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V múzeu pokračujú v reštaurovaní 
unikátnej výzdoby v Izbe uhorských kráľov

Reštaurovanie vzácnej výzdoby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom  podporilo aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky SR

 V Humennom nezávislí 
kandidáti na poslancov 
neuspeli

Humenčan havaroval 
a nadýchal

  Viac na str. 4   Viac na str. 3

Ivana Strakošová, Humenné 

Reštaurovanie unikátnej vý-
zdoby v Izbe uhorských kráľov 
vo Vihorlatskom múzeu v Hu-
mennom pokračuje v tomto 
roku aj vďaka finančnému prí-
spevku na reštaurovanie časti 
obrazov a textov na východnej 
stene miestnosti z grantovej 
schémy Ministerstva  kultúry 
Slovenskej republiky v rám-
ci programu Obnovme si svoj 
dom. Izba uhorských kráľov je 

súčasťou umeleckohistorickej 
expozície kaštieľa − sídla Vihor-
latského múzea v Humennom. 
Historický kaštieľ je od svojho 
vzniku dominantou Humen-
ného a patrí medzi významné 
stavby toho typu na Slovensku. 
Pôvodne renesančná stavba 
nadobudla v 18. storočí novú 
veľkolepú podobu vďaka vte-
dajším majiteľom – rodine Csá-
ky. V tom čase vlastnil rod Csá-
kyovcov okrem Humenného na 
východe aj trebišovské panstvo. 

Csákyovci sa veľkoryso pustili 
do úpravy interiérov kaštieľa, 
súčasťou ktorej bola aj boha-
tá výmaľba.  Tak vznikla kon-
cepcia Izby uhorských kráľov. 
Plochou neveľká miestnosť na 
prízemí južnej strany kaštieľa 
má všetky steny a strop pokryté 
maľbou. Výzdobu tvorí galéria 
uhorských panovníkov začí-
najúca Štefanom I. a končiaca 
Máriou Teréziou. Podobizne 
panovníkov boli na stenách vy-
tvorené v kruhových a oválnych 

medailónoch. Portréty kráľov 
majú podobu búst alebo pla-
kiet. Každý z nich je označený 
menom panovníka, poradím v 
línii vládnutia a časovým vyme-
dzením jeho vlády. Autorom vý-
zdoby je pravdepodobne Martin 
Johann Schmidt (1718 – 1801) 
z rakúskeho Kremsu. V priebe-
hu prác zmenil autor plánovaný 
postup výzdoby pre nekvalitnú 
omietku. Ako náhradné riešenie 
zvolil možnosť vytvoriť obrazy 
na plátne. Tak vznikla séria ob-
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razov na plátne (15 veľkých ob-
razov a 15 malých medailónov) 
doplnených  textami na dreve. 
V čase svojho vzniku slúžila 
miestnosť s nástennou galé-
riou uhorských kráľov (spolu 
s ďalšími miestnosťami s ilu-
zívnymi nástennými maľbami) 
ako prezentačné priestory a 
malé rodinné múzeum. Dnes 
sa nástenná výzdoba Izby uhor-
ských kráľov s ucelenou galé-

riou uhorských panovníkov (aj 
s ďalšími maľovanými miest-
nosťami kaštieľa) radí k najza-
chovalejším ukážkam neskoro-
barokovej interiérovej výzdoby 
na Slovensku. Od roku 1816 sa 
tieto priestory stali súčasťou 
bežne používaných miestností, 
o čom svedčia aj dobové foto-
grafie. Reštaurátorské práce 
v Izbe uhorských kráľov prebie-
hajú od roku 2011. V roku 2018 
získalo Vihorlatské múzeum 
finančný príspevok na reštau-

rovanie časti obrazov a textov 
z východnej steny z grantovej 
schémy Ministerstva kultúry 
SR v rámci programu Obnov-
me si svoj dom. Pôvodná po-
doba obrazov ožíva v ateliéri 
akad. maliara Ľubomíra Cápa 
v Prešove. Ide síce o maľby 
na plátne, sú však realizova-
né technikou secco (na suchý 
podklad), a tým je aj ich reštau-
rovanie náročnejšie. Prvým 
krokom reštaurátorských prác 
bola výroba nových podrámov, 

nažehlenie obrazov na nové 
plátno a napnutie plátna na 
podrámy. Potom nasledovalo 
odstránenie depozitov špiny, 
prachu  a rôznych premalieb 
z povrchu malieb, fixovanie 
spráškovatenej farebnej vrstvy, 
upevnenie uvoľnených častí 
podkladu a farebnej vrstvy. Na 
tieto činnosti postupne nadvä-
zuje vytmelenie poškodených 
častí podkladu, výtvarné scele-
nie poškodených častí farebnej 
vrstvy a záverečná fixáž.

porkačovanie zo strany 1 

V múzeu pokračujú v reštaurovaní unikátnej výzdoby v Izbe uhorských kráľov

Politológ: Nečakalo sa, že Vaľová prehrá až tak výrazne
tasr, mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Za prekvapenie sobotných 
komunálnych volieb ozna-
čil politológ Pavol Baboš 
neúspech doterajšej primá-
torky Humenného Jany Va-
ľovej (Smer-SD). „Nečakalo 
sa asi, že prehrá, resp. že až 
tak výrazne prehrá,“ uviedol 
Baboš. Podľa politológov nie 
je nič výnimočné, že nezávislí 
kandidáti boli v komunál-
nych voľbách úspešní. Zhod-
li sa na tom politológ Pavol 
Baboš a politologička Dari-
na Malová. Malová označila 
zmeny za také „nezmeny“. 
Podľa nej na Slovensku vždy 
v lokálnej politike víťazili 
nezávislí kandidáti. „Toto 

sa nezmenilo. Všade tam, 
kde ide o také neanonymné 
prostredie, ale aj všade tam, 
kde je veľká averzia voči po-
litickým stranám na štátnej 
úrovni, mali úspech predo-
všetkým nezávislí kandidáti,“ 
povedala pre TASR politolo-
gička. Ani podľa Baboša nie 
je nič nezvyčajné, že nezávislí 
kandidáti zaznamenali v ko-
munálnych voľbách úspech. 
„Konkrétne dôvody úspe-
chu sa môžu líšiť od mesta 
k mestu. Môže ísť napríklad 
o aktivity z minulosti, keďže 
väčšina z nich bola aktívna 
už na regionálnej úrovni, ro-
bili veci pre mesto, alebo boli 
v mestskom zastupiteľstve,“ 
skonštatoval pre TASR Ba-

boš. Politológ Daniel Kere-
keš pre TASR označil za pre-
kvapenie sobotných (10.11.) 
komunálnych volieb fakt, že 
nezávislí kandidáti dokázali 
v krajských mestách zvíťaziť. 
„Človek už nemusí mať poli-
tickú značku na to, aby voľby 
vyhral aj v krajskom meste,“ 
skonštatoval. Malová, čo sa 
týka účasti, poznamenala, 
že nejde o žiadne prekva-
penie. „V každom meste to 
záviselo aj od miestnej poli-
tickej súťaže, koľko voličov 
prišlo. Na Slovensku platí aj 
to, že väčšinou v malých ob-
ciach, kde sa ľudia navzájom 
poznajú, je účasť vyššia ako 
v anonymnom prostredí veľ-
kých miest,“ povedala polito-

logička. Baboš poznamenal, 
že volebná účasť, ktorá sa 
v posledných rokoch pohy-
buje okolo 40 - 50 percent, 
je štandardná. „Nie je to nič 
výnimočné. Je to dlhodobá 
volebná účasť na Slovensku,“ 
uzavrel.
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Médiá: Viac ako tristo novinárov podpísalo vyhlásenie odsudzujúce výrok R. Fica

V Humennom nezávislí kandidáti na poslancov neuspeli. 
V zastupiteľstve sa im neušlo ani jedno kreslo

tasr,  Humenné   

Viac ako 300 slovenských 
novinárov sa rozhodlo pod-
písať vyhlásenie, v ktorom 
odsudzujú výrok predsedu 
strany Smer-SD Roberta 
Fica na adresu médií. Jeho 
znenie v stredu zverejnili 
viaceré slovenské spravo-
dajské weby. Fico kritizoval 

to, akým spôsobom novinári 
informovali o výsledku Sme-
ru v komunálnych voľbách. 
Odkázal im, že jeho strana 
chce vyhrať aj parlamentné 
voľby s dôvetkom: „Nech vás 
komediantov medzi novinár-
mi dobre trafí“. Podpísaní 
novinári to považujú za „ab-
solútnu stratu súdnosti“. Na-
vyše to označili za „cynické 
voči rodinám Jána Kuciaka 

a Martiny Kušnírovej“. Tiež 
pripomínajú, že stáli za od-
halením viacerých škandálov 
na slovenskej scéne. V tzv. 
otvorenom liste uvádzajú, že 
Fico „verbálne útočí na novi-
nárov a šíri konšpirácie len 
pár dní pred 17. novembrom, 
keď si pripomíname boj o 
našu slobodu, a to aj slobodu 
slova a zhromažďovania sa“. 
Fica za výroky na novinárov 

a organizátorov protestov Za 
slušné Slovensko kritizovala 
aj slovenská sekcia Asociá-
cie európskych novinárov. 
Poukázala na to, že „médiá 
sú súčasťou dialógu v demo-
kratickej spoločnosti, systé-
mu kontroly politickej moci 
a úsilie viesť trvalú vojnu 
s nimi len potvrdzuje, že nie 
každý politik si vidí na špičku 
nosa“.

tasr, Humenné, Vranov nad Topľou, Snina,  
Medzilaborce, FOTO: MILAN POTOCKÝ  

V Humennom sa im neušlo 
ani jedno. Tam totiž bodo-
vala koalícia OĽaNO, Prog-
resívne Slovensko, SaS, Sme 
rodina - Boris Kollár, Spolu - 
občianska demokracia, Stra-
na občianskej ľavice a Strana 
práce, ktorej kandidáti zís-
kali 12 stoličiek v mestskom 
parlamente, teda presnú po-
lovicu. Poslancov za Smer-
SD bude päť, za KDH budú 
traja, za Úsvit dvaja a po 
jednom poslancovi budú mať 
Komunistická strana Slo-
venska a Slovenská národná 
strana. Vo vranovskom mest-

skom zastupiteľstve získali 
nezávislí poslanci deväť kre-
siel. Koalícia KDH a OĽaNO 
ich bude mať šesť, Smer-SD 
a SNS o jedno menej. Kan-
didáti strany Spolu, ktorí sa 
dostali do mestského parla-
mentu, sú štyria. Strana prá-
ce v ňom bude mať jedného 
zástupcu. Aj v Snine bodovali 
poslaneckí kandidáti, ktorí 
išli do volieb bez podpory 
politických strán. V zastupi-
teľstve ich bude sedieť osem. 
Po štyroch poslancov majú 
strany KDH a SNS, koalícia 
Most-Híd a Smer-SD ich má 
o polovicu menej. V sused-
ných Medzilaborciach získali 
nezávislí kandidáti tiež naj-

väčšiu podporu, v zastupiteľ-
stve obsadia päť kresiel. Po 
troch poslancoch budú mať 
v mestskom parlamente stra-

ny Sme rodina – Boris Kollár 
a Smer-SD, po jednom zas 
SaS a Strana zelených.

V mestách na hornom Zemplíne bude zloženie zastupiteľstiev po sobotňajších komunálnych voľbách  
10. novembra rozmanité. V troch z nich získali najviac kresiel nezávislí kandidáti. 

Pre 18-ročnú Humenčanku Cecíliu Hardíkovú (v strede) to boli  jej prvé voľby. Voliť prišla 
spolu so svojou mamou a 78-ročnou babkou Katarínou Gajdošovou. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Humenčan havaroval a nadýchal

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké sa výrazne zvyšujú čakacie doby v nákladnej doprave

Polícia vyzýva: Nehazardujte so životom, máte ho iba jeden!

Mladíkovi ukradol podvodník z účtu stovky eur

mpo, Humenné, FOTO: POLICIA

Poverený príslušník Okresné-
ho dopravného inšpektorátu 
v Humennom obvinil 73-roč-
ného Petra z prečinu ohroze-
nie pod vplyvom návykovej 
látky. Tento Humenčan v uto-
rok 13. novembra  krátko po 
6-tej hodine ako vodič viedol 
osobné vozidlo Ford Fiesta, 
pričom pri prejazde zákru-
tou nezvládol vedenie vozidla 

a narazil do skrine elektrické-
ho rozvádzača. Peter bol na 
mieste podrobený dychovej 
skúške s pozitívnym výsled-

kom 0,90 mg/l etanolu na li-
ter vydychovaného vzduchu. 
„Pri dopravnej nehode vznikla 
celková škoda 1 500 eur, vodič 

utrpel odreniny i tržnú ranu 
na hlave,“ vysvetlila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

ts, Vyšné Nemecké 

Na hraničnom priechode Vyšné 
Nemecké - Užhorod v časti ná-
kladná doprava sa tvoria zvýšené 
čakacie doby. Príčinou je mimo-
riadny nárast počtu kamiónov, 
ktoré si po vyčerpaní limitu pre-
pravných povolení na kalendárny 
štvrťrok najmä v Poľsku, ale aj 
v Maďarsku volia vstup do EÚ 
práve cez Slovensko v dôsledku 

úspor prepravných nákladov. Ak-
tuálne čakajú nákladné vozidlá 
na vstupe na Slovensko približne 
420 minút a na výstupe smerom 
na Ukrajinu 780 minút, tento 
stav sa však môže meniť. Finanč-
ná správa s cieľom podporiť a 
uľahčiť obchod podľa platných 
medzinárodných dohovorov pri-
jíma všetky potrebné organizačné 
a personálne opatrenia k elimi-
nácii nepriaznivého stavu, komu-

nikujeme tiež so združením cest-
ných dopravcov ČESMAD. Na 
počet vozidiel, ktoré sa rozhodnú 
pre prestup hranice týmto hra-
ničným priechodom, však finanč-
ná správa nemá priamy vplyv. 
Colníci dňa 10.11.2018 v čase od 
00:00 hod do 14:00 hod. vykona-
li colné kontroly 108 nákladných 
vozidiel, z toho 106 bolo nalože-
ných tovarom a 4 prázdne, 45 
nákladných vozidiel skontrolo-

vali pri vstupe na Slovensko a 63 
nákladných vozidiel na výstupe 
v smere na Ukrajinu. Situáciu 
priebežne sledujeme a vodičov 
budeme informovať prostred-
níctvom www.financnasprava.sk 
Infoservis/Hraničné priechody–
čakacie doby a prostredníctvom 
hromadných komunikačných 
prostriedkov. Informovala regio-
nálna hovorkyňa Colného úradu 
Michalovce Klára Baloghová.

mpo, Košice 

Za 10 mesiacov roku 2018 odha-
lili policajti na cestách Košického 
kraja 454 vodičov, ktorých hod-
nota dychovej skúšky nepresiahla 
1 promile. 564 vodičov si však „po 

posilnení alkoholom“ sadlo za vo-
lant s viac ako 1 promile alkoholu 
v dychu. Košická krajská policajná 
hovorkyňa Jana Mésarová spres-
nila, že v uplynulom 45. týždni 
2018 bolo na cestách Košického 
kraja odhalených 30 nezodpoved-

ných vodičov, ktorí s alkoholom 
v dychu riskovali život nielen svoj, 
ale aj život a majetok nevinných 
účastníkov cestnej premávky. 
U 18 z nich hodnota dychovej 
skúšky nepresiahla 1 promile, 12 
vodiči „nafúkali“ nad 1 promile. 

„Tí boli umiestnení do cely poli-
cajného zaistenia, kde si „pose-
deli“ až do vytriezvenia, a nevyhli 
sa obvineniu z prečinu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky,“ 
ozrejmila košická krajská policaj-
ná hovorkyňa Jana Mésarová. 

mpo, Humenné 

Doposiaľ nezistený páchateľ pro-
stredníctvom internetu pod zá-
mienkou, že je podnikateľom a 
potrebuje „za províziu“  previesť 
sumu vo výške 800 eur na iný účet, 

vylákal od 19-ročného mladíka z 
Topoľovky údaje k bankomatovej 
karte. Mladík tak neznámej osobe 
poskytol číslo bankomatovej karty 
i autorizačný kód, teda poskytol 
páchateľovi ideálnu možnosť vy-
brať z jeho účtu peniaze, čo pácha-

teľ aj urobil. Išlo o sumu 890 eur. 
„Napriek opakovaným upozorne-
niam zo strany polície, aby obča-
nia neposkytovali svoje osobné 
údaje či údaje k účtom cudzím ne-
známym ľuďom, sa takéto prípady 
stále vyskytujú. Nezabúdajme, že 

zlodej si svoju príležitosť stále náj-
de a skutočne nie je potrebné mu 
takto pomáhať. Opatrnosti a bez-
pečnosti s ohľadom na naše osob-
né veci, doklady, informácie nikdy 
nie je dosť,“ uzavrela policajná ho-
vorkyňa Jana Ligdayová.

Na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod sa tvoria zvýšené čakacie doby  
v nákladnej doprave v dôsledku ukončenia platnosti kvartálnych prepravných povolení.

Za desať mesiacov si len v susednom Košickom kraji sadlo za volant s viac ako 1 promile alkoholu v dychu takmer 600 vodičov.

Humenský vyšetrovateľ  vedie trestné stíhanie pre prečin neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, 
elektronických peňazí alebo inej platobnej karty spáchaného v súbehu s prečinom krádeže.
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Dážď v polovici novembra 
tuhé mrazy v polovici januára 

predpovedá.

Svätá Cecília (22. 11., panna  
a mučenica) hrudy v poli snehom 

zakrýva.

Svätý Klement (23. 11., pápež  
a mučeník) zimu obľubuje,  
ktorú sv. Peter zakončuje. 

Sneh na sv. Katarínu (25. 11., panna 
a mučenica) sľubuje hojné obilie.

Na sv. Katarínu schovajme  
sa pod perinu.

Svätá Katarína Advent otvára. 

Kapustu treba krájať a do súdka 
tlačiť na Katarínu,  
veľmi chutná bude. 

Katarína na blate - Vianoce na ľade.

Keď v novembri ešte hubami lesný 
porast je posiaty, zdražie obilie.

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.
19. 11. MÁRIA,
 Krátka ul. 3
20. 11.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
21. 11.  DR. MAX - Poliklinika,
 Ul. 1. mája 21
22. 11.  AVICENA, 
	 Nemocničná	41
23. 11.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
24.	11.		PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
25. 11.  U LEVA,
	 Nemocničná	ul.	39
26. 11.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

(jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon	(19.11.)	 6:41	/	15:50	hod.
ut	 6:42	/	15:49	hod.
str	 6:44	/	15:48	hod.
štvr	 6:45	/	15:47	hod.
pia		 6:47	/	15:46	hod.
sob	 6:48	/	15:45	hod.
ned	 6:49	/	15:44	hod.
pon	(26.11.)	 6:51	/	15:43	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

 � Ak ste komunikatívni, fle-
xibilní, máte stredoškolské 
vzdelanie  a sám/sama chce-
te rozhodovať o výške svojho 
príjmu... zavolajte na tel. č. 
0911 931 205.

HE-R/0144

 � 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 prij-
meme vedúceho do drevový-
roby. 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 
vlastný od kupujúceho. Tel. 
0911 256 749 (volať iba v čase 
19. - 22. hod.; sms bez obme-
dzenia).

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
(19. – 25. 11. 2018)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 

ut 08.15	–	11.00	hod.
	 13.00	–	16.00	hod.
	 17.30	–	20.00	hod.
str, pia 09.00	–	11.00	hod.
	 13.00	–	16.00	hod.
	 17.30	–	20.00	hod.
štvr 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.
ned 10.00	–	20.00	hod.

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

H
E
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V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433

Laborecká 57,  Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdi-
novia spolu s romantickými princeznami, vílami a 
inými rozprávkovými bytosťami.

KOŠICE / HUMENNÉ. Posled-
ný februárový víkend sa mohli na 
tanečnej súťaži v Košiciach pre-
zentovať aj dievčatá zoskupenia 
Faridáčik, ktoré vedie Adriana 
Kmecová a Lenka Čalfová v Hu-
menskom CVČ Dúha. Naše koč-
ky sa na pódium dostali v druhý 
súťažný deň. Ich africké rytmy na 
súťaži „Pohyb bez bariér“ sa pá-
čili aj hodnotiacej komisii, ktorá 
rozhodla o tom, že trio v zlože-
ní Nicole Šaľa, Sofia Pirochová 
a Lorena Čalfová sa pretancovalo 
vo svojej disciplíne až do finálo-
vého kola Majstrovstiev SR, ktoré 
budú v termíne 30. 4. a 1. 5. tohto 

roku. Dievčatá aj ich mentorky 
určite budú mať aj v tomto prípa-
de tie najvyššie ambície.

text: -MJK-; Ján Šaľa / foto archív: (jš)

HUMENNÉ. Najväčšie zastúpe-
nie mal odbor 14 Tvorba učebných 
pomôcok, didaktické technológie, 
v ktorom bolo 7 prác, v ostatných 
odboroch Stavebníctvo, geodézia, 
kartografia, Zdravotníctvo, farmako-
lógia, Ekonomika a riadenie a Teória 
kultúry, umenie, umelecká, odevná 
tvorba bolo zastúpenie prác menšie – 
celkom 7 prác. 

Víťazné práce
Prvé miesto získali žiaci Michal Čem-
sák a Matúš Buksár z II. DS s prácou 
Učenie hrou. Predmetom práce bol 
návrh šablón troch didaktických hier 
pre drevárske odbory, ktoré sa ale 
dajú využívať aj v iných odboroch. 
Druhé miesto sa rozhodla odborná 
komisia udeliť 2 prácam – Fyzika 
v službách krásy a Šošovky v kozme-
tike, ktoré prezentovali žiačky Sandra 
Dzurková, Kristína Nevolníková, Lu-
cia Cichá a Mária Birbičová z II. C. 
Cieľom prác bolo prispieť k zlepše-
niu predstavivosti o princípe činnosti 
kozmetických elektroprístrojov a po-
ukázať na prepojenie fyziky a odbor-
ného výcviku. 

Na treťom mieste sa umiestnili tiež 
dve práce – IKEA, ktorú vypracovali 
Filip Dutkovský a Denis Burda z II. 
DS, a Život je založený na pozná-
vaní, ktorú riešil Dávid Kopčo z III. 
CS. Cieľom prác bolo vytvoriť plagát 
venovaný zakladateľovi firmy IKEA 
a upozorniť nás na niektoré perličky 
z jeho života. Cieľom druhej práce 
bolo vytvoriť šablóny na poznávanie 
rôznych druhov materiálov, najmä 
s drevárskou tematikou. Odborná 
hodnotiaca komisia pod vedením 
RNDr. Justíny Horníkovej konštato-
vala, že práce boli rôznorodé, nápa-
dité a zaujali prítomných. V závere 
všetkým zúčastneným poďakovala 
za to, že pripravili prezentácie a ob-
hajoby svojich prác na úrovni svo-
jich možností a schopností. Osobitne 
vyzdvihla a ocenila práce žiakov 2. 
ročníka študijného odboru operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby 
a žiačky študijného odboru kozme-
tička a vizážistka, ktoré sa po prvý-
krát zapojili do súťaže, ukázali svoj 
potenciál a sú prísľubom pre ďalšie 
úspešné ročníky SOČ na našej škole. 
Ing. Drahomíra Fedorcová, garant ŠK SOČ

Tanec s názvom „Raks Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového 
kola slovenských majstrovstiev.

Školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej 
školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali svoje práce, sa 
konala 1. marca 2016 a zúčastnilo sa na nej 18 žiakov študijných 
odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička 
a vizážistka so 14 prácami v 5 súťažných odboroch. 

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

informácie dostupné na:
tel. č.:  0948 194 023
e-mail:  renewal.adz@gmail.com

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravod-

livosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestna-
neckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom 

vyhlasuje  V Ý B E R
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK 
služobný úrad:        Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné, 
druh štátnej služby:  stála štátna služba, 
odbor štátnej služby:  2.06 – Justícia

Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta: 
 špecializovaná činnosť - spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní 
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu   bezúhonnosť  

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ško-
ly v SR alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou 
školou

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe: 
 znalosť jedného z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.
Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický, 
nemecký alebo francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní
d) profesijný štruktúrovaný životopis
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravot-
ne spôsobilý na výkon štátnej služby
f) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení  
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom 
životopise
h) ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušné-
ho daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých 
daňových povinností
i) písomný súhlas o tom, že Okresný súd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v sú-
vislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta

Forma a obsah výberu - výber pozostáva z:
 písomnej časti, ktorú tvorí písomný test zo znalostí Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych 
predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov
 prekladu textu z cudzieho jazyka
 prípadovej štúdie, ktorá obsahuje obsah možnej, prípadne skutočnosť situácie, ktorej riešenie na-
vrhne uchádzač
 ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi ako aj motivá-
cie pre výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov 
výberovej komisie

Písomné žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť 
najneskôr do 24. 3. 2016,  

poštou na adresu: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu 
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada. 
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno 
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov 
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, 
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho 
úradne osvedčenú kópiu.
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky alebo ktorý napriek výzve neodstránil nedo-
statky, predseda výberovej komisie písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti. 
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý po-
dal písomnú žiadosť o zaradenie do výberu, okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výber 
najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto a čas uskutočnenia 
výberu.                                        JUDr. Jana Kurucová predsedníčka okresného súdu 

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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"NAŠE PROBLÉMY
SA ZVÄČŠA 

NENACHÁDZAJÚ 
NAVÔKOL NÁS, 

ALE V NÁS."

(ALF LOHNE)



PONDELOK
19. NOVEMBRA 2018HUMENSKÝ EXPRES6 | SPRAVODAJSTVO

Zdravotní klauni prinášajú potešenie aj pre dospelých 
onkologických pacientov po celom Slovensku

Mesto Michalovce získalo titul Európske mesto športu 2019

ts, Slovensko, FOTO: Clowndoctors   

Uplynulý týždeň zavítali na on-
kohematologickú kliniku Uni-
verzitnej nemocnice L. Pasteura 
v Košiciach. Napriek diagnózam 
pacientov na tomto oddelení hos-
pitalizovaní, ale aj ich blízki aspoň 
na chvíľu zaženú ťaživé myšlienky 
na chorobu. Profesionálni zdra-
votní klauni navštevujú hlavne 
hospitalizované deti, avšak raz 
do roka zavítajú aj za dospelými 
pacientmi. Program Kôš plný hu-
moru realizuje ČERVENÝ NOS 
Clowndoctors už ôsmy rok. Počas 
každej jesene putujú zdravotní 
klauni do šiestich nemocníc po 
celom Slovensku, aby hospitalizo-
vaným osviežili pobyt v nemocnič-
nom prostredí. Program je určený 
najmä pre dospelých onkologic-
kých pacientov, ktorí trávia v ne-
mocniciach dlhé a náročné chvíle. 
Zdravotní klauni so sebou prinesú 
hudbu, smiech či pohladenie a 
objatie. A naviac pre každého pa-
cienta krabičku špeciálneho lieku 
Humorín, ktorý obsahuje dva pe-
nové červené nosy - aby si pacienti 
aj po odchode klaunov mohli na-

vodiť spomienku na zábavnú náv-
števu. „November je pre mnohých 
ľudí obdobím splínu a nostalgie. 
Návštevy v nemocniciach, kde 
sú pacienti často uzavretí vo svo-
jom svete so svojimi myšlienkami 
a smútkom, majú zvlášť v tomto 
čase, obrovský význam,“ hovorí 
profesionálna zdravotná klaunka 
Stanka Kašperová, ktorá so svojím 
kolegom Jánom Jakábom zavítala 
do košickej nemocnice. „Pacienti 
boli skvelí, už o našej organizácii 
počuli, privítali nás s nadšením. 
Liek Humorín, ktorý sme im odo-
vzdali, zabral okamžite. Atmosféra 
bola veľmi príjemná plná smie-

chu, ale aj vtipných historiek a prí-
jemných spomienok.“

Návštevy zdravotných 
klaunov majú radi 
pacienti aj personál
Na klaunov sa každý rok teší aj ne-
mocničný personál: „Červené nosy 
sa opäť postarali pacientom o dob-
rú náladu, čo prijali všetci s vďakou 
a radosťou. Sme radi, že klaundok-
tori myslia aj na ťažko chorých do-
spelých a že sa táto vydarená akcia 
zasa po roku zopakovala. Stretnu-
tie so zdravotnými klaunmi pritom 
potešilo aj zdravotnícky personál,“ 
konštatovala MUDr. Natália Šteco-

vá z Kliniky hematológie a onkohe-
matológie Univerzitnej nemocnice 
L. Pasteura Košice. Pavel Mihaľák, 
zdravotný klaun a umelecký riadi-
teľ ČERVENÝ NOS Clowndoctors, 
dodáva: „Je to program plný po-
zitívnej energie a dobrej nálady. A 
keď sa dobrá nálada nahromadí, 
tak sa šíri ďalej. Pacienti vychádza-
jú von z izieb, keď počujú hudbu 
a smiech. Aj keď sú zo začiatku 
zaskočení, lebo nevedia celkom, 
čo sa bude diať, vzápätí, keď sa 
nálada uvoľní, zabávajú sa všetci. 
Aj personál si tieto návštevy každý 
rok užíva a teší sa, že prinesieme 
pacientom tento zázračný dúšok 
radosti.“ Program realizuje o.z. 
ČERVENÝ NOS Clowndoctors už 
po piatykrát aj s podporou spo-
ločnosti Siemens Healthineers . 
„Psychická pohoda pacientov je pri 
liečení rovnako dôležitá, ako tech-
nológie či práca lekárov. Kôš plný 
humoru dokáže vyčariť úsmev na 
tvári ľuďom, ktorí sú nútení svoje 
dni tráviť v nemocničnom pro-
stredí. Sme radi, že môžeme byť 
súčasťou tohto podujatia,“ hovorí 
Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ 
Siemens Healthineers. 

tasr, Michalovce   

Pridelenie titulu Michalovciam 
oznámila v stredu hodnotiaca 
komisia asociácie európskych 
miest športu ACES Europe. „Zís-
kať tento titul znamená medzi-
národné uznanie, zviditeľnenie 
mesta, zvýšenie úrovne športu 
a cestovného ruchu, zarade-
nie mesta do siete miest športu 
v Európe, zdieľanie skúsenos-

tí medzi jej členmi, podieľanie 
sa na niekoľkých kongresoch 
a konferenciách, ktoré organizu-
je ACES v oblasti športu v prie-
behu roka a získanie možnosti 
zapojiť sa do rôznych grantov 
Európskej komisie s ďalšími 
mestami EÚ,“ informovala ho-
vorkyňa michalovskej radnice 
Iveta Palečková. Komisári ACES 
Europe tento týždeň zavítali do 
Michaloviec, pričom navštívili 

viaceré športoviská a športové 
aktivity v meste. Jeden z komi-
sárov, Lukáš Vorel z Česka na 
tlačovej konferencii oznámil, že 
komisia hodnotila všetky športo-
vé aktivity, športovú infraštruk-
túru aj zapojenie obyvateľstva do 
športových podujatí a pridelila 
mestu body v jednotlivých hod-
notených kritériách. Výsledkom 
bodového hodnotenia, kde je 
podmienkou na získanie titulu 

75 bodov z možných 100, bolo 
pridelenie titulu. „Získanie titulu 
Európske mesto športu prispeje 
k zvýšeniu úrovne športových 
klubov a podujatí, ktoré v meste 
už existujú. Vytvoria sa ďalšie, 
a hlavne nové podnety, vďaka 
ktorým sa budú vytvárať väčšie 
možnosti pre športovanie čo naj-
väčšieho okruhu Michalovčanov 
i návštevníkov nášho mesta,“ 
uviedla Palečková.

Aj onkologickí pacienti sa radi smejú, spríjemňuje im to dni, tvrdí onkopsychologička. Už po ôsmykrát navštevujú profesionálni zdravotní 
klauni  z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors dospelých onkologických pacientov v 6 nemocniciach v rôznych regiónoch Slovenska.

Michalovce získali titul Európske mesto športu na rok 2019. Stali sa tak prvým slovenským okresným mestom s takýmto titulom,  
jeho predchodcami boli krajské mestá Košice, Banská Bystrica a Nitra.
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mpo, Humenné, ILUSTRACNE FOTO: POL

Aj polícia v Humennom pra-
videlne vykonáva preventív-
no-bezpečnostné akcie na stred-
ných školách, ktoré sa nesú pod 
názvom „Čisté školy“. Tento 
projekt je zameraný na preven-
ciu drogovej trestnej činnosti 
na školách. Takáto akcia bola 
vykonaná aj vo štvrtok 15. no-
vembra. Dopoludnia v dvoch 
triedach služobný policajný pes 
„skontroloval“ tašky stredoško-
lákov a v jednej z tried označil 
školskú tašku patriacu 15-roč-
nej študentke, išlo o podozre-

nie na prítomnosť omamných 
a psychotropných látok. Mladá 
slečna následne počas osobnej 
prehliadky z tejto tašky vydala 
3 plastové dózy s obsahom ne-
známej zelenej sušiny v presne 
nezistenom množstve, ako aj 
jednu sklenenú dózu, tzv. bongo, 
určenú na užívanie marihuany. 
Zaistené veci a látky boli zaslané 
na kriminalisticko-expertízne 
skúmanie. „Prípadom sa zaoberá 
poverený príslušník Obvodné-
ho oddelenia Policajného zboru 
v Humennom, ktorý na základe 
tejto skutočnosti začal vo veci 
trestné stíhanie pre prečin ne-

dovolená výroba omamných 
a psychotropných látok, jedov 
alebo prekurzorov, ich držanie a 

obchodovanie s nimi,“ informo-
vala prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

ts, Ukrajina

Rok 1918 bol významný aj tým, že 
udalosti, ktoré sa v tomto období 
stali, viedli k začleneniu Podkar-
patskej Rusi k Československu. 
Situáciu v dnešnej Zakarpatskej 
oblasti sťažovala po 1. svetovej 
vojne hospodárska zaostalosť aj 
politická gramotnosť jej obyva-
teľov. So Slovákmi ich však zbli-
žovala kultúra, jazyková blízkosť 
a často aj rodinné väzby. Vďaka 
začleneniu Podkarpatskej Rusi 
k Československu sa táto oblasť 
začala rozvíjať, investovalo sa do 
výstavby zakarpatských miest, 
infraštruktúry, priemyslu aj tu-
ristického ruchu. Ako uviedol 
predseda KSK Rastislav Trnka, 
spolupráca so Zakarpatskou ob-
lasťou posledné roky zaostávala, 
no postupne sa ju kraju darí ob-
noviť. „V júli tohto roku sme sa 
s predsedom Zakarpatskej oblast-
nej rady dohodli na spolupráci pri 
projektoch financovaných v rámci 
programu cezhraničnej spoluprá-

ce ENI a priorít, aké majú obidva 
regióny. Pripravujeme vypracova-
nie štúdie uskutočniteľnosti cyk-
listickej trasy Michalovce – Vyšné 
Nemecké, ako aj výstavby nového 
cestného hraničného priechodu 
Maťovské Vojkovce – Pavlovo, 
ktorý by mohol odľahčiť súčasný 
nápor na hraniciach.“  „Sloven-
sko a Ukrajina majú k sebe veľmi 
blízko. Veľa ukrajinských žiakov 
študuje na východe Slovenska. V 
Prešove máme dokonca ukrajin-
ské gymnázium, v Užhorode zas 
deti navštevujú základnú školu s 
vyučovacím jazykom slovenským. 
Mnohí Ukrajinci u nás pracu-
jú v zdravotníctve či cestovnom 
ruchu. Aj preto je dôležité, aby 
sme naďalej rozvíjali rozbehnutú 
spoluprácu, spoločné aktivity a 
naďalej podporovali projekty EÚ 
z Európskeho nástroja susedstva 
ENI,“ priblížil predseda PSK Mi-
lan Majerský. Partnerské regióny 
dlhodobo spolupracujú na pro-
jektoch v oblasti kultúry, školstva 
aj turizmu. Za najväčší problém 

však predsedovia samosprávnych 
považujú nedostatočnú doprav-
nú infraštruktúru a dlhé čakacie 
doby na hraniciach, ktoré majú 
vplyv na rozvoj cestovného ru-
chu. „Veľmi nás teší, že máme 
schválený projekt modernizácie 
cestného spojenia medzi Prešov-
ským krajom a Transkarpatským 
regiónom na Ukrajine v hodnote 
4 miliónov eur. Stále však musí-
me vyvíjať iniciatívu a byť nápo-
mocní pri zriadení hraničného 
priechodu Ulič – Zábriď v slo-

vensko-ukrajinskom pohraničí. 
Tento priechod je veľmi dôležitý 
najmä pre obyvateľov obce Ulič, 
ktorí majú na ukrajinskú hrani-
cu dva kilometre pešo, no reálne 
musia prejsť až 59 kilometrov k 
najbližšiemu hraničnému prie-
chodu Ubľa – Veľké Berezné,“ 
vysvetlil Majerský. Aj tieto témy 
boli predmetom rokovaní predse-
dov oboch samosprávnych krajov 
spolu s predstaviteľmi Minister-
stva zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR a Ukrajiny.

Humenné: Študentka mala v škole pravdepodobne marihuanu

Župani z východného Slovenska si významné výročia pripomenuli aj na Ukrajine

Počas policajnej akcie na jednej zo stredných škôl v Humennom označil služobný pes školskú tašku,  
v ktorej sa nachádzala  dóza s obsahom neznámej zelenej sušiny.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský, bývalý prezident Rudolf Schuster  
a predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka si pripomenuli 100. výročie konca prvej svetovej vojny  

a vzniku prvého Československého štátu pri pamätníku M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v Užhorode.

KRIMI / SPRAVODAJSTVO 
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tasr, Snina

Mesto tak po prvýkrát v ére 
samostatnosti Slovenska po-
vedie žena, ktorá pochádza 
z Oravy, v Snine už žije 16 
rokov. „Neočakávala som to. 
Myslela som si, že tradiční 
voliči možno dajú priestor 
predsa len Sninčanovi a mu-
žovi, lebo stále mi to tak bolo 
vytýkané pri mojich verej-

ných stretnutiach s občanmi, 
ale nakoniec asi ľudí presved-
čili aj výsledky práce a verím 
tomu, že aj reálny program 
a jednoducho sa nezľakli 
toho, že aj žena môže viesť 
mesto. Som veľmi vďačná 
za túto dôveru,“ uviedla pre 
TASR v nedeľu Galandová. 
V posledných dvoch voleb-
ných obdobiach zastávala 
post mestskej poslankyne. 

Podľa vlastných slov tak má 
problematiku vedenia samo-
správy načítanú a naštudova-
nú. „Budem postupovať tak, 
ako som ľuďom garantovala,“ 
upozornila s tým, že okrem 
iného sa ich bude snažiť za-
pájať do rozhodovacieho pro-
cesu. Galandová tak na poste 
strieda dosluhujúceho primá-
tora Štefana Milovčíka (nezá-
vislý), ktorý sa už po takmer 

25 rokoch rozhodol nekandi-
dovať na túto pozíciu. „Svojej 
nástupkyni som poblahoželal. 
Verím tomu, že sa nám bude 
spoločne dariť v Snine aj na-
ďalej. Prial by som si veľmi 
ako pravoverný Sninčan, aby 
to bolo ešte lepšie,“ povedal 
v nedeľu pre TASR. Volebná 
účasť bola v Snine na úrovni 
44,41 %.

tasr, Snina

Ako vyplýva z materiálu, kto-
rý vo štvrtok 18. októbra na 
svojom rokovaní schválili 
sninskí poslanci, rozpočet na 
budúci rok je navrhnutý ako 
prebytkový v sume 220 000 
eur, z toho 170 000 eur pôjde 
na rozdelenie priamych do-
tácií v prvej zmene rozpočtu 
a 50 000 eur je navrhovaných 
na spolufinancovanie poda-

ných a ešte nevyhodnotených 
projektov z európskych fon-
dov. „Ich zámerom je zre-
konštruovať objekt malého 
kaštieľa a okolitého historic-
kého parku,“ píše sa v materi-
áli. Príjmy bežného rozpočtu 
predstavujú približne 14,25 
milióna eur, výdavky sú na-
plánované v sume takmer 
13,41 milióna eur. Z prebytku 
vo výške 845 000 eur sú na-
vrhované splátky návratných 

zdrojov financovania vo výške 
625 000 eur. Príjmy kapitálo-
vého rozpočtu sú plánované 
vo výške 260 000 eur. Tie sa 
navrhujú z predaja pozem-
kov, a tiež z predaja budovy 
Materskej školy na Vihorlat-
skej ulici. Výdavky v sume 4 
315.000 eur budú financo-
vané z príjmov kapitálového 
rozpočtu, z úveru vo výške 
3 655 000 a z prostriedkov re-
zervného fondu. Vo výdavko-

vej časti sú fi-
nancie určené 
napr. na spra-
covanie nové-
ho územného 
plánu či vý-
stavbu priťa-
žovacej lavice 
(každá 50 000 
eur), ale aj re-
k o n š t r u k c i u 
peších a miest-
nych komuni-
kácií a odstav-
ných plôch v 
sume 293 000 
eur. Samo-
správa bude 

investovať aj do rekonštruk-
cie verejného osvetlenia 27 
000 eur. Plastika Jána Pav-
la II. si v rámci doplatku k 
roku 2018 vyžiada financie 
vo výške takmer 21 000 eur. 
Najväčšia suma - 3.865.000 
eur - je určená na prvú etapu 
výstavby plavárne. „Úverová 
zaťaženosť mesta pri očakáva-
ných bežných príjmoch za rok 
2018 v sume 13 670 900 eur a 
zostatku úverov k 31. decem-
bru 2019 v sume 5 410 000 
eur sa predpokladá na úrovni 
39,5 %,“ uvádza sa v materiáli 
s tým, že na zníženie úverovej 
zaťaženosti mesta sú zo stra-
ny dosluhujúceho primátora 
navrhované viaceré možnosti. 
Patrí medzi ne napr. pomoc 
vlády SR v rámci najmenej 
rozvinutých okresov, ale aj 
Vyššieho územného celku, či 
predaj akcií Východosloven-
skej vodárenskej spoločnosti, 
a. s., alebo pozemku po starej 
lekárni. Jednou z možností je 
aj nenávratný finančný prí-
spevok z Nórskych fondov.

Sninu povedie najbližšie štyri roky prvýkrát žena 

Sninská samospráva bude v budúcom roku hospodáriť 
s 18,5-miliónovým rozpočtom

Sninu povedie najbližšie štyri roky Daniela Galandová (nezávislá). V sobotňajších (10.novembra)  
komunálnych voľbách získala 2226 zo 7110 platných hlasov, čo predstavuje 31,30 percent.

Sninská samospráva bude v budúcom roku hospodáriť s vyše 18,5-miliónovým rozpočtom.  
Najväčšou investičnou aktivitou bude výstavba plavárne.

Najväčšou investičnou aktivitou v Snine bude výstavba plavárne. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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ts, Prešov, FOTO: PSK 

Stredoškolskí učitelia a za-
mestnanci Úradu PSK sa 
stretli 29. októbra na Volejba-
lovom turnaji pedagogických 
zamestnancov o Pohár predse-
du PSK. V Športovej hale Ho-
telovej akadémie na Baštovej 
ulici v Prešove súťažilo celkovo 

10 družstiev zo všetkých okre-
sov samosprávy – Kežmarok 
a Levoča, Medzilaborce a Sni-
na, Sabinov a Stará Ľubovňa, 
Stropkov a Svidník, Vranov 
nad Topľou, Poprad, Prešov, 
Bardejov, Humenné a výber 
zamestnancov Úradu PSK. 
Družstvo zamestnancov Úra-
du reprezentoval Ján Hirčko, 

Peter Lupták, Štefan Pavlík, 
Miroslav Vaško, Dárius Ho-
lík, Jozef Šimko, Lucia Lup-
táková, Katarína Imrichová, 
Edita Petrová, Zuzana Vaňová 
a predseda PSK Milan Majer-
ský. Vo veľkej konkurencii na-
koniec zvíťazil tím Prešov. Na 
druhom mieste skončili Za-
mestnanci Úradu PSK, na tre-

tej priečke sa umiestnilo spo-
ločné družstvo Stará Ľubovňa 
– Sabinov. Najlepšími hráčmi 
turnaja sa stal Tomáš Mačička 
z družstva Prešov a Ladislava 
Hricaková z družstva Humen-
né. Organizátorom podujatia 
bol Odbor školstva, mládeže, 
telesnej výchovy a športu Úra-
du PSK.

tasr, Humenné 

Dvojčlenné posádky rýchlej 
zdravotnej pomoci museli absol-
vovať sedem stanovíšť. „Cieľom 
je otestovať vedomosti a pripra-
venosť posádok na zvládanie si-
tuácií, ktoré ich môžu stretnúť 
pri každodenných výjazdoch. 

Na každom stanovišti posádka 
za správne plnenie úloh dostáva 
daný počet bodov. Víťazí tá, ktorá 
získa najvyšší počet bodov,“ pri-
blížila pre TASR pravidlá súťaže 
Adriana Kilianová, medicínska 
riaditeľka Falck Záchranná, kto-
rá súťaž organizovala. Zapojilo sa 
do nej spolu 15 družstiev. Zvlád-

nuť museli pád stropu hotela, 
pri ktorom sa zranilo desať osôb. 
„Záchranári pri tejto udalosti 
museli triediť pacientov podľa zá-
važnosti zranení a vykonať všetky 
potrebné úkony,“ priblížila Ki-
lianová. Ďalšími úlohami, ktoré 
museli vyriešiť, boli devastačné 
poranenia rúk u dvoch uprato-

vačiek v práčovni či poranenie 
hrudníka v posilňovni po páde 
činky. Riešili tiež intoxikáciu liek-
mi 13-ročného dievčaťa v nočnom 
bare, srdcový kolaps hotelového 
hosťa a svalovú slabosť vo well-
ness. Jednou z disciplín bola aj 
previerka technickej zručnosti 
vodiča a záchranára ambulancie.

Učitelia z Humenného súťažili na volejbalovom turnaji o Pohár predsedu PSK

Humenné: Záchranári súťažili v riešení reálnych situácií 
v hotelovom prostredí

Najlepšími hráčmi turnaja sa stal Tomáš Mačička z družstva Prešov a Ladislava Hricaková z družstva Humenné. V konkurencii 10 družstiev zvíťazil 
tím Prešov. Na druhom mieste skončili Zamestnanci Úradu PSK, na tretej priečke sa umiestnilo spoločné družstvo Stará Ľubovňa – Sabinov.

Profesionálni záchranári si vo štvrtok v Humennom zmerali sily v riešení reálnych situácií v prostredí hotela.  
Prvýkrát sa na súťaži zúčastnili aj študentské posádky z univerzít v Prešove a Nitre. 
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OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom
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jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami
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MsKS – DOM KULTÚRY
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.	novem-

bra	o	19.00	hod.
BRAVÚRA

Výstava	ručných	prác:	Helena	Vajsová.	
Nevšedné	detské	hračky,	precízne	vypra-
cované	detaily	a	pridaná	hodnota	navyše.	
Potrvá	do	30.	decembra	vo	výstavnej	

sieni DK. 
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENOV 
FOTOKLUBU REFLEX

V.	Bažaliková,	A.	Daňo,	Ľ.	Hruška,	L.	
Cholpová,	Z.	Mjachká,	Pe.	Salašovič,	V.	
Vajs,	M.	Vasil...	potrvá	do	30.	novembra.

FOTOGRAFICKÉ HORIZONTY
Autorská	výstava	fotografií...	potrvá	do	30.	

novembra.
KINO FAJN

SNOW FILM FEST
celovečerné pásmo krátkych športových 
filmov o zimných športoch, originálna 

verzia – v utorok 20. novembra od 18.00 
hod. – vstupné 2 eur.

(viac	na	strane	16)...	Into	Twin	Galaxies	/	
Frozen	road	/	Freezing	/	In	Gora	/	Kámen,	

nůžky,	Vagus	/	Lapin	Kulta.
INDE

dokument (SVK/CZE), slovenská verzia – 
21. novembra o 19.30 hod.

ASFK...	Život	a	doba	tuláka,	väzňa,	šer-
miara,	fotografa,	maliara,	pútnika,	akčného	
tvorcu,	performéra,		hľadača	radosti	a	

slobody	-	Alexa	Mlynárčika	v	pohyblivých	
obrázkoch,	obrazoch,	fotografiách,	živých	
hrách	a	kontroverznostiach	doby,	v	ktorej	
žil	a	žije.		Príbeh			storočia,	v	ktorom	
sa	formovala	moderná	identita,	kultúra,	
základné	hodnoty		Slovenska,	ako	súčasti	
Československa,	ale	aj	ako	samostatného	
štátu		a	najmä	ako	súčasti	európskeho		

spoločenstva,	ku	ktorému	náš	protagonis-
ta	neoddeliteľne	patrí	svojím	dielom	aj	
životom.	Alex	Mlynárčik	sa	stal	svojou	
tvorbou,	priateľmi,	názormi		i	prejavmi	
organickou	súčasťou	tohto	príbehu,		a	

najmä		jeho	spolutvorcom.
MLADÍ ZABIJACI

(ASSASSINATION NATION)
thriller, komédia (FRA), české titulky – 22. 

novembra o 19.30 hod.
Ak	vás	desí	predstava,	že	sa	vám	niekto	
nabúral	do	mobilu,	„požičia“	si	tam	zopár	
naozaj	pikantných	fotiek,	a	tie	potom	

rozpošle	do	sveta,	a	vy	budete	až	do	konca	
života	chodiť	kanálmi,	potom	vás	čaká	

brutálna	satira	o	tom,	aké	absurdné	násled-
ky	môže	mať	takýto	zločin...	
MIMI A LÍZA: ZÁHADA  
VIANOČNÉHO SVETLA

animovaný (SVK/CZE), originálna verzia – 
24. novembra o 15.00 a 16.15 hod.

Pásmo	krátkych	animovaných	filmov	pre	
malé	deti	a	ich	rodičov	o	neobyčajnom	

priateľstve	dvoch	malých	dievčatiek.	Mimi	
a	Líza	sú	nevšedné	kamarátky.	Jedna	má	
oči	stále	zatvorené	a	druhá	ich	má	otvorené	
dokorán.	Ale	obe	sa	však	vedia	pozerať	a	
spoločne	vidieť.	Pretože	svet	sa	dá	vidieť	
aj	rukami	i	ušami,	len	to	treba	skúsiť...	

CREED II
športová dráma (USA), české titulky – 24. 

novembra o 17.30 hod. 
Adonis	Crreed	(M.	B.	Jordan)	bojuje	so	
životom	i	sám	so	sebou.	Snaží	sa	nezane-
dbávať	svojich	najbližších	ani	prípravu	
na	súboj	v	ringu	so	silným	súperom.	Jeho	
meno	sa	spája	s	dávnym	nešťastím	v	jeho	
rodine.	Spoločne	s	Rockym	(Sylvester	

Stallone)	sa	Adonis	pokúsi	naplniť	dávny	
odkaz	a	získať	odpoveď	na	otázku,	za	čo	
sa	oplatí	bojovať...	Nezáleží	na	tom,	ako	
ďaleko	vo	svojom	živote	sa	dostaneš,	tvoja	
minulosť	a	tvoja	rodina	bude	vždy	s	tebou.

ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV
komédia (CZE), originálna verzia – 24. 

novembra o 20.00 hod. 
Film	podľa	rovnomenného	knižného	
bestselleru	Josefa	Formánka.	Miestami	
vtipný,	miestami	smutný.	Svoju	tragi-
komédiu	„o	chľaste,	vôli	a	vesmíre“	
rozpráva	úspešný	spisovateľ,	ktorý	k	

práci	aj	k	rozprávaniu	sa	s	inými	ľuďmi	
potrebuje	najskôr	len	pohárik	a	neskôr	
aj	celú	fľašu.	V	liečebni	sa	potom	Josef	
stretáva	s	ďalšími	osudmi	tých,	ktorí	sú,	
či	donedávna	boli,	v	pití	alkoholu	ozajst-

nými majstrami.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

19. 11. ALŽBETA, BETINA,  
LILIANA

 (Svetový	deň	prevencie	
týrania	a	zneužívania	detí	/	
Svetový	deň	toaliet)

20. 11. FÉLIX
	 (Medzinárodný	

deň	modlitieb	za	
prenasledovanú	cirkev	
/	Medzinárodný	deň	
bez	fajčenia	/	Svetový	
deň	detí	–	UNESCO	/	
Svetový	deň	absurdít	/	Deň	
spriemyselnenia Afriky)

21. 11. ELVÍRA
	 (Medzinárodný	

deň	geografických	
informačných	systémov	
/	Svetový	deň	filozofie	–	
UNESCO	/	Svetový	deň	
televízie	/	Svetový	deň	
pozdravov)

22. 11. CECÍLIA, CECÍLIAN
	 (Sviatok	svätej	Cecílie	

–	patrónky	hudby,	
hudobníkov	a	spevákov)

23. 11. KLEMENT
24.	11.	EMÍLIA
25. 11. KATARÍNA
	 (Svetový	deň	odstránenia	

násilia	voči	ženám	/	
Medzinárodný	deň	mäsa	
a	deň	práv	zvierat)

26. 11. KORNEL

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR

19. 11.  SÁRA / GORO
20. 11.  SHAKESPEARE / TIM
21. 11.  CATO / CHERRYL
22. 11.  HARVEY / ARTUŠ
23. 11.  GARFIELD / MOLLY
24.	11.		 BELKA / NINA
25. 11.  PEGAS / VALMONT
26. 11.  NELSON / SORBONNE
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-MJK-; Humenné; FOTO MJK (HE - Bratislava)- 

ST. NICOLAUS  1. HOKEJOVÁ LIGA - 19. kolo

MHK HUMENNÉ  
– HC BRATISLAVA

6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Góly:	5.	M.	Baláž	(1:0	–	Michal-
čin,	Bylina),	5.	I.	Fedorko	(2:0	–	
Babynets, Vaško), 18. (PH1) D. 
Markuš	(3:0	–	Jokeľ,	Vrábeľ),	43.	
M.	 Baláž	 (4:3	 –	 Solomonchak,	
Bylina),	60.	M.	Baláž	 (5:3	–	Jo-
keľ),	60.	I.	Fedorko	(6:3	–	Vaško,	
Ondrej)	 –	 22.	 N.	 Ondris	 (3:1	 –	
Šalka,	 Mlynčár),	 35.	 (PH1)	 K.	
Musliu (3:2 – Prokop, Danišov-
ský), 38. M. Šalka (3:3 – Prokop, 
Vidovič).
R:	M.	Mihaľov	–	V.	Wolf,	R.	Ga-
valier. D: 580.
Strely:	42-34.	Zákroky branká-
ra:	31-37.	Presilovky:	1/4	–	1/2.	
Oslabenia:	1/2	–	3/4.	Vylúčenia: 
2-4.
MHK:	Dušan	Sidor	–	M.	Ondrej,	
Ľ.	 Buraľ,	 V.	 Solomonchak,	 G.	
Bylina,	M.	Baláž	–	B.	Pavúk,	A.	
Mačkovič,	F.	Vaško,	S.	Babynets,	
I.	 Fedorko	 –	 Ch.	Michalčin,	M.	
Krempaský,	O.	Jokeľ,	F.	Vrábeľ,	
D.	Markuš	 –	 D.	 Labanc,	 J.	 Ka-
menický,	Š.	Majerník,	F.	Rusňák.	
Tréner:	Milan	Staš.
HC Osmos:	Matej	Mega	–	F.	Vi-
dovič,	J.	Ficel,	K.	Musliu,	J.	Pro-
kop,	P.	Danišovský	–	M.	 Juriga,	
M.	Valjent,	P.	Brodek,	E.	Smolka,	
L.	 Pék	 –	 M.	 Hřebíček,	 Pa.	 Pa-
vešic,	 D.	 Klučiar,	 M.	 Šalka,	 M.	
Mikolášek	 –	M.	Guoth,	A.	Bed-
narič.,	M.	Puš,	F.	Mlynčár,	N.	On-
dris.	Tréner:	Róbert	Pukalovič.

18. kolo

MHK HUMENNÉ  
– PREŠOV

6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Góly:	7.	J.	Šiňanský	(1:1	–	Majer-
ník),	 11.	 G.	 Bylina	 (2:1	 –	Krem-
paský,	Baláž),	29.	S.	Babynets	(3:1	
–	 Vaško,	 Pavúk),	 40.	 (OS1))	 S.	
Babynets	(4:1),	49.	O.	Jokeľ	(5:1	–	
Michalčin,	Cibák),	 56.	 (PH1)	Ch.	
Michalčin	(6:1	–	Jokeľ,	Vrábeľ)	–	
4.	S.	Hrabčák	(0:1).
R:	M.	Žák	–	O.	Homola,	M.	Jani-

ga.	D: 453.
Strely:	 43-16.	Zákroky branká-
ra:	 15-37.	Presilovky:	 1/1	 –	 0/3.	
Oslabenia:	3/3	–	0/1.	Vylúčenia: 
4-1.
MHK:	 Dušan	 Sidor	 (54.	 Matúš	
Nagy)	 –	M.	Ondrej,	 Ľ.	 Buraľ,	V.	
Solomonchak,	 G.	 Bylina,	M.	 Ba-
láž	–	B.	Pavúk,	J.	Cibák,	F.	Vaško,	
S.	Babynets,	I.	Fedorko	–	Ch.	Mi-
chalčin,	M.	Krempaský,	O.	Jokeľ,	
F.	Vrábeľ,	M.	Krajňák	–	A.	Mač-
kovič,	 J.	 Kamenický,	D.	Markuš,	
Š.	Majerník,	 J.	 Šiňanský.	 Tréner:	
Milan Staš.
HC:	 Boris	 Babik	 –	D.	Nociar,	 J.	
Dubina,	 D.	 Novák,	 A.	 Tužinský,	
M. Novotný – D. Matejovie, P. 
Španko, K. Lupták, M. Stena, K. 
Lunter	–	M.	Benko,	M.	Lamač,	M.	
Magdolen,	 P.	 Halama,	 N.	 Zaval-
niuk	–	A.	Liubimov,	S.	Hrabčák,	T.	
Góráš.	Tréner:	Slavomír	Chlebec.

Michalovce 20 16 2 1 1 108:38 53
Martin	 20	 14	 2	 2	 2	 100:43	 48
Topoľčany	 20	 11	 4	 1	 4	 82:46	 42
Skalica	 20	 10	 5	 1	 4	 95:52	 41
Dubnica	n/V	 20	 13	 0	 1	 6	 92:54	 40
HC	Bratislava	 19	 9	 0	 5	 5	 70:55	 32
Humenné 20 9 1 2 8 93:64 31
P.	Bystrica	 19	 7	 2	 3	 7	 68:60	 28
Spiš.	N.	Ves	 20	 6	 3	 3	 8	 50:63	 24
Trnava	 19	 3	 0	 1	15	 45:81	 10
Prešov	 20	 2	 1	 0	17	 40:102	 8
N.	Zámky	B	 20	 0	 0	 0	20	 17:196	 0
HK	Orange	20	 9	 3	 0	 0	 6	 28:34	 9

Plný bodový zisk Humenčanov na domácej ľadovej 
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(jpnc); Žilina; FOTO ARCHÍV PKCH- 

Na plaveckých pretekoch 
v Žiline štartovali plavci 
sedemnástich sloven-
ských klubov (144 mužov 
a 166 žien). 

Pod	Dubňom	v	50-metro-
vom	 dlhom	 bazéne	 naše	
mesto	 na	 pretekoch	 10.	
novembra reprezentovala 
v	rámci	4.	kola	Severoslo-
venskej	 ligy	 aj	 jedenásť-

ročná	Mária Balogáčová, 
členka	 PK	CHEMES	Hu-
menné.	 Štartovala	 iba	
v	 jednej	 disciplíne...	 200	
m	motýlik	a	po	doplávaní	
sa postavila na strieborný 
stupeň	 víťazov	 s	 časom	
3:09.41	minút.	Otec	Mar-
tin,	 ktorý	 dcéru	Máriu	 na	
pretekoch	 sprevádzal,	 bol	
iste	s	„výletom“	do	Žiliny	
spokojný.	 Pred	 Majstrov-
stvami Slovenska je to 
dobrá	správa	aj	pre	jej	tré-
nera,	Mariána	Tomahogha.

Strieborná priečka pre humenskú 
plavkyňu M. Balogáčovú

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

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

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

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

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

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

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

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

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

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana

H
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(tp), -MJK-; Praha, Snina, FOTO ARCHÍV TP 

V stovežatej Prahe organizova-
li medzinárodný turnaj Prague 
Open 2018, ktorý bol zároveň 
národnou ligou pre Český svaz 
Taekwondo WT. Tohto turnaja 
sa zúčastnilo 158 pretekárov z 
troch štátov (Česká republika, 
Slovensko a Maďarsko) a se-
demnástich klubov. Black Tiger 
Snina pod vedením hlavného 
trénera klubu Tomáša Potocké-
ho vyslal na tento turnaj sedem  
pretekárov, ktorý opäť zane-
chali na súťaži skvelé výkony. 

Zo	 šiestich	 možných	 prvenstiev	
sa	 im	 podarilo	 nazbierať	 päť,	
čo	 je	 skvelá	 vizitka	 sninského	
taekwonda.	
ZLATO	*	 	Gabriel	Poldruhák	vo	
váhe	 -	 33	 kg	Younger	 cadet,	 Pa-
vol	Petro	vo	váhe	-	41	kg	Cadet,	
Andrea	Mandzáková	cute	-	44	kg	
Cadet,	Jakub	Haburaj	-	61	kg	Ca-

det	a	Jakub	Penkert	-	59	kg	Junior.	
STRIEBRO	*	Andrej	Varchol	vo	
váhe	-	78	kg	Junior,	kde	vo	finále	
nestačil	na	dvojmetrového	 repre-
zentanta	Čiech.	
BRONZ	*	Artur	Chimčak	vo	váhe	
-	33	kg	Youger	Cadet.	
Celkovo sa klub umiestnil na 
5.	 mieste	 a	 dokonca	 v	 kategorii	
Pupils/youngercadet	 obsadil	 1.	
miesto	v	hodnotení	klubov,	čo	 je	
pri	 tak	 (netradične)	 malom	 poč-
te	 štartujúcich	 Sninčanov	 skvelé	
umiestnenie.	 Poďakovanie	 patrí	
mestu Snina, sponzorom, ako aj 
rodinám	 Petrovým	 a	 Penkerto-
vým	za	pomoc	s	dopravou.
Slovami	 trénera,	 Tomáša	 Potoc-
kého:	 „Vyslovujem spokonosť, 
veď aj výsledky o tom svedčia. 
Najviac prekvapil Haburaj a 
Mandzaková, ktorí štartvali 
v A-kategóriách a dokázali zvíťa-
ziť nad reprezentantmi Čiech. Ale 
aj Penkert, Petro a Poldruhák, 
ktorí nedali svojim protivníkom 
žiadnu šancu.“

(tp), -MJK-; Košice, Snina; FOTO ARCHÍV TP 

V polovici mesiaca október sa na 
košických tatami uskutočnil me-
dzinárodný seminár taekwondo 
WT, pod vedením technického 
riaditeľa Slovenskej asociácie 
taekwondo WT - veľmajstra Jae 
Hee Changa 8. dan, a jeho asis-
tentov - majstra Jo In-Yong, 7. 
dan a majstra An Joonpil 5. dan. 
Tohto seminára sa zúčastnilo 
takmer deväťdesiat cvičencov 
zo Slovenska a Ukrajiny. 

Sninčania	vystali	na	tento	seminár	
pätnásť	 cvičencov,	 ktorí	 sa	 po-
čas	 dvoch	 dní	 tréningov	 priučili	
novým	 technikám	 a	 zdokonalili	
sa tak v tomto krásnom bojovom 
umení.	
Najprv	 sa	 cvičenci	 rozdelili	 do	
troch	 skupín	 podľa	 technickej	
vyspelosti	 na	 začiatočníkov,	
mierne	 pokročilých	 a	 pokročilej,	
teda	 majstrovského	 stupňa	 Dan.	
Celkovo	 v	 tento	 deň	 uskutočnili	
sedem	tréningových	jednotiek,	za-
meraných	 na	 každú	 jednu	 zložku	
taekwonda	a	v	nasledujúci	deň	ab-
solvovali	 „len“	 päť	 tréningových	
jednotiek.	

Veľmajster	Chang	 sa	 poctivo	 ve-
noval	poomsae	technikám,	majstri	
Jo	a	An	zápasníckym	a	hlavne	maj-
ster	 An	 exhibičným	 technikám,	
v	 ktorých	 je	 špecialista,	 kedže	 je	
č l e n o m	
Y o n g i n	
exhibičné-
ho	 teamu	
v	Kórey.	
Black Ti-
ger	na	tom-
to seminári 
reprezen-
tovali	 pod	
v e d e n í m	
a s i s t e n -
ta	 trénera	
K a r o l a 
Legemzu	
a Martina 
S u c h é -
ho	 -	 Artur	
Chimčak,	
Jakub	Pen-
kert,	 Juraj	
K o h u t ,	
S a m u e l 
B r i t a n , 
Ka ro l í n a	
Britanová, 
A d r i a n a	

Bednarová,	 Ema	 Buriková,	 Leo	
Burik,	 Andrea	 Mandzaková,	
Kristína	 Mandzaková,	 Kristína	
Krupjakova,	 Alžbeta	 Krupjaková	
a	Daniela	Považancová.	 Poďako-

vanie	 patrí	 sponzorom,	 vedeniu	
mestu	Snina	a	rodičom	za	pomoc	
s	možnosťou	vycestovať	na	 tento	
seminár.

Bomba zo Sniny „vybuchla“ v Prahe... na taekwondo tatami

Sninčania sa školili pod vedením veľmajstra Jae Hee Changa
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AJ	TOUTO	CESTOU	VYJADRUJEM	VEĽKÉ	
POĎAKOVANIE	A	UZNANIE	

ZA	VYKONANÚ	PRÁCU	VŠETKÝM	ČESTNÝM	
A	ZODPOVEDNÝM	ČLENOM	A	ČLENKÁM	
OKRSKOVÝCH	KOMISIÍ	AKO	AJ	MESTSKEJ	
VOLEBNEJ	KOMISIE	V	KOMUNÁLNYCH	VOĽBÁCH	
2018, 

V	MENE	SVOJOM	AKO	AJ	V	MENE	POSLANECKÉHO		
KLUBU	„ZA	DEMOKRATICKÉ	HUMENNÉ“	
A	ROVNAKO	AJ	V	MENE	SKUPINY	KANDIDÁTOV	 
NA	POSLANCOV	MsZ	„SPÁJAME	SA	PRE	HUMENNÉ“.

ÚPRIMNE	ĎAKUJEM	VŠETKÝM	HUMENČANOM	A	HUMENČANKÁM,	 
KTORÍ	SA	ROZHODLI	VYUŽIŤ	SVOJE	ZÁKONNÉ	PRÁVO	VOLIŤ	 
A	KTORÍ	NÁM	V	KOMUNÁLNYCH	VOĽBÁCH	VYJADRILI	DÔVERU	A	PODPORU.

RNDr. Mária Cehelská

INTO TWIN GALAXIES
Rakúsko, 51 minút, réžia: Jochen 
Schmoll; anglické znenie, české 

titulky
Trojica	–	Sarah	McNair-Landy,	

Erik Boomer a Ben Stookesberry 
si	dali	neľahký	cieľ.	V	mrazivých	
končinách	Grónska,	neďaleko	
Baffinového	zálivu,	sa	nachádza	
zatiaľ	nepreskúmaná	rieka.	Najse-
vernejšie	položená	rieka,	zjazdená	
na	kajaku.	Za	pomoci	kitu	sa	trojica	
vydáva	naprieč	polárnou	pustatinou	
za	1000	km	ďalekým	snom,	ktorý	
videli	dovtedy	iba	na	satelitných	
mapách.	Expedícia	bojuje	s	nástra-
hami	Grónska,	polárnym	počasím,	
ľadovcovou	krajinou...	stihnú	dora-
ziť	k	rieke	včas,	pred	rozmrznutím,	
ale	splavnou	v	lodiach.	Najväčšou	

hnacou	silou	je	odhodlanie.

FROZEN ROAD
Veľká Británia, 25 minút, réžia: 

Ben Page; anglické znenie  
s českými titulkami

Jack	London	povedal,	že	každý	

muž	dokáže	cestovať	sám.	Ben	
Page	je	muž	a	cestuje	po	svete	iba	
s	pomocou	svojho	bicykla	a	skú-
seností.	Snímka	sleduje	jeho	cestu	
zimnou	Kanadou	od	juhu	k	severu.	
Hľadá	dokonalú	samotu,	navzdory	
nepriazni	počasia	a	nástrahám	

osudu.

FREEZING
Veľká Británia, 22 minút, réžia: 
Rob Lockyear a Jeremy Joyce; 

anglické znenie s českými titulkami.
Keď	sa	povie	surfovanie,	väčšina	
z	nás	si	predstaví	piesočnú	pláž,	
more,	slnko,	pohodu.	Len	málokto	
spojí	tento	výraz	s	arktickou	kraji-
nou.	Ale	niekto	predsa...	kamaráti	

Jamie	a	Jeremy	sa	vydajú	do	is-
landského	mestečka	Grindavik,	kde	
mienia	čeliť	studeným	a	neľútost-
ným vlnám Atlantiku... surfovanie 
v	polárnych	kruhoch	nie	je	žiadna	

sranda...

IN GORA
Francúzsko, 44 minút, réžia: Andy 
Collet; anglické znenie s českými 

titulkami.
Byť	digitálnym	nomádom	je	dnes	
snom	mnohých	mladých	ľuďí.	Val	
a	Tim	si	ho	splnili.	Žijú	v	žltom	

školskom autobuse, ktorý si upra-
vili	na	pojazdný	hostel	a	cestujú	
svetom.	Ženie	ich	hlavne	hľadanie	
nedotknutého	prachu	na	horských	

svahoch.	Spolu	s	nimi	sa	na	„me-
sačnú“	púť	vydáva	partia	lyžiarov	
a	snowbordistov	z	the	Picture	Fa-
mily.	Ich	cieľom	je	nájsť	najlepšie	
trasy	naprieč	Rakúskom,	Slovin-
skom,	Bulharskom,	Macedónskom	
a	Čiernou	Horou.	Často	zažívajú	
všetko,	len	nie	bežný	život.

KÁMEN, NŮŽKY, VAGUS
Česká republika, 30 minút, réžia: 

Tomáš Koucký; česká verzia.
Vrcholový	šport	je	iný	svet.	Dril,	
pot,	peniaze,	doping,	reklama,	mé-
dia,	tvrdý	tréning.	Zostáva	nejaký	
čas	na	radosť	z	pohybu?	Ako	pre-
bieha	príprava	tréningovej	skupiny	
bývalého	českého	reprezentanta	
v	zjazde	na	lyžiach,	Ondřeje	Ban-
ka?	Nahliadnite	na	sústredenie	na	
svahoch	Južnej	Ameriky	v	Chile.	

LAPIN KULTA
Česká republika, 9 minút, réžia: 

Petr Novák; české znenie.
Čas	letí	a	čo	bolo,	je	už	dávno	preč.	
Pribúdajú	roky,	šediny,	kilá,	povin-
nosti.	Alebo	môžeme	hodiť	starosti	
za	hlavu	a	vyraziť?	Treba	sa	vydať	
na	miesta,	kde	sme	už	boli	a	kde	to	
v	nás	zanechalo	hlboké	spomienky.	
Jarda	sa	vydáva	po	stopách	svojej	
študentskej	cesty	po	Laponsku,	

vymenil	loď	za	lyže,	leto	za	zimu,	
plávky	za	páperovú	bundu...

KINO FAJN HUMENNÉ V UTOROK 20. NOVEMBRA OD 18.00 HOD.


