáva do 
siete plnej klamstiev, kyber 
zločincov a korupcie. Jej 

najväčším súperom však bude 
vlastná minulosť...

CLIMAX
hudobná dráma (FRA), české titulky 

– 14. novembra o 19.30 hod.
ASFK... Jeden z 

najkontroverznejších režisérov 
súčasnosti v jeho najnovšej 

snímke sleduje skupinu 
dvadsiatich tanečníkov, ktorých 
čaká trojdňové skúšanie v starej 
škole uprostred lesa. Tu urobia 
jednu poslednú párty s veľkou 

misou sangrie. Atmosféra 
rýchlo naberá na obrátkach, 
zjavne sú omámení drogami, 
hoci nevedia kto alebo kedy 
im drogy dal. Netreba veľa a 
ich stav vyvrcholí neurózami 

a psychózami, ktoré len 
znásobuje elektrizujúci rytmus 

hudby. Kým niektorí z nich 
sa vznášajú, iní prepadajú do 

pekiel…

FANTASTICKÉ ZVERY: 
GRINDEWALDOVE 

ZLOČINY

fantasy, dobrodružný (USA), 
slovenské titulky – 16. a 17. 
novembra o 19.30 hod.; 17. 

a 18. 11. o 17.00 hod. 3D verzia
V druhej časti z čarodejníckej 

série od J.K. Rowlingove 
sa Grindelwaldove (Johnny 

Depp) vyhrážky naplnia 
a podarí sa mu z väzenia 

uniknúť. Začne zhromažďovať 
svojich nasledovníkov, ktorí 
nič netušia o jeho skutočnom 
pláne - získať čistokrvných 
čarodejníkov, aby ovládli 

všetkých nomágov. V snahe 
zabrániť Grindelwaldovym 
plánom, Albus Dumbledore 
(Jude Law) povolá svojho 

bývalého študenta M.L.O.K.-a 
Scamandera. Ten prisľúbi 

svoju pomoc, hoci netuší aké 
nebezpečenstvá na neho čakajú.

GRINCH
 

animovaná komédia (USA), 
slovenský dabing – 17. 

novembra o 15.00 hod. 3D 
verzia; 18. 11. o 15.00 hod.
Grinch je nenapraviteľný 

hundroš, ktorý neznáša všetko a 
všetkých a zo všetkého najviac 

Vianoce. Tie by najradšej 
zrušil. Celkom mu vyhovuje 
samotárstvo v jaskyni, kde 

sa necháva obskakovať 
svojím psom Maxom. Do 
civilizácie vychádza len v 

tých najnutnejších prípadoch, 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

12. 11.  SVÄTOPLUK
13. 11. STANISLAV
 (Medzinárodný deň nevidomých 

/ Deň Guinnessových svetových 
rekordov / Svetový deň 
dobrosrdečnosti)

14. 11. IRMA, IMA
 (Svetový deň diabetu)
15. 11. LEOPOLD, LEOPOLDA
 (Deň väznených spisovateľov / 

Sviatok sv. Alberta Veľkého – 
patróna vedcov)

16. 11. AGNESA
 (Medzinárodný deň tolerancie - 

UNESCO)
17. 11. KLAUDIA
 - Deň boja za slobodu 

a demokraciu (štátny sviatok)
 (Medzinárodný deň študentstva 

/ Svetový deň chronickej 
obštrukčnej choroby pľúc 
/ Sviatok sv. Alžbety 
Bratislavskej – patrónky charity)

18. 11. EUGEN
  (Svetový deň na pamiatku 

obetí havárií na cestách)
19. 11.  ALŽBETA, BETINA, 

LILIANA
 (Svetový deň prevencie týrania 

a zneužívania detí / Svetový deň 
toaliet)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
15. 10.   GRAND / PRINC
16. 10.   RÁCHEL / BIBI
17. 10.   ROXANA / ČERTÍK 
18. 10.   RUBY / DUNČO
19. 10.   CILKA / EROS
20. 10.   GITA / KLBKO
21. 10.   OZZY / KARAMEL
22. 10.   ROLF / URSIN

napríklad keď jeho chladnička 
a komora začnú zívať 

prázdnotou. Háčik je v tom, že 
v mestečku, kam za nákupmi 
vyráža, žijú samí nechutne 

pozitívni obyvatelia, ktorí sú 
tím nadšenejší a dychtivejší, 
čím viac sa blíži Štedrý deň...

H
E

-S
/0

0
2

2



PONDELOK
12. NOVEMBRA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 11|INZERCIA

Keď v novembri havrany vedno 
lietajú, dažde alebo snehy 

predpovedajú.
Na sv. Jozafáta (12. 11., biskup 

a mučeník) lepší je kožuch  
než vesta. 

Keď si vtáčik v doline pospevuje, 
zimu očakávaj. Ak spieva na 

vŕšku vyspevuje, oteplí sa. 
Po sv. Gertrúde (16. 11, panna 

a rehoľníčka) neuvidíš viac 
komára.

Sv. Alžbeta Uhorská (17. 11., 
rehoľníčka) v bielom prilieta.

Počasie na sv. Matildu (19. 
11., rehoľníčka a mystička) 

predpovedá, ako by mohlo byť 
v lete.

Keď kapusta pri nakladaní veľa 
listov mala a kukurica veľa 

šúpolia, zima bude dlhá.
Ak začiatkom novembra sneží, 

máva sneh výšku veží.

PRANOSTIKA

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.
12. 11. CENTRUM,
 Námestie slobody 67
13. 11.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
14. 11.  FIALKA, 
 Nemocničná ul. 41/A
15. 11.  SCHNEIDER - OC Triada,
 Štefánikova ul. 16
16. 11.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
17. 11.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
18. 11.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1  
 (pod Stračou nožkou)
19. 11.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

(jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (12.11.) 6:39 / 15:58 hod.
ut 6:32 / 15:56 hod.
str 6:33 / 15:55 hod.
štvr 6:35 / 15:54 hod.
pia  6:36 / 15:53 hod.
sob 6:38 / 15:52 hod.
ned 6:39 / 15:51 hod.
pon (19.11.) 6:41 / 15:50 hod.

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.

P R Á C A

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

HE-R/0132

 � Práca v DREVOVÝROBE – 
každý druhý deň, mzda 530 eur 
(v čistom). Zároveň prijmeme 
vedúceho do drevovýroby. Info 
na tel. č. 0905 256 038.

HE-R/0141

P R E D A J

 � Predám staršiu zachovalú 
GAUČOVÚ SÚPRAVU tmavej 
tehlovej farby (3-miestna se-
dačka rozkladacia na spanie + 2 
kreslá). Cena 40 €, odvoz vlast-
ný od kupujúceho. Tel. 0911 
256 749 (volať iba v čase 19. - 
22. hod.; sms bez obmedzenia).

HE-R/0142

 � Predám BUKOVÉ ODREZ-
KY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM
(12. – 18. 11. 2018)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 11.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 11.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr, pia 09.00 – 11.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 ut - sob 13.00 – 20.00 hod.
sob - ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
ut - sob 15.00 – 20.00 hod.
sob - ned 10.00 – 20.00 hod.

INZERCIA / INFOSERVIS

H
E

-S/0042
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-MJK-, Humenné; FOTO -MJK- 

Obrovský pokrok počas 
letnej pauzy je vidieť na 
hernej činnosti a basketba-
lovej výkonnosti mladých 
hráčov 1. Basketbalového 
klubu Humenné. Presnosť 
prihrávok, individuálny 
prechod a streľba na kôš 
stále zatiaľ u väčšiny vi-
azne, ale všetko rastie s tré-
ningom. Súper z Rožňavy 
preukázal skúsenosť a ľa-
hkosť hry, dominanciu 
v doskokoch pod deravým 
košom, ťažil z fyzického 
fondu aj výškovej preva-
hy, zaujali najmä trojkové 
hody jeho mladých hláčov.

II.LIGA STARŠÍ ŽIACI

1.BK HUMENNÉ – BK 
ŠPD ROŽŇAVA

42:97 (12:20, 8:25, 14:33, 
8:19)

a 54:107 (16:34, 10:18, 
12:26, 16:29)

1.BK: Peter Fecenko, Ján Ba-
logáč, Daniel Kimák, Timo-
tej Jakubov, Alan Pankovčin, 
Maroš Soták, Marco Lukáč, 
Sebastián Karoľ, Samuel 
Ďuraško, Adam Cigánik, 
Martin Lecák, Jozef Jakubov, 
Tomáš Soták, Viliam Vaceľ. 
Tréner: Peter Adamec.

BK ŠPD: A. Németh, A. 
Szombathy, Š. Domik, G. 
Ďurán, M. Mráz, S. Tömöl, 
Pe. Bartoš, Ž. Bödök, S. 
Janičko, M. Murza. Tréner: 
Martin Filo.

Trénerovi Pe. Adamcovi sa kryštalizujú nové mladé 
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basketbalové individuality pod deravými košmi

(dk), -MJK-; Hajdúhadház, Snina 

Na medzinárodnom turnaji 
staršieho žiactva „Olimpici 
GP I“ v  maďarskom Hajdú-
hadház, neďaleko Debrecína 
sa 2. novembra v šerme kor-
dom predstavili aj dve snin-
ské pretekárky Klubu šermu 
– Mária Riedl a Anna Gerbo-
cová.  

V kategórii starších žiačok (roč-
níky 2006 a mladšie - 88 prete-
károk zo 7 štátov) sa viac darilo 
Riedl, ktorá v prvom základnom 
kole zo šiestich zápasov 
vyhrala päť, v druhom 
základnom kole opäť za-
znamenala päť víťazstiev 
zo šiestich a postúpila 
do vyraďovacej fázy na-
sadená na skvelom 12-
tom mieste. Tu v prvom 
zápase mala voľný žreb, 
následne porazila ru-
munskú reprezentantku 
Tomsa rozdielom 10:4, 
ale v boji o postup medzi 
šestnásť najlepších pod-
ľahla Maďarke Konkoly 
5:10 na body, a tak obsa-
dila pekné 20. miesto. 
Druhá sninská pretekár-
ka Gerbocová nezazna-

menala v základných kolách ví-
ťazstvo, postúpila síce do elimi-
nácie, kde však hneď podľahla 
Petrusovej z Ukrajiny (2:10) 
a klasifikovaná bola na koneč-
nom 88. mieste. Víťazkou sa 
stala Nagy Emma z Maďarska.

Slovami trénera Dalibora Kazí-
ka: „Pre obe naše pretekárky to 
bol turnaj, na ktorom mali zbie-
rať skúsenosti, pre Gerbocovú 
to ale bol jej prvý veľký medzi-
národný turnaj. Riedl v základ-
ných kolách dokázala poraziť aj 
postavou vyššie súperky.“

Riedl bodovala, 
Gerbocovej premiéra na 

medzinárodných planšoch

Mária Riedl a Anička Gerbocová. |  FOTO 
ARCHÍV DK
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II. LIGA ŽENY – sk. Východ

ŠK GYMNÁZIUM 
HUMNENNÉ –  

VK MICHALOVCE
3:0 (15, 23, 21) 

a 3:0 (21, 22, 17)

ŠK Gymnázium – 2018/19: Diana 
Barnová, Dominika Burešová, Mar-
tina Capová, Nina Cipková, Alžbeta 
Csontosová, Tamara Čopová, Katarí-
na Jevčáková, Alexandra Juhasová, 
Alexandra Karabinová, Katarína 
Karasová, Tamara Karaščáková, Bar-
bora Karoľová, Bianka Meždejová, 
Katarína Pisáková, Terézia Vinčurová. 
Tréner: Ladislava Hricaková.

Humenné 2 2 0 6 0 150:119 6
Trebišov 2 1 1 5 4 212:188 4
Bardejov 2 1 1 4 5 188:212 2
Michalovce 2 0 2 0 6 119:150 0

Humenské juniorky spod vysokej siete rozohrali druholigovú súťaž žien. 
Študijné povinnosti hráčok obmedzili trénerku L. Hricakovú pre vyššie méty
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jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami

ŠPORT / INFORSERVIS
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(jpnc), -MJK-; Spišská Nová Ves; FOTO ARCHÍV PKCH 

Organizátor pretekov Plavec-
ký klub Prešov už tradične na 
sklonku jesene organizuje pre-
teky pre najmladších plavcov. 
V Spišskej Novej Vsi v dňoch 
3. a 4. novembra sa na súťa-
ži pre sedem až jedenásť-roč-
ných plavcov stretli pretekári 
z 23 klubov z celého Slovenska 
(69 chlapcov a 79 dievčat).

Malá výprava štyroch chlapcov 
z Humenného pod vedením tré-
nera Jozefa Luksaja nastúpila na 
štart týchto pretekov s chuťou 
popasovať sa o stupne víťazov, 
čo sa aj trom z Plaveckého klubu 
Chemes podarilo.

V kategórii 9-ročných talentova-
ný Filip Luksaj dvakrát vystú-
pil na zlatý stupeň víťazov - 25 
a 50 metrov prsia. Tesne za stup-
ňom víťazov, na štvrtom mieste, 
skončil tiež dva razy - za 25 a 50 
metrov znak. 
Kristián Gabrik si domov do-
viezol kompletnú sadu medailí... 

zlato si vyplával 
v znaku na 25 
metrov, striebro 
v polohovke na 
100 metrov a dva-
krát bronz – na 
25 metrov voľný 
spôsob a 50 met-
rov znak. 
Šimon Račko si 
postriebril prsia 
na 25-m vzdiale-
nosti a trikrát stál 
na bronzovom 
stupni víťazov - 
za 25 metrov voľ-
ný spôsob a motý-
lik, rovnako na 50 
metrov prsia.
Nikolas Jevič sa 
tentokrát na stu-
peň víťazov ne-
dostal.

V hodnotení klu-
bov podľa zisku 
medailí sa naši 
umiestnili cel-
kovo na štvrtom 
mieste. 

(mtgh), -MJK-; Tychy; FOTO ARCHÍV PKCH 

Štyria najstarší plavci Plavec-
kého klubu Chemes  vycesto-
vali na preteky do 170-tisíco-
vého poľského mesta, južne 
od Katovíc. Prvý novembro-
vý víkend 3. – 4. novembra 
v krátkom 25-metrovom ba-
zéne plávali Humenčania pod 
taktovkou trénera Mariána 
Tomahogha s pretekármi zo 
Slovenska, z Čiech a Poľska.

V kategórii juniorov vystú-
pil Denys Breznyak na strie-
borný stupeň víťazov, pričom 
druhý najrýchlejší čas zaplával 
v disciplíne 400 metrov voľný 
spôsob a tesne za stupňom víťa-
zov, štvrtý, skončil na 100 met-
rov voľným spôsobom a piaty 
v polohovke na 100 metrov.

Starší žiaci v silnej konkuren-
cii hlavne poľských plavcov 
sa na stupne víťazov nedostali. 
Martin Ján Vaceľ dvakrát do-

plával v prvej 
osmičke - 50 
metrov motýlik 
siedmy a 100 
metrov motýlik 
ôsmy. Michalo-
vi Pandošovi sa 
to podarilo raz - 
50 metrov prsia 
ôsme miesto. 
Boris Barica 
najlepšie zvlá-
dol disciplínu 
50 metrov znak 
na deviatej po-
zícii. 

V štafete OPEN 
4 x 50 metrov 
voľným spôso-
bom, naši v zo-
stave Vaceľ, 
Pandoš, Barica, 
Breznyak do-
plávali na piatej 
pozícii.

Plavecké preteky pre najmladších - Memoriál Jozefa Baláža

Medzinárodné plavecké preteky o Pohár riaditeľa MOSIR Tychy


