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Poslanci chcú viac
peňazí pre základnú
umeleckú školu

Humenčania obdivovali
vzácny dokument
o meste
Viac na str. 3

Viac na str. 9

Mesto investuje do opráv podchodu
ďalšie tisícky eur

Humenská samospráva investuje do opráv podchodu pri železnej stanici vyše 29-tisíc eur. Viacerí poslanci upozorňujú, že podchod len
nedávno prešiel rekonštrukciou a nedostatky, ktoré tu vznikli, by mal na vlastné náklady odstrániť pôvodný zhotoviteľ diela.
Milan Potocký, tasr, Humenné

Podchod pri železničnej a autobusovej stanici v Humennom prejde po štyroch rokoch
opäť rekonštrukciou. Posledná
rekonštrukcia, ktorú realizovalo mesto v roku 2013, pozostávala z injektáží. Pomocou
vrtov na potrebnom mieste
horninového prostredia sa špeciálnou hmotou vyplnili póry,

pukliny a trhliny. V podchode
pribudla aj nová elektroinštalácia, osvetlenie, protišmyková
podlaha, špeciálne obloženie
s antigrafitovým povrchom a
kamery. V zmodernizovanom
podchode sa však po čase začali odhaľovať záručné chyby.
Mesto ich teraz ide odstrániť.
Viacerí poslanci upozorňujú,
že podchod prešiel len nedávno rekonštrukciou a nedostat-

ky, ktoré tu vznikli, by mal na
vlastné náklady odstrániť pôvodný zhotoviteľ firma BAUTEK, spol. s r. o.. Samospráva
argumentuje, že mesto nedostatky opakovane reklamovalo. Pôvodný zhotoviteľ však
podľa mesta na výzvy nereagoval. Mesto si teda uplatnilo
zo zmluvne dohodnutej ceny
zádržné vo výške 12 769 eur,
ktoré firme neboli vyplatené

a budú tak môcť byť použité
na odstránenie predmetných
chýb. Samospráva tvrdí, že
celková skutočná hodnota zákazky bude neskôr vymáhaná
právnou formou od právneho
nástupcu spoločnosti.

Poslanec: Zodpovednosť nie je vyvodená

V zmodernizovanom podchode došlo k deformáciám poly-
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Mesto investuje do opráv podchodu ďalšie tisícky eur
pokračovanie zo strany 1

karbonátových obkladových
dosiek. Poslanec Jozef Babják
je presvedčený, že prípadné
nedostatky by mala za vlastné
peniaze odstrániť firma, ktorá
podchod rekonštruovala. „Ešte
je dokonca v záručnej lehote,“
povedal poslanec a pokračoval: „Keďže mám dokumentáciu o výzvach mesta, že žiadalo
zhotoviteľa, aby urobil toto,
čo má urobiť v zmysle zmluvy,
tak viem, že mesto si svoje povinnosti určité plnilo.“ Babják
je ale presvedčený, že vzniknutým problémom sa mohlo
predísť lepšou kontrolou. „Aj
keď nie je mi celkom jasné,
ako mohol zhotoviteľ pochybiť
a stavebný dozor to uznal. Takže ak urobil zhotoviteľ podľa
projektu, tak pochybil projektant. Tak sa aj hovorilo a také
bolo vyjadrenie, že zrejme projektant pochybil. Potom zrejme pochybil stavebný dozor,
ale zodpovednosť nie je vyvodená nijaká, ale mi tu ďalej
budeme vynakladať mestské
peniaze na to, čo mal urobiť
niekto iný,“ vysvetlil Babják.
Poslanec pochybuje, že peniaze investované do opráv mest
Firma bola zlúčená spolu so
165 ďalšími firmami do jednej,
kde konateľ je Rumun,“ uviedol poslanec Babják.

Hopta: Firma sa dala
do likvidácie

Poslanec Ivan Hopta naznačil,
že mesto by malo v budúcnosti
postupovať opatrnejšie. „Mali
by sme sa do budúcnosti zamyslieť nad tým, akým firmám
dávame robiť zákazky. Veď ten
park aj s podchodom stál okolo
400-tisíc, alebo neviem koľko
eur, cez 12 miliónov korún. Už
niekoľkokrát sme upozorňovali na ten podchod, že je v zlom,

v katastrofálnom stave, že tie
materiály, o ktorých nám tu
niekto rozpráva, aké sú vynikajúce, aké sú svetové. No jednoducho nie sú svetové, lebo
vidíme, ako vyzerajú dnes. A je
našou chybou, že sme vybrali
takú firmu, ktorá v podstate po
ukončení tejto akcie sa dala do
likvidácie, a dnes môžeme už
len vypisovať, že by sme chceli
dotiahnuť do získania peňazí
od nich na to, aby sa v rámci
nejakého obdobia tieto záležitosti opravili. No neopravia
sa, lebo ako bolo povedané,
Rumun je Bohvie kde nezvestný, a jeho asi nechytíme, aby
tu prišiel opravovať podchod,“
povedal poslanec Ivan Hopta.

Do opráv podchodu investuje samospráva vyše 29-tisíc eur. | FOTO:
MILAN POTOCKÝ

Viceprimátor: Využijeme všetky právne
kroky

Viceprimátor Andrej Semanco vysvetlil, že spoločnosť,
BAUTEK, s. r. o., so sídlom na
Strážnickej ulici v Prešove bola
zrušená ku dňu 18. júla. „My
sme s nimi komunikovali, my
sme s nimi intenzívne narábali,“ vysvetlil viceprimátor. Odmieta tvrdenia, že v podchode
boli použité nekvalitné materiály. „Nie je pravda, že nie je to
dobrý materiál. Je to vynikajúci materiál. Je pravda, že možno technologické postupy tam
neboli dodržané tak, ako mali
byť,“ dodal Semanco. „My sme
povedali, že využijeme všetky
právne kroky nato, aby sme
zistili, kto to zapríčinil,“ ozrejmil primátorkin zástupca. Doplnil, že nástupnickou organizáciou Bauteku je spoločnosť,
ktorá sídli na Dunajskej 8,
Bratislava, mestská časť Staré
mesto. „Podľa výpisu obchodného registra je tu nástupnícka organizácia, ktorá preberá
vrátane záväzkov majetkov
a pohľadávok. Nehovorme,

Celková skutočná hodnota zákazky bude neskôr vymáhaná právnou formou od právneho nástupcu spoločnosti BAUTEK, spol. s r. o., nakoľko
táto v roku 2016 zanikla v dôsledku zlúčenia. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

že Rumun zmizol, do Dunaja
skočil a už ho niet. Nie je to
tak. Ja to mám z obchodného
registra,“ povedal viceprimátor. S rekonštrukciou podchodu má samospráva v pláne
začať začiatkom septembra.
V zmysle zákona o verejnom
obstarávaní na ňu bola vybraná spoločnosť Tesar-Dach, s.
r. o. „Predpokladaná suma na
opravu predstavuje 29 940,60
eura. Celková skutočná hodnota zákazky bude neskôr vymáhaná právnou formou od právneho nástupcu spoločnosti
BAUTEK, spol. s r. o., nakoľko

táto v roku 2016 zanikla v dôsledku zlúčenia,“ informovala
Michaela Dochánová z tlačového referátu radnice. V rámci
opravy dôjde podľa jej ďalších
slov k demontáži a rezaniu
uvedených dosiek po obvode,
aby pri spätnom namontovaní
vznikli dilatačné škáry potrebných rozmerov udávané výrobcom. Tie budú neskôr riešené
vo farbách mesta. Oprava obkladu stien a stropu podchodu
by mala byť ukončená do 60
dní od začatia prác.
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Humenčania obdivovali vzácny dokument o meste

Počas osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné si mohli Humenčania a návštevníci mesta pozrieť aj najstarší dokument,
ktorý pojednáva o prvej písomnej zmienke o meste.
mpo, Humenné

Dokument bol vystavený vo štvrtok 14.
septembra od 9.00 do 15.00 hodiny v
priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Sieni rodákov. Jedinečnú historickú pamiatku si prišli pozrieť mnohí
návštevníci. Prvá písomná zmienka o
Humennom sa viaže k rodu Drugetovcov,
ktorí sa na základe darovacej listiny z roku
1317 stali pánmi Humenného a okolitých
dedín. „Dokument podchádza zo štátneho
archívu v Prešove z archívneho fondu rodu Drugetovcov. Nie je to, ako sa niektorí
domnievajú, že ide o tú listinu z roku 1317,
ale je to akýsi zoznam písomností rodu
Drugetovcov z rokov 1254 až 1824. Čiže
toto je zapísané až v prvej polovici 19. storočia. Tu ten dotyčný spísal všetky listiny,
ktoré Drugetovci dostali, a jednou z ich je

Historický dokument zachytáva, ako kráľ Karol Róbert daroval v roku 1317 panstvo
Humenné rodu Drugetovcov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

tá z roku 1317, kde je teda, čo obsahovala táto listina. Znamená, že sa tu píše, že
kráľ Karol Róbert daroval Filipovi Drugetovi panstvo a sú tu vymenované obce,“

vysvetlila Mária Novosadová zo Štátneho
archívu Prešov - pracoviska Archív Humenné. Dodala, že originálna listina prvej
písomnej zmienky sa nezachovala. No-

Listinu vystavili v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Sieni rodákov.
Na snímke Mária Novosadová, vedúca
pracoviska Archív Humenné- Štátny archív Prešov.| FOTO: MILAN POTOCKÝ

vosadová spresnila, že vystavený bol len
dokument, ktorý pojednáva o tejto listine.

Volebná komisia PSK zaregistrovala 12 kandidátov pre voľby predsedu kraja
tasr, Prešov

Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom prvom
zasadnutí v pondelok 11. septembra určila spomedzi desiatich členov žrebom za
svojho predsedu Františka Vaška (SmerSD). Zároveň bol vyžrebovaný aj podpredseda volebnej komisie, avšak z dôvodu jeho neprítomnosti na zasadnutí nie
je zrejmé, či túto funkciu prijme, a preto
jeho meno zatiaľ nezverejnila. Informovala o tom zapisovateľka volebnej komi-

sie Mária Lukačiková. Volebná komisia
samosprávneho kraja rozhodla o zaregistrovaní všetkých 12 kandidátov pre voľby
predsedu samosprávneho kraja. O tento
post sa uchádzajú František Bednár z
Popradu (Nezávislosť a Jednota), Ján
Garaj z Prešova (NEKA), Pavol Gašper z
Popradu (NEKA), Andrej Gmitter z Bardejova (NEKA), súčasný predseda PSK
Peter Chudík zo Záborského (Smer-SD),
Milan Majerský z Levoče (KDH, SaS,
OĽaNO, NOVA), Eduard Markovič z Popradu (NEKA), Jozef Mihalčin z Vrano-

va nad Topľou (ĽSNS), František Oľha
z Prešova (Šanca), Miroslav Škvarek zo
Svitu (SNS), Milan Šteiner z Prešova
(Strana zelených Slovenska), Jozef Šváč
z Prešova (Nový parlament). Volebná
komisia zároveň rozhodla o zaregistrovaní všetkých kandidátov pre voľby do
zastupiteľstva PSK pre volebné obvody
Bardejov, Snina a Svidník. V registrácii
bude pokračovať v stredu 13. septembra.
Voliči Prešovského kraja budú rozhodovať o 62 poslaneckých mandátoch v 13
volebných obvodoch.

v lokalite Gaštanová. Celková hodnota
investície je približne 425-tisíc eur. Zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu
je vo výške minimálne 5 percent, čo v prípade mesta predstavuje sumu 21 250 eur
rozdielu celkových oprávnených výdavkov
projektu. Pripravovaný projekt je v súlade
s platným Územným plánom - sídelného
útvaru Humenné a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2016 – 2022. Posla-

nec Michal Babin uviedol, že
v lokalite nastáva problém pri
intenzívnych zrážkach. Stoková
sieť nestíha odvádzať dažďovú
vodu. „Poprosil by som kolegov
poslancov, aby tú výzvu podporili, nakoľko v prípade veľkých
dažďov až poklopy dvíha, dvíha
sa voda, keď sú veľké dažde,”
povedal poslanec Michal Babin.
Poslanci predloženie žiadosti
o získanie NFP schválili.

O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja má záujem až 12 kandidátov.
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mesto plánuje rekonštruovať stokovú sieť v lokalite Dubník - Gaštanová

mpo, Humenné

Obyvatelia lokality Dubník – Gaštanová
v Humennom sa možno dočkajú rekonštrukcie stokovej siete, ktorá slúži na odvádzanie dažďovej vody. Súčasná sieť už
kapacitne nepostačuje. Mestskí poslanci
na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva preto schválili predloženie
žiadosti o získanie Nenávratného finančného príspevku (NFP) za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia stokovej siete

Mesto chce na rekonštrukciu stokovej siete v lokalite
Dubník - Gaštanová získať nenávratný finančný príspevok. | FOTO: MIPO
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Na hranici zadržali utečencov z Indie a Bangladéša
mpo, Sobrance

Na slovensko-ukrajinskom pohraničí bolo pred pár dňami opäť rušno. Dňa 10. septembra v nočných
hodinách kontrolovali policajti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej
polície (RHCP) Sobrance v lesnom
poraste v katastrálnom území obce
Beňatina, okres Sobrance, 2 štátnych príslušníkov Bangladéša a 4
štátnych príslušníkov Indie. Šiesti
cudzinci nemali pri sebe cestovné

doklady. Policajti ich predviedli na
oddelenie za účelom zistenia totožnosti. „Cudzinci prekročili vonkajšiu hranicu s Ukrajinou nedovolene mimo hraničný priechod, zdržiavali sa u nás neoprávnene bez
povolenia príslušných orgánov
a boli administratívne vyhostení
s uložením zákazu vstupu na naše
územie,“ vysvetlila hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej
polície (RHaCP) Sobrance Agnesa
Kopernická.

Bezplatný prístup na internet vo verejných priestoroch EÚ
Európsky parlament minulý týždeň schválil finančnú podporu pre vytváranie bodov bezplatného bezdrôtového prístupu na internet vo
verejných priestoroch v EÚ.
ts, Štrasburg

Financie EÚ budú distribuované
„geograficky vyváženým spôsobom“ na vyše šiestich tisícoch miest
v celej Únii podľa zásady „kto prv
príde, ten prv berie.“ Pilotný projekt by mal zabezpečiť bezplatné
bezdrôtové pripojenie na internet
v miestnych strediskách verejného
života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, medzi ktoré patria napríklad

knižnice, úrady či nemocnice.
„Podmienkou financovania je, aby
verejné inštitúcie dokázali pokryť
prevádzkové náklady bezdrôtového prístupového bodu aspoň počas
obdobia troch rokov. Pripojenie
musí byť ľahko prístupné, poskytované bezplatne a riadne zabezpečené. Bezplatnosť pripojenia zo
strany prevádzkovateľa prístupového bodu znamená aj upustenie
od akejkoľvek komerčnej reklamy
či využívania osobných údajov na

komerčné účely,“ informovala tlačová atašé Soňa Mellak z Tlačového
oddelenia Európskeho parlamentu.
Z financovania budú automaticky vylúčené aj projekty, ktoré na
danom mieste duplikujú podobné
verejné alebo súkromné ponuky
bezplatného bezdrôtového prístupu na internet. Prístup na internet
by mal byť poskytovaný v jazykoch
daného členského štátu a, pokiaľ je
to možné, aj v ďalších jazykoch EÚ.
„Iniciatíva WIFI4EU bola silnou

politickou víziou, ktorá sa čoskoro
stane realitou v celej EÚ. Potvrdzuje, že každý Európan - bez ohľadu
na to, kde žije alebo koľko zarába
- môže profitovať z vysokokvalitného wifi pripojenia. Európsku
gigabitovú spoločnosť to posunie
vpred, stane sa hospodársky konkurencieschopnou a sociálne inkluzívnou,‟ uviedol spravodajca nariadenia a poslanec Carlos Zorrinho.

V Múzeu Tatranského národného parku pribudne medvedí brloh
tasr, Vysoké Tatry

V priestoroch Múzea Tatranského národného parku (TANAP-u) v Tatranskej Lomnici
vo Vysokých Tatrách pripravujú pre návštevníkov novinku.
V priebehu najbližších týždňov
vo vstupných priestoroch pribudne medvedí brloh, s inštaláciou ktorého začali dnes
v ranných hodinách. „Medveď
hnedý je typickým predstaviteľom tatranskej fauny, preto
sme sa rozhodli návštevníkom
priblížiť spôsob jeho života aj

počas zimy. Súčasťou brlohu
bude i preparát medvieďaťa,
ktorý prekvapí hlavne tých najmenších,“ uviedla zoologička
a kurátorka zoologických zbierok Štátnych lesov TANAP-u
Gabriela Chovancová. Po ukončení prác budú mať návštevníci
príležitosť nielen nazrieť do
útrob medvedieho brloha, ale
autentické prostredie dotvoria
aj zvuky najväčšej tatranskej
šelmy. Medvedí brloh sa bude
nachádzať hneď vo vestibule
múzea, kde umiestnili mohutný kmeň stromu aj s koreňmi.
Objavili ho na Liptove, skaly

pochádzajú z Chopku v Nízkych Tatrách. „Chceli sme, aby
vchod do brlohu bol autentický. Trvalo nám skoro mesiac,
kým sme našli takýto vývrat.
Bolo to dosť náročné, lebo pekné vývraty sa dajú nájsť všade,
no je to technicky zložité vybrať ich z prírody a preniesť
na nejaké miesto. Momentálne
máme nosnú konštrukciu, postupne budeme z dreva, pletiva
a PUR peny tvarovať brloh,“
priblížil umelecký reštaurátor
z Liptovského Hrádku Tibor
Kováč. Zvnútra bude brloh nasvietený, jeho súčasťou bude

i preparát trojmesačného medvieďaťa, ktoré zahynulo v Krížnej doline pravdepodobne na
vyčerpanie spôsobené zápalom
pľúc. Prevádzka múzea nebude
počas prác obmedzená. Múzeum TANAP-u je otvorené celoročne, s výnimkou vianočných
a novoročných sviatkov a obdobia pravidelnej každoročnej
rekonštrukcie a modernizácie
expozície, ktorá je tentokrát
plánovaná od 13. do 29. októbra. Ročne ho navštívi približne 30.000 ľudí. Tento rok
si pripomína 60. výročie svojho
založenia.
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DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEUBUDE VEDIEŤ
Inzerujte
v našich novinách
a ste stále na očiach.
Oslovíte viac ako
10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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Numizmatická výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom Od Keltov po euro
Ivana Strakošová, Humenné

Prvé prírastky numizmatickej
zbierky Vihorlatského múzea
v Humennom sa datujú do roku
1968. Boli to keltsko-dácke mince z Ptičia, nájdené v roku 1950.
V súčasnosti má numizmatická
zbierka 3 570 kusov. Okrem mincí sú v nej zastúpené papierové
platidlá, ale aj medaily, plakety,
odznaky, poukážky a pod., hlavne
z územia bývalého Československa, ale aj z iných krajín Európy
a sveta. Vihorlatské múzeum v
Humennom je členom tunajšej
pobočky Slovenskej numizmatic-

kej spoločnosti od 1. januára 1971
a pracovníci múzea A. Gic, M.
Bovan, I. Strakošová pravidelne
publikovali a publikujú príspevky
týkajúce sa nových numizmatických prírastkov. Peniaze sú zatiaľ
jediný hodnotiaci systém, ktorý
skutočne funguje. Dnes ich reprezentujú hlavne papierové bankovky, kovové mince či bitcoiny a
virtuálne výpisy z internetbankingu, no nebolo to vždy tak. Výstava
poskytuje pohľad na platidlá, ktoré sa používali na území Slovenska
od polovice 2. storočia pred Kr.
až po dnes. Návštevníci si môžu
pozrieť razby keltských, rímskych

mincí (časť depotu z Kalinova),
stredoveké platidlá razené uhorskými, ale aj poľskými kráľmi,
núdzové platidlá, výber z pokladu strieborných mincí Leopolda
I. z Topole, variabilitu portrétov
Františka Jozefa I. na minciach
razených počas jeho panovania.
Prehľad ukončia mince novoveké, ktoré si mnohí z návštevníkov
aj pamätajú. Súčasťou výstavy sú
papierové platidlá od čias Márie
Terézie až po dnes. Našou snahou
je poukázať na mincu alebo bankovku ako na platidlo, ale aj ako
na malý umelecký predmet. Numizmatická výstava potrvá vo Vi-

horlatskom múzeu v Humennom
do 31. októbra.

Prezident prispel rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi

Prezident Andrej Kiska rozdelil svoj čistý príjem ďalším desiatim rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi. Každá z nich dostala z júlového platu prezidenta 497,80 eura.
ts, Slovensko

Andrej Kiska vybral adresátov
pomoci na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa
dlhodobo venujú ľuďom v núdzi
– Plamienok, Úsmev ako dar, Liga
proti rakovine, Dobrý anjel a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Takýto postup pri výbere adresátov pomoci uplatňuje
prezident každý mesiac, pričom
pomoc od neho dostávajú rodi-

ny priamo. Prezident pomohol
vdove s troma deťmi. Otec rodiny
zahynul vo Francúzsku. Náklady
spojené s prevozom tela rodina
zaplatila z úveru, ktorý spláca
dodnes. Najstaršia dcéra trpí vážnymi psychickými problémami
a potrebuje 24-hodinovú starostlivosť. Kiska pomohol aj onkologickej pacientke, slobodnej matke
dvoch školopovinných detí. Peniaze išli aj do rodiny, ktorá sa stará
o dospievajúceho syna trpiaceho

svalovou dystrofiou. Ochorenie si
vyžaduje celodennú opateru jedného z rodičov, pričom táto starostlivosť je pre rodinu aj finančne
náročná. Ďalej podporil rodinu
onkologického pacienta s troma
malými deťmi. Časť platu pomohla aj dvom súrodencom. Staršia
sestra trpí svalovou dystrofiou,
jej brat má psychické problémy.
„Nedávno im zomrel otec, ktorého
dôchodok pre nich predstavoval
značnú finančnú pomoc. Matku

stratili pred desiatimi rokmi. Prezident podporil aj štvoricu rodín
s chorými deťmi. Ide o prípady
detskej mozgovej obrny, svalovej
dystrofie, onkologického ochorenia a ťažkého postihnutia. Prispel
tiež rodine so štyrmi deťmi, z ktorých najmladšie trpí svalovou
dystrofiou a vyžaduje si celodennú
opateru. Otec len nedávno získal
stabilnú prácu,“ informovala Martin Lipták z tlačového oddelenia
Kancelárie prezidenta SR.

Finančná správa rozšíri elektronickú komunikáciu

Finančná správa sa začala pripravovať na zavedenie povinnej elektronickej komunikácie pre všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom
registri a aj všetky fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, podnikatelia.
ts, Slovensko

Ak poslanci nový daňový poriadok
schvália, budú všetky právnické a
samostatne zárobkovo činné osoby
komunikovať elektronicky s finančnou správou s občianskym preukazom s čipom. Daňové priznania
budú podávať cez portál finančnej
správy www.financnasprava.sk.
Finančná správa už v týchto dňoch
pripravuje s partnermi z Konzultačnej rady školenia pre budúcich

používateľov elektronickej komunikácie. Ich cieľom bude predstaviť
výhody elektronickej komunikácie
v podobe praktických prednášok.
Podporu dostanú budúci používatelia elektronickej komunikácie aj
vo forme výrazného posilnenia call
centra finančnej správy. „Finančná správa má záujem, aby čo najviac daňovníkov podávalo daňové
priznania a iné podania elektronicky. Daňovníci všetko vyriešia z
domu alebo kancelárie bez potreby

navštíviť daňový úrad, štruktúrovaný formulár daňového priznania
za nich opraví niektoré základné
chyby a navyše poplatok za elektronické podanie žiadosti (napríklad
o potvrdenie o podaní daňového
priznania, potvrdenie o uhradení
pohľadávok na daniach) je oproti písomnej podobe polovičný,“
uviedol prezident finančnej správy František Imrecze. Povinnosť
komunikovať s finančnou správou
výlučne elektronicky majú v súčas-

nosti len platitelia DPH bez ohľadu
na to, či ide o fyzické, alebo právnické osoby, ako aj advokáti a daňoví
poradcovia zastupujúci daňové
subjekty. Tieto subjekty komunikujú s finančnou správou prostredníctvom portálu finančnej správy.
V tomto roku podiel elektronických
daňových priznaní k dani z príjmov
právnických osôb dosiahol 75 percent. Za takmer štyri roky poslali
takmer 30 miliónov elektronických
dokumentov.
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HUMENNÉ: V súvislosti s tragédiou v poliklinike padol rozsudok
Okresný súd v Humennom rozhodol v súvislosti s tragédiou v miestnej poliklinike, kde v roku 2013 po páde do výťahovej šachty
zomrelo dieťa.
tasr, Humenné

Obžalovanému Petrovi S., ktorý sa
v minulosti staral o výťahy v tejto
budove, súd uložil podmienečný
trest. Odsúdil ho pre prečin usmrtenia s trestom odňatia slobody
vo výmere dvoch rokov s tým, že
výkon trestu mu odložil na skúšobnú dobu v trvaní troch rokov.
Zároveň mu uložil aj trest zákazu
činnosti v oblasti zdvíhacích zariadení na tri roky. Rozsudok zatiaľ
nie je právoplatný. Prokurátor totiž
avizoval podanie odvolania v neprospech obžalovaného v celom
rozsahu. Obhajca obžalovaného
informoval, že podanie opravného prostriedku zvážia po doručení
rozsudku v písomnom vyhotovení.
Dnešnému rozhodnutiu súdu predchádzalo vypočutie svedkov, ale aj

súdneho znalca z odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Pred súdom ešte v júni tohto roka
uviedol, že v tomto prípade došlo k
zlyhaniu zabezpečovacieho zariadenia na výťahu, ktoré sa dalo zistiť
bežnou skúškou. Podobnú chybu
zaregistroval pri svojich kontrolných úkonoch raz pred zhruba 30
rokmi. Výrobnú chybu vylúčil. Tú,
naopak, pripustil vo svojej odbornej svedeckej výpovedi technický
inšpektor, ktorý okrem svojvoľného rozladenia zabezpečovacieho
systému nevylúčil aj samovoľný
pohyb výťahu. Obhajca obžalovaného spochybňuje odbornosť
znaleckého posudku, na základe
ktorého došlo k odsúdeniu jeho
klienta. „Na druhej strane, aj keby
sme odborný názor znalca zobrali
ako nespochybniteľný, treba brať

ohľad aj na to, že došlo k zmene
právnej kvalifikácie,“ uviedol dnes
po pojednávaní pre novinárov.
Obžalobu na Petra S. podala totiž
Okresná prokuratúra v Humennom v marci 2014 ešte pre prečin
všeobecného ohrozenia. „Keďže ide
o prečin usmrtenia, tak tu musíme
skúmať, či je tu príčinná súvislosť
medzi porušením zo strany môjho klienta a fatálnym následkom,
pretože v rámci vykonaného dokazovania boli zistené iné rozhodné
skutočnosti, za ktoré nezodpovedá
môj klient,“ doplnil. Splnomocnenec poškodených pre novinárov po
vypočutí rozsudku uviedol, že pre
poškodených uložený trest nebude
nikdy dostatočným zadosťučinením. „Každopádne veria, že tento
uložený trest vzhľadom na jeho
preventívnu a výchovnú funkciu

bude pôsobiť predovšetkým nielen
naňho (obžalovaného), ale aj na
spoločnosť do budúcna a že osoby,
ktoré si majú plniť svoju povinnosť, tak aj robiť budú,“ zdôraznil.
Prvostupňový súd v tejto veci rozhodol už v decembri 2015 rovnako
ako dnes. Senát Krajského súdu v
Prešove však v októbri minulého
roka vtedajší rozsudok okresného
súdu zrušil v celom rozsahu a vec
mu vrátil na prerokovanie a rozhodnutie. Tragický prípad sa stal
v októbri 2013. Šimon, ktorý mal
rok a osem mesiacov, spadol do výťahovej šachty zo šiesteho poschodia v budove polikliniky. Pri vystupovaní sa výťah nečakane pohol
a dieťa v kočíku sa pri vyťahovaní
z výťahu prepadlo do šachty. Ťažkým zraneniam ešte v ten istý deň
chlapček podľahol.

K 700. výročiu prvej písomnej zmienky o Humennom vydali mimoriadnu známku
mpo, tasr, Humenné

Pri príležitosti 700. výročia prvej
písomnej zmienky o meste Humenné predstavili známku s originálnym vyobrazením. Navrhol ju
chorvátsky umelec Zvonimir Vila,
ktorý pochádza z partnerského
mesta Šibenik. Ten mal vo štvrtok v prvý deň osláv aj vernisáž v
mestskom kultúrnom stredisku.
Nová známka urobí radosť aj filatelistom, ktorí si tak môžu obohatiť
svoju zbierku o známku s personalizovaným kupónom, ktorá vznikla
špeciálne pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste
Humenné. Záujemcovia si mimoriadnu známku budú môcť zakúpiť v Turistickom informačnom
centre (TIC), ktoré sídli v budove
železničnej stanice. V spolupráci
so Slovenskou poštou bolo možné

v prvý deň osláv mesta Humenné
posielať listové zásielky opečiatkované špeciálnou pečiatkou vytvorenou rovnako pri príležitosti osláv
mesta. Príležitostná pečiatka bola k
dispozícii na Pošte 1, v priehradke
označenej logom osláv. Záujemcovia si mohli dať opečiatkovať nielen
známky zakúpené v TIC, ale aj iné
donesené tlačoviny.

ná pracovná zanietenosť z neho
robí pravého a nenapraviteľného
romantika. Jeho grafické listy sú
ako keby nasiaknuté horkým nápojom smútku. Tento jeho výtvarný
svet nadrealistických vyobrazení je
plný poetických vízií preniknutých

pocitmi samoty a túžby. Vila má za
sebou desať samostatných výstav
a niekoľko skupinových výstav a za
svoju prácu je nositeľom početných
uznaní. Humenčania môžu obdivovať jeho diela na výstave v mestskom kultúrnom stredisku.

Výstava chorvátskeho umelca

Zvonimir Vila je akademický maliar-grafik, ktorý sa narodil v Záhrebe v roku 1966. Študoval na
Vysokej škole výtvarných umení
v Záhrebe na oddelení grafiky.
Patrí k najlepším akademickým
grafikom strednej generácie. Jeho
diela sú preniknuté cirkevnými,
historickými a aj nadprirodzenými symbolmi. Profesor Frane Paro
o ňom povedal, že jeho bezhranič-

Známku navrhol chorvátsky umelec Zvonimir Vila, ktorý aktuálne vystavuje v mestskom kultúrnom stredisku. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Východniari sa vybrali po stopách filmu Čiara

Fenomén trileru z prostredia slovensko-ukrajinskej hranice oslovil množstvo Slovákov. Niektorí pred pár dňami osobne
navštívili miesta v oblasti Zemplína, kde sa film nakrúcal.
Milan Potocký, Ubľa

Občianske združenie Priatelia
Zemplína zorganizovalo v piatok
15. septembra špeciálne Špacirki
po stopách filmu Čiara. Záujemcovia prešli trasu od Michaloviec cez
Zalužice, Sobrance, Tibavu, Beňatinu až do Uble. Spoznávanie týchto
známych i menej známych miest
bolo doplnené výkladom skúsených historikov. Prvá zastávka bola
v obci Zalužice v okrese Michalovce pred budovou základnej školy,
kde sa natáčali rôzne scény. Druhá
zastávka bola v obci Tibava. Tu sa
viacero filmových scén realizovalo v niekdajšom kaštieli s krásnou
veľkou záhradou. Tretia zastávka

bola v meste Sobrance, kde si filmový štáb vybral ako jedno z miest
natáčania priestor pred sobraneckou nemocnicou. Východniari sa
počas potuliek zastavili aj v Beňatinskom kameňolome, ktorý sa pre
filmárov javil ako jedno z vhodných miest natáčania. Vo filme sa
nakoniec nahrávali scény z dvoch
kameňolomov. Piata zastávka bola
v dedinke Ubľa, kde sa film natáčal
na viacerých miestach. Ubľa je pre
film dôležitým miestom, lebo aj príhody porozprávané v miestnej krčme poslúžili pri príprave filmového
scenára.
Film Čiara mal medzi divákmi obrovský úspech. Na 52. ročníku Medzinárodného filmového festivalu

v Karlových Varoch si
režisér Peter Bebjak
odniesol cenu za réžiu.
Herec Tomáš Maštalír
hrá vo filme Adama
Krajňáka, ktorý je otcom rodiny a zároveň
hlavou
kriminálnej
skupiny, ktorá pašuje cigarety. Pokojné Mnohí východniari sa vybrali po stopách úspešného filmu Čiakšefty na hranici sa za- ra, ktorý sa natáčal na slovensko-ukrajinskom pohraničí. Zastačínajú otriasať, keď no- vili sa aj v Beňatinskom kameňolome. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
vovybudovaná hranica
Schengenského priestoru spôsobí thrilleru má nákazlivú iskru, ktorá
nárast nervozity z nejasnej budúc- ho na míle vzďaľuje od obyčajnej
nosti. Problémy nastanú, keď jedna žánrovej zábavy a odhaľuje univerz pašeráckych zásielok stroskotá a zálny ľudský príbeh zasadený do
spustí sa nezastaviteľná lavína uda- prostredia, v ktorom sa prelínajú
lostí. Kriminálny námet s prvkami kultúry, zvyky i životy.

zdrojov. Dôvodom, prečo sa Medzilaborce rozhodli investovať do takéhoto
športoviska, je fakt, že v meste absentuje priestor pre deti a širokú verejnosť
na voľnočasové aktivity v zime. „Vieme
vytvoriť prírodnú ľadovú plochu, ale tá
je závislá od počasia. Táto plánovaná
bude mať umelé chladenie,“ uviedol pre
TASR primátor Vladislav Višňovský.

S realizáciou projektu chcú začať v tomto roku. Ľadová plocha o rozmeroch
40 x 20 metrov bude situovaná v areáli
mestského športového klubu. Podľa slov
primátora by ju chceli v budúcnosti aj
zastrešiť, aby poveternostné podmienky nevplývali na kvalitu ľadu. Medzilaborce v tomto roku prejavili záujem aj
o projekt Slovenského zväzu ľadového

MEDZILABORCE: Mesto plánuje vybudovať ľadovú plochu

tasr, Medzilaborce

Medzilaborce majú v pláne vybudovať
ľadovú plochu. O spolufinancovanie
požiadali aj Prešovský samosprávny
kraj (PSK), ktorý by mal prispieť sumou
100 000 eur. Zvyšok, približne 200-tisíc
eur, by samospráva zaplatila z vlastných

hokeja na výstavbu viacúčelovej športovej haly. Podľa Višňovského by však pre
mesto bol finančne náročný. „Preto sme
sa rozhodli ísť touto cestou,“ poznamenal s tým, že na budúci rok by sa chceli
pustiť do výstavby bazéna. „Jeho realizáciu budeme robiť sami alebo v spolupráci so súkromným investorom,“ priblížil plány do budúcna.

Z. HÁMRE: V turistickom centre zaznamenali počas leta nárast počtu Ukrajincov

Sezóna v turistickom informačnom centre (TIC) v Zemplínskych Hámroch v Sninskom okrese bola napriek daždivému
a chladnému začiatku leta úspešná. Návštevníkov tu bolo podobne ako vlani.
tasr, Zemplínske Hámre

„V tomto roku v mesiacoch máj až
august štartovalo zo Zemplínskych
Hámrov do Chránenej krajinnej
oblasti Vihorlat 2500 ľudí, polovica
z nich využila služby nášho TIC. Najčastejšie nás navštívili Slováci, potom to boli Poliaci a Česi. Tento rok
k nám prišli aj Holanďania, Američania a oproti minulým rokom bol
viditeľný nárast počtu ukrajinských
turistov,“ uviedla pre TASR Zuzana
Burdová z TIC. S príchodom letných

prázdnin sa podľa jej ďalších slov
zvýšil počet rodín s deťmi z celého
Slovenska. Záujem zo strany turistov
bol nielen o Vihorlatské vrchy, ale aj
o Národný park Poloniny. „Je cítiť,
že aj domáci majú záujem objavovať
najvýchodnejší kút Slovenska, jeho
prírodu, kultúru aj históriu,“ spomenula Burdová s tým, že nedostatky pozorovať v oblasti ubytovacích
a stravovacích zariadení v okrese
Snina. „Od Zemplínskych Hámrov
až po Novú Sedlicu boli ubytovacie
zariadenia počas celého leta plné,“

dodala. Vyšší záujem o túto turistickú oblasť oproti vlaňajšku zaznamenali aj zo strany horských cyklistov.
Vo Vihorlatských vrchoch je veľký
potenciál pre tento druh športu. Pre
všetkých, ktorí radi objavujú prírodu či históriu na bicykli, pripravili
11. septembra 2017 akciu „Bicyklom
po sninskej úzkokoľajke“. TIC bude
počas septembra otvorené od stredy
do nedele, rovnako počas sviatkov
od 7.30 do 15.00 h. „Ak bude pekné babie leto, budeme mať určite
otvorené ešte aj v októbri,“ doplni-

la. Turisti nájdu centrum v lokalite
pri kameňolome, na mieste, kde sa
začínajú hlavné turistické trasy na
Sninský kameň a Vihorlat. Na tomto
mieste je pre nich k dispozícii bezplatné parkovisko, wifi pripojenie
a toalety. TIC poskytuje akékoľvek
informácie aj na telefónnom čísle,
ktoré záujemcovia nájdu na webovej
stránke www.zemplinskehamre.sk.
Aktuálne informácie je možné získať
aj na oficiálnej facebookovej stránke
Hámorský náučný chodník.
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Poslanci chcú viac peňazí pre základnú umeleckú školu

Upozorňujú, že suma, ktorú poskytuje mesto Humenné Základnej umeleckej škole na Mierovej ulici, nepostačuje
zariadeniu ani na výplaty. Samospráva tvrdí, že neurobila žiaden chybný krok.
Milan Potocký, Humenné

Na poslednom rokovaní mestského
zastupiteľstva sa poslanci pri rozpočtovom opatrení zaoberali financovaním Základnej umeleckej školy
na Mierovej ulici. Podľa viacerých
poslancov čiastka, ktorú mesto navýšilo pre ZUŠ-ku, nepostačuje.
„Už minule sme schvaľovali jedno
rozpočtové opatrenie, teraz ideme
schvaľovať ďalšie. Musím povedať,
že ani táto čiastka, ktorá je tu navrhovaná, nestačí na to, aby škola
fungovala a bola schopná vyplácať
mzdy a platy svojim zamestnancom
v termíne, na ktorý sa zaviazala ako
správny subjekt. A to z toho dôvodu, že rozpočet základnej umeleckej
školy bol od začiatku podseknutý
o zhruba 170-tisíc. A teraz len mesto
dopĺňa svojimi rozpočtovými opatreniami toto, čo by malo mať od
začiatku,“ upozornil poslanec Jozef
Babják.

Škola je podfinancovaná,
tvrdí poslankyňa

Financovanie umeleckej školy je
poddimenzované aj podľa poslankyne Márie Cehelskej. „My sme
podfinancovali túto základnú umeleckú školu,“ zdôraznila poslankyňa
a pokračovala, „my si uvedomme,
že ZUŠ-ka, to nie je centrum voľné-

ho času, kde jeden rok máme také
krúžky a na druhý rok iné a môžeme
riešiť aj personálne a neviem čo. Jednoducho je tam učebný plán, ktorý
vás nepustí, a keď raz tam ktosi učí
na flautu, tak sa musí učiť ten príslušný počet rokov a máte aj toho
učiteľa na tú flautu, takže prestaňme
o ZUŠ-ke rozmýšľať ako o CVC-čku a
uvedomme si, že ZUŠ-ka je základná
umelecká škola. Je to škola, ktorá
garantuje kvalitu, odbornosť. Im
v podstate stačí 4-tisíc eur mesačne
a tým sú dofinancovaní na 80 percent. Oni nepýtajú na 100 percent.
Oni sú tí, keby dostávali 4-tisíc mesačne ku mzdám a odvodom, tak by
boli dofinancovaní na 80 percent.
Takže nevieme, prečo sa tak správame k tej ZUŠ-ke. Sú to naše deti,
mestské, sú to naši učitelia a čo sa
deje, prečo tá ZUŠ-ka vychádza tak
ako vychádza?“ spýtala sa Cehelská.
Poslanec Ivan Hopta je presvedčený,
že pri prerozdeľovaní financií školám by mali rozhodovať odborné kritériá. „Niekedy mi pripadá aj s tými
peniazmi, aj ZUŠ-kami, aj iné veci,
že ak si známy, peniaze dostaneš, ak
nie si známy, automaticky mi to pripadá, že si proti nám a potom musíš
trpieť za to. Bohužiaľ, v našom meste
sa takáto politika vedie,“ skonštatoval Hopta.

Poslanci Jozef Babják a Mária Cehelská upozornili, že peniaze určené na výplaty a odvody
pedagógov ZUŠ na Mierovej ulici nepostačujú. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Poslanci navrhli navýšiť
peniaze pre ZUŠ

Poslanec Jozef Babják navrhol, aby
pôvodne navrhovaná čiastka 11 300
eur bola navýšená o 12 200 eur na
23 500 eur. A v položke 6-percentné
navýšenie platov čiastku 6 708 eur
upraviť na čiastku 7 800 eur. „Tým
pádom by nemali byť už ďalej problémy s rozpočtom základnej umeleckej školy,“ vysvetlil Babják. K návrhu
Babjáka sa priklonila aj poslankyňa
Cehelská. „Už v mesiaci jún u vás
mali problém s novými výplatami.
Potom bol problém v júli, v auguste. Stále žiadajú na dofinancovanie,“
uviedla Cehelská. Mestské zastupiteľstvo napokon schválilo pôvodnú
sumu, ktorú navrhlo mesto, a nie
poslanci. Na dofinancovanie miezd
a odvodov odklepli poslanci ZUŠ na
Mierovej ulici finančné prostriedky
z rezervy na originálne kompetencie
vo výške 11 300 eur a 3-tisíc eur na
odchodné zamestnancov pri odchode do starobného dôchodku. Zároveň schválili navýšenie platov pedagogických zamestnancov o 6 percent.

Radnica: Mesto neurobilo
žiaden chybný krok

Viceprimátor Andrej Semanco vysvetlil, že suma pridelená jednotlivým školám sa v prvom rade odvíja
od počtu detí. Doplnil, že v školskom

roku 2016 - 2017 je v spomínanej
škole o približne 80 žiakov menej.
„Čiže nehovorte, že aj v jednom školskom roku, aj v druhom je rovnaký
počet detí. My všetci vieme veľmi
dobre, že v školstve je systém počet
detí, prepočíta sa hore-dole. Takže,
samozrejme, majú menej peňazí.
A jednoducho na ten rok nestačia,
jednoducho je to tak,“ reagoval viceprimátor. Vedúca odboru školstva
Mestského úradu v Humennom Ľubica Burešová vysvetlila, že prerozdelenie peňazí medzi mestské školy
závisí hlavne od výberu podielových
daní v rámci Slovenska. „Niekedy
viac vyberú, niekedy menej,“ poznamenala vedúca odboru. Doplnila, že
zažila obdobie, keď na konci roka samospráva nemala z podielových daní
na výplaty. „Lebo bol taký pokles.
Takže mesto má právo rozhodnúť,
v koľkých percentách bude určený
mzdový základ,“ vysvetlila Burešová.
„My sme si porovnávali aj iné mestá.
Mesto Humenné neurobilo žiaden
chybný krok. Nikdy škola nefunguje
na princípe, že príde štatutár a povie: Dáte mi takúto sumu a my budeme fungovať. Štatutár by sa mal so
sumou, ktorú dostane, samozrejme,
výpočtom stotožniť a v prípade, ak je
tam nejaký sklz, tak mal by prijímať
aj nejaké opatrenia,“ povedala Burešová.
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HE/0046

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

 Dáme do prenájmu KANCELÁRSKE
PRIESTORY
v zrekonštruovanej budove
SFZ na ul. Osloboditeľov
3 v Humennom (100 m od
centra mesta, dostatok parkovacieho miesta zdarma).
NEVAL Viac na tel. č. 0905 809 038;
e-mail: sekretariat@obfzhunce z Nižnýchmenne.sk
Ladičkoviec ako akční hrdi-

PREDAJ
 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 0908 102
786.

Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne
SIETE
pevné
plissé
rolovacie

HE-R/0002

 Prijmem
VEDÚCEHO
do DREVOVÝROBY (s praxou) v Strážskom. Tel. 0905
256 038.

jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000 čitateľov

SV-Z/000425

Moder EFEKT s.r.o.

 Prijmeme
HARISTOV
a PRACOVNÍKOV NA GÁnálového
TER – drevovýroba. Tel.
0905 256 038.

SV-Z/000418
HE/0047

ých tanečníčok

Po Matúšovi ber čiapku
na uši.

NAŠE7.NOVINY
3. 2016 = VÁŠ ÚSPECH

www.humenskyexpres.sk

PRÁCA

Ak je na Matúša (21. 9.,
apoštol a evanjelista), býva
budúci rok dobré víno.

PONDELOK
12. JÚNA 2017

Kompletný archív
článkov nájdete na adrese

HE-R/0001

PRANOSTIKA

18. 9. NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
V týždni Matúšovom žito sa
Hviezdoslavova ul. 29
zvykne siať.
19. 9. LABORECKÁ,
Ak je jasné počasie na Mórica
Laborecká ul. 58
(22. 9.), v zime časté vetry
20. 9. CENTRUM,
očakávaj.
Námestie slobody 67
21. 9. DR. MAX - KAUFLAND,
Posledné jablko zjedla svätá
Štefánikova ul. 50
Tekla z Ikónie (23. 9., panna
22. 9. FIALKA,
a mučenica).
Nemocničná 41/A
September je májom jesene.
23. 9. LÚČ,
Ul. 1. mája 22
Nad májovú záhradu je
24. 9. PRI NEMOCNICI HE s.r.o.,
záhrada v septembri krajšia.
Ul. 1. mája 5558
HUMENSKÝ EXPRES
| 5
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Východ / Západ S L N K A
pon (18.9.)
6:07 / 18:40 hod.
ut
6:09 / 18:38 hod.
str
6:10 / 18:36 hod.
štvr
6:11 / 18:34 hod.
pia
6:13 / 18:32 hod.
sob
6:14 / 18:29 hod.
ned
6:16 / 18:27 hod.

polu s romantickými princeznami, vílami a
HE-R/0081
ozprávkovými bytosťami.

ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY

HE-R/0099

SV-Z/000427

ROLETY
textilné
plastové
LAMELOVÉ DVERE
www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
Laborecká 57, Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
prosperujte s nami

Nájdete nás aj PRÁCA
na facebooku: NA
redakcia@humenskyexpres.sk
STABILNÁ
SLOVENSKU

SV-Z/000426

ného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z.HE-R/0101
z. o štátnej služnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodu sa ustanovujú podrobnosti
o obsadzovaní UPRATOVAČvoľných štátnozamestna Prijmeme
ým konaním a výberom
KU do prevádzky v Strážvyhlasuje V Ý B E R
skom. Tel. 0905
256
038.
ého štátnozamestnaneckého
miesta
vo funkcii
RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍKHE-R/0100

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 –
20.00 hod.

PRENÁJOM

 Prijmeme PRACOVNÍKA
NAUrčite
NOČNÚ
(každý
cenná bolaZMENU
príchuť zlatej medaily.
druhý
deň)
plat
500
eur.
OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ,
Tel.tel.0905
256fax:
038.
17, 066 34 Humenné,
057 888 3180;
057 888 3191
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA
Rodinný muzikál autorky Tatiany Masníkovej
s hudbou Roberta „Ropka“ Šimka a Petry
Bangóovej. Príbeh na motívy rozprávok Tisíc
a jednej noci nás zavedie do Bagdadu, je plný hudby, tanca, nádherných kostýmov, veľkou výpravou
s podmanivými svetelnými efektami. - v nedeľu
24. septembra o 17.00 hod. v divadelnej sále DK.
Vstupné 8 eur.
ON A ONA TOUR
Koncertný program Adely Banášovej a Richarda
Müllera. Dve nezameniteľné osobnosti na jednej scéne. R. Müller bude divákom bližšie ako
kedykoľvek predtým. Skvelá hudba, prežité texty,
jedinečná interpretácia aj nové skladby z albumu
„55“. To všetko podčiarkne intímna spoveď, bezprostredné komentáre a vtipné dialógy.  A vďaka
A. Banášovej sa dozviete viac ako kedykoľvek
predtým. - v stredu 4. októbra o 18.00 hod.
v divadelnej sále DK.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
MIZNÚCI SVET
Program reedície spomienok Humenčanov. –
v nedeľu 24. septembra o 15.00 hod. v parku pri
kaštieli „na kruhu“. (V prípade nepriaznivého
počasia sa podujatie uskutoční v koncertnej sieni
VM.)
OD KELTOV PO EURO
Numizmatická výstava. Prvé prírastky numizmatickej zbierky sa datujú do roku 1968. Boli
to keltsko-dácke mince z Ptičia, nájdené v roku
1950. V súčasnosti má numizmatická zbierka 3
570 kusov. Okrem mincí sú v nej zastúpené papierové platidlá, ale aj medaily, plakety, odznaky,
poukážky a pod., hlavne z územia bývalého
Československa, ale aj z iných krajín Európy a
sveta. Vihorlatské múzeum je členom tunajšej
pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti od
1. 1. 1971 a pracovníci múzea A. Gic, M. Bovan,
I. Strakošová pravidelne publikovali a publikujú
príspevky týkajúce sa nových numizmatických
prírastkov. Súčasťou výstavy sú papierové platidlá
od čias Márie Terézie až po dnes. Snahou je
poukázať na mincu alebo bankovku nielen ako na
platidlo, ale aj ako na malý umelecký predmet.
Potrvá do 31. 10. vo výstavných priestoroch VM.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Výstava dobových fotografií renesančného kaštieľa
v Humennom, sídla Vihorlatského múzea. Súbor
veľkoformátových fotografií prináša zábery od
najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku na
rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po
dnešok. Súčasťou vystavovaných fotografií sú
aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z
rodinného albumu potomkov Andrássyovcov
žijúcich v Kanade. Potrvá do konca novembra v
priestoroch VM.
MIKULÁŠ JACEČKO: POETIKA VINÍC
Fotografická výstava objektívom Mikuláša
Jacečka, rodáka z obce Habura. V súčasnosti žije
a tvorí vo zemplínskej obci Vinné. Diela približujú
jedinečnú nádheru zemplínskeho regiónu so

zameraním na malebnú obec Vinné. Potrvá do 31.
10. vo výstavných priestoroch VM.
NEŽELANÍ VOTRELCI
Invázne botanické druhy okolo nás. Výstava
prírodovednej expozície potrvá do 31. 10. v priestoroch VM.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických
čiernobielych grafík) autora a národného umelca
Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
ČIARA
Adam Krajňák je otcom rodiny i hlavou kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety cez slovensko-ukrajinskú hranicu. V kruhu svojich najbližších
zohráva nenahraditeľnú rolu starostlivého
dôverníka, ale aj zásadového a nekompromisného
vodcu, ktorému ani v rozhodujúcich okamihoch
nechýba temperament. Pokojné spolužitie dvoch
prelínajúcich sa svetov sa však začne otriasať, keď
novovybudovaná hranica Schengenského priestoru
spôsobí nárast nervozity z nejasnej budúcnosti. A
keď jedna z pašeráckych zásielok stroskotá, spustí
sa nezastaviteľná lavína udalostí, počas ktorých
bude musieť Krajňák spochybniť svoje vlastné
hranice, ktoré doteraz odmietal prekročiť. Réžia
Petra Bebjaka vnáša do kriminálneho námetu s
prvkami thrilleru nákazlivú iskru, ktorá ho na míle
vzďaľuje od obyčajnej žánrovej zábavy, a odhaľuje
univerzálny ľudský príbeh zasadený do prostredia,
v ktorom sa prelínajú kultúry, zvyky i životy.
thriller (SVK/UKR), pôvodné znenie
– 18. septembra o 19.30 hod.
KTORÝ JE TEN PRAVÝ?
(HOME AGAIN)
Reese Witherspoon sa ocitne v obkľúčení mladých
mužov, ex-manžela a bude sa pýtať sama seba...
ktorý je ten pravý. Po rozchode s manželom chce
Alice začať odznova a podarí sa jej to naozaj
na jednotku. Vďaka neviazanej narodeninovej
oslave sa jej život obráti naruby a skončí sa to
až vo chvíli, kedy má zrazu doma svoje dve
deti, mladého milenca, jeho dvoch kamarátov i
bývalého manžela. Alice má štyridsať a vracia sa
späť do mesta, kde sa narodila a vyrástla. Doma si
chce utriediť myšlienky a začať odznova. Veď, ako
sa hovorí, život začína až po štyridsiatke. Nemôže
existovať lepší štart ako narodeninová party s
kamarátkami!
romantická komédia (USA), české titulky
– 19. septembra o 19.30 hod.
KLIENT
(FORUSHANDE)

PROJEKT 100... Emad a Rana sú manželia a
zároveň herci v amatérskom divadle, kde práve
skúšajú adaptáciu hry Arthura Millera Smrť
obchodného cestujúceho. Kvôli statike budovy

MENINY
oslavujú:
18. 9.
19. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.

EUGÉNIA
KONŠTANTÍN, KONŠTANTÍNA
- Deň vzniku Slovenskej národnej rady
(pamätný deň)
ĽUBOSLAV, ĽUBOSLAVA
MATÚŠ
(Svetový deň Alzheimerovej choroby / Svetový
deň vďačnosti / Medzinárodný deň mieru)
MÓRIC
(Európsky – Svetový deň bez áut)
ZDENKA, ZDENA
(Medzinárodný deň proti sexuálnemu
zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi)
ĽUBOŠ, ĽUBOR
(Medzinárodný deň nepočujúcich / Svetový
deň srdca / Európsky deň agrobiodiverzity –
zvýšenie povedomia ochrany a zachovania
ohrozených hospodárskych zvierat a rastlín)

sa musia presťahovať do nového bytu. Až príliš
neskoro zistia, že predchádzajúca nájomníčka bola
prostitútka a do bytu neustále chodili v noci jej
klienti. Rana raz v noci otvorí dvere, pri ktorých
niekto zvoní mysliac si, že je to jej manžel.
Avšak nie je. Tragické udalosti majú dopad nielen
na manželstvo, ale aj na skúšanie divadelnej
hry. Ocenenia / 2016: MFF Cannes - cena pre
Najlepšieho herca (Shahab Hosseini), cena za Najlepší scenár; 2017: Oscar – najlepší cudzojazyčný
film; Zlatý glóbus – nominácia v kategórii najlepší
zahraničný film /.
dráma (FRA/IRÁN), titulky
– 20. septembra o 19.30 hod.
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
(KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE)
S tajnými agentmi ešte tajnejšej organizácie Kingsman sme sa rozlúčili trochu rozpačito. Síce na
poslednú chvíľu zachránili svet a väčšinu jeho obyvateľov, sami na tom neboli práve najlepšie. Harry
Hart (Colin Firth) skončil s prestrelenou hlavou a
je teda potenciálne mŕtvy, za sebou to má aj klamár
šéf Arthur. Mladý agent Eggs (Taron Egerton)
síce prežil a skončil v náručí dánskej princeznej,
ale inak by sa dal počet elitných agentov, ktorí
prežili, spočítať na prstoch jednej invalidnej ruky.
A teraz čelia zvyšní hrdinovia novej výzve. Ich
tajnú centrálu totiž zničil niekto, kto má poriadny
arzenál a celý svet sa stáva rukojemníkom ďalšieho
šialeného zloducha.
akčná komédia (USA), slovenské titulky
– 21., 22. a 23. septembra o 19.30 hod.
LEGO NINJAGO
(AMERICAN ASSASSIN)
Je tu ďalšie veľkolepé dobrodružstvo s
obľúbenými LEGO postavičkami! Tentoraz sa
ocitáme v meste Ninjago City, ktoré ohrozujú
temné sily. Zachrániť ho môže iba mladý Loyd,
alias Zelený nindža, spolu so svojimi kamarátmi,
tajnými nindža bojovníkmi. Cez deň sú to obyčajní
tínedžeri, ktorých otravuje škola, ale v noci sa
menia na nindžov s neuveriteľnými schopnosťami
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OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Ing. Ladislav Vaško, nar. 1937
Mária Dudaščíková, nar. 1938
Terézia Ficková, nar. 1939
Ing. Štefan Horvát, nar. 1943
Gejza Maľar, nar. 1954
V JABLONI
Milan Matúška, nar. 1931
Irena Gazdíková, nar. 1948
V SNINE
Júlia Hudáková, nar. 1928
Štefan Aľušík, nar. 1956
V TOPOĽOVKE
Ján Šram, nar. 1956
VO VOJNATINE
(okres Sobrance)
Ján Holodňák, nar. 1954
V ZÁMUTOVE
(pochovaný v Snine)
Milan Hardoň, nar. 1949

Myšlienka
týždňa...
„Stráň sa ľudí, ktorí
sa usilujú zmariť tvoje
ambície. Malí ľudia
to robia vždy, ale tí
veľkí ťa nútia pocítiť,
že aj ty sa môžeš stať
veľkým.“
(MARK TWAIN; 1835-1910 –
americký spisovateľ,
satirik, humorista)
a bojovými strojmi. Pod vedením múdreho Majsta
Wu musia ochrániť Ninjago pred zlovestným
Lordom Garmadonom, ktorý je, čistou náhodou,
aj Loydov otec. Epický boj strojov proti strojom a
otca proti synovi, bude skúškou tohto neúprosného,
a zároveň nedisciplinovaného tímu novodobých
nindžov. Musia sa naučiť krotiť vlastné ego a
držať spolu, aby dokázali využiť svoju vnútornú
silu Spinjitzu.
animovaný, akčný (USA), slovenský dabing
– 22. septembra o 17.30 hod. 3D verzia,
23. 9. o 17.30 hod.
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Šachové figúrky na nádvorí humenského zámku ožili.
-MJK-, Humenné

Kráľovská
hra, ako
sa šachu
hovorí, sa
v našom
regióne
úspešne
rozvíja aj
vďaka nadšencom Neziskovej
organizácii ŠACHY REINTER Humenné. Výsledkom
toho sú popredné priečky
či majstrovské tituly našich
šachistov nielen v rámci republikových súťaží. Trochu
netradičným spôsobom sa priblížila mladá talentovaná skupina šachového klubu verejnosti v rámci Pamätných dní
mesta Humenné na nádvorí
humenského zámku v sobotu
16. septembra popoludní.

Netradičné podujatie prilákalo do zámku mladých aj starších. | FOTO: MJK
Živý šach na nádvorí humenského zámku. | FOTO: MJK

Milovníci kráľovskej hry, obdivovatelia dobových kostýmov
i šermiarskeho umenia tak mali
možnosť vzhliadnuť exhibičné
predstavenie šachistov a šermiarov skupiny historického
šermu Vikomt zo Sniny, ktoré
zorganizovalo Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s vyššie menovanými klubmi.
Veľkú šachovnicu rozprestretú na nádvorí zámku obsadilo
tridsaťdva živých figurantov
(šachistov a šermiarov), ktorí
„vo veľkom štýle“ prezentovali
aktuálne prebiehajúci súboj na
skutočnej šachovnici. Oproti
sebe sa posadili a šachový duel
rozohrala dvojica klubu Šachy
Reinter, strieborní extraligoví
šachisti našej najvyššej slovenskej súťaže družstiev – Jaroslav
Pčola ml. verzus Daniel Rajňák.
Po vyradení z hry sa na veľkej
šachovnici odohral fiktívny
boj a porazeného si zo súboja
odviedla, do kostýmu „smrtky
s kosou“ odetá Marianna Aľušíková.
Najmä tí najmenší návštevníci
atraktívneho podujatia mali zo
„živého šachu“ úžas. Priebeh
šachového súboja odborným
slovom komentoval riaditeľ
klubu Šachy Reinter, Jaroslav
Pčola st. Inak ako remízou sa

Šachovú partiu rozohrala dvojica – Jaroslav Pčola ml. a Daniel Rajňák.
Riaditeľ Vihorlatského múzea – Mgr. Vasil Fedič (vľavo) s Daliborom Ka- | FOTO: MJK
zíkom (Vikomt a Klub šermu Snina). | FOTO: MJK

Najprv šermiarsky súboj žien a po strate kordov pästný súboj musel ukončiť zodpovedný. | FOTO: MJK
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Remízou ukončila súboj skúsená dvojica

Dáma Reinteru si berie svoju obeť. | FOTO: MJK

Súboj na veľkej šachovnici. | FOTO: MJK

Spravodlivá remíza šachovej partie – Rajňák vs. Pčola ml. | FOTO: MJK
Kráľ a dáma. | FOTO: MJK

Šachisti NO Šachy Reinter Humenné. | FOTO: MJK

Správne odpovedala na súťažnú otázku riaditeľa Šachy Reinter, Jaroslava Pčolu st., členka šachového klubu – Olívia Seková. | FOTO: MJK

táto hra skončiť nemohla. Členovia
historického
šermu Vikomt
predviedli
v závere nie-

čo zo svojho umenia a výstrel
z miniatúrneho dela, na počudovanie svojej veľkosti paradoxne dosť hlučným spôsobom,
ukončil toto netradičné šachové
podujatie.

ŠACH (z perzštiny - šáh,
kráľ, kráľovská hra) je deterministická
strategická
hra s úplnou informáciou
pre dvoch hráčov, o ktorej
výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti
hráčov, ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať
súperovi „mat“. Šach má
v sebe prvky umenia, vedy
a športu; rozvíja logické
myslenie a nabáda ľudskú
pamäť k maximálnej sústredenosti a koncentrácii. Šach
sa hrá na doske zvanej šachovnica, rozdelenej na 8 ×
8 políčok. Každý hráč má na
začiatku partie k dispozícii
nasledujúce figúrky: 1 kráľa,
1 dámu, 2 veže, 2 strelcov, 2
jazdcov a 8 pešiakov. Aktuálnym majstrom sveta je Nór –
Magnus Carlsen.

INZERCIA
HE-S/0042

Maličké delo narobilo veľa hluku svojím výstrelom. | FOTO: MJK
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Dobrovoľní hasiči zo Starého a hasičky z Modry nad Cirochou sú najlepší
(pa), Staré

Na Východe našej republiky
sa organizuje niekoľko hasičských líg podľa regiónov.
Pred rokom vznikla Zemplínska hasičská super liga. Tohto
roku to bol už druhý ročník
a záverečné kolo siedme bolo
v obci Staré, ktoré obhajovalo
prvenstvo z minulého ročníka.
Zároveň sa súťažilo aj o Putovný pohár DHZ Staré.
Celkovo sa do súťaže zapojilo
pätnásť družstiev dobrovoľných
hasičských zborov, z toho jedenásť mužských a štyri družstvá
žien.   Favoritmi boli muži zo
Starého a ženy z Modry nad
Cirochou. Po hlásení a príhovoroch začal tuhé súťažné boje,
každý chcel dosiahnuť čo najlepší výsledok.

dov, 3. DHZ Trnava pri Laborci – 135 bodov, 4. DHZ Žbince
– 116 bodov, 5. DHZ Dlhé nad
Cirochou – 101 bodov, 6. DHZ
Dlhé nad Cirochou – 97  bodov,
7. DHZ Novosad – 87 bodov,
8. DHZ Horňa – 84 bodov, 9.
DHZ Lekárovce – 73 bodov, 10.
DHZ Modra nad Cirochou - 66
bodov, 11. DHZ Kamenica nad
Cirochou – 25 bodov,  12. DHZ
Stakčínska Roztoka – 25 bodov,
13. DHZ Koňuš – 13 bodov.
ŽENY *   1. DHZ Modra nad
Cirochou – 132 bodov, 2. DHZ
Belá nad Cirochou – 114 bodov,
3. DHZ Stakčínska Roztoka –
100 bodov, 4. DHZ Novosad –
91 bodov.

Družstvo žien Belej nad Cirochou na štartovnej čiare. | FOTO: ARCHÍV PA

VÝSLEDKY  
MUŽI *    1. DHZ Hraň – 28
bodov, 2. DHZ Trnava – 23 b,
3. DHZ Horňa – 21 b, 4. DHZ
Staré – 19 b, 5. DHZ Modra nad
Cirochou – 15 b, 6. DHZ Belá
nad Cirochou – 13 b, 7. DHZ
Dlhé nad Cirochou – 12 b, 8.
DHZ Stakčínska Roztoka – 11
b, 9. DHZ Lekárovce – 10 b, 10.
DHZ Novosad – 7 b, 11. DHZ
Žbince – 2 b.
ŽENY *  1. DHZ Modra nad Cirochou – 26 bodov, 2. DHZ Belá
nad Cirochou – 19 b, 3. DHZ
Novosad – 17 b, 4. DHZ Stakčínska Roztoka – 15 b.

Druhé miesto žien v Zemplínskej lige patrí DHZ Belá nad Cirochou. | FOTO: ARCHÍV PA

Po skončení súťaže posledným
družstvom sa začalo veľké rátanie  a počítanie. Celkove u mužov bolo hodnotených   trinásť
družstiev a štyri družstvá žien.  
Podľa predpokladov, víťazom
mužskej kategórie sa stalo družstvo   DHZ Staré a u žien to
boli skvelé dobrovoľné hasičky
z Modry nad Cirochou.
KONEČNE  PORADIE  II.  
ROČNÍKA  ZEMPLÍNSKEJ  
HASIČSKEJ  SUPER  LIGY
MUŽI *   1. DHZ Staré – 171
bodov, 2. DHZ Hraň – 142 bo-

Víťazné družstvo žien DHZ Modra nad Cirochou v požiarnom útoku. | FOTO: ARCHÍV PA
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FORTUNA LIGA – 8. kolo

Dolná Ždaňa 3:3, Nové Mesto n/V. –
Liptov. Mikuláš 1:0, Skalica – Bardejov 1:0, Podbrezová B – Poprad 0:6,
Žilina B – Sereď 3:4.

ZEMPLÍN MICHALOVCE
– SENICA
2:1 (1:0)
Góly: 25. a 76. S. Sulley.
•
Slovan Bratislava – Ružomberok 2:1, Prešov – Trnava 0:2,
Nitra – Podbrezová 1:0, Žilina – Trenčín 5:1, Zlaté Moravce/Vráble – Dunaj. Streda 2:3.
Nitra
Slovan Bratislava
Trnava
Dunaj. Streda
Žilina
Zlaté Moravce
Ružomberok
Michalovce
Prešov
Trenčín
Podbrezová
Senica

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
5
6
4
4
4
3
3
2
1
1
0
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1
3
0
3
0
0
2
1
2
3
1
2

1
0
2
0
4
4
3
4
4
4
6
6

12:3
19:9
13:8
13:10
23:15
12:10
15:12
7:7
8:19
12:18
7:16
6:20

19
18
18
15
12
12
11
10
8
6
4
2

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

2
2
1
0

3
1
2
0

PLAVNICA – MFK SNINA
2:2 (1:0)
Góly: 27. J. Tináth, L. Hovanec - 64.
a 87. J. Skvašík.

VEĽKÝ ŠARIŠ – FK HUMENNÉ
1:5 (0:2)
Góly: 87. R. Hajduk - 16. a 70. P. Radovanović, 33. V. Voroňák, 74. N. Sališ, 79. M. Porvazník.

Vranov n/T. – Svit
1:0 (0:0)
•
Giraltovce – V. Opátske
2:3, Stropkov – Prešov B 3:1, Svidník
– Rožňava 1:1, Bardejov. N. Ves – Lipany 0:1, Sabinov – Šariš. Michaľany
0:0, V. Revištia – Krompachy 1:0.
20
20
18
16
15
15
14
13
11
11
511
10

Medzilaborce – Kračúnovce
2:1 (2:0)
Góly: 16. R. Potoma, 37. Pa. Hrehovčík – 74. M. Mihok.
Radvaň n/L. – Záhradné
3:2 (3:1)
Góly: 11. (11 m), 22. a 39. D. Legdan
– 63. D. Gomulec.
Soľ – Ptičie
1:1 (1:1)
Góly: 12. Š. Nemčík – 31. G. Pavlulik.
Ľubotice – Zámutov
4:0 (1:0)
Góly: 39. (11 m) O. Jakubek, 48. S.
Michniewicz, 73. R. Šimko, 76. K. Pe.
Čekan.
•
Raslavice – Gerlachov
2:2, Spiš. Podhradie – Pušovce 2:0,
Fintice – Poprad B 0:3.
FK Humenné
Gerlachov
Spiš. Podhradie
Poprad B
Záhradné
Radvaň n/L.
Soľ
Kračúnovce
Ľubotice
Raslavice
Medzilaborce
Fintice
Ptičie
Zámutov
V. Šariš
Pušovce

9
9
10
9
9
9
9
9
9
10
9
9
9
9
9
9

8
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
2
2
1
0

1
2
0
2
1
1
1
2
1
1
0
1
2
2
1
0

N. Hrušov – Borov
4:1 (3:0)

4 22:13 9
6 10:20 7
6 6:12 5
9 2:31 0

IV. LIGA, SEVER – 9. kolo

DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEUBUDE VEDIEŤ
Inzerujte
v našich novinách
a ste stále na očiach.
Oslovíte viac ako
10-tisíc domácností.

9
9
9
9

III. LIGA, VÝCHOD – 9. kolo

Lipany
9 6 2 1 23:6
Stropkov
9 6 2 1 15:7
Snina
9 5 3 1 19:11
Rožňava
9 5 1 3 17:13
II. LIGA – 8. kolo
Vranov
9 4 3 2 15:10
V. Opátske
9 4 3 2 14:10
Trebišov – Spiš. N. Ves
Giraltovce
9 4 2 3 8:12
2:1 (0:1)
Krompachy
8 4 1 3 19:13
Plavnica
9 2 5 2 13:11
•
Šamorín – Lokomotíva Šar. Michaľany 9 3 2 4 8:9
Košice 1:1, Inter Bratislava – Zvolen
Revištia INZERCIA
9 /3SPRAVODAJSTVO
2 INZERCIA
4 9:23|
HUMENSKÝV.EXPRES
3:1, Komárno – Žiar nad Hronom/ Svidník
8 2 4 2
7:6
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Prešov B
Sabinov
Bard. N. Ves
Svit

0
1
4
2
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
7
9

24:4
24:14
21:15
29:13
15:7
17:13
10:14
18:10
17:15
19:23
21:22
8:20
15:19
8:19
11:20
6:35

25
20
18
17
16
16
16
14
13
13
12
10
8
8
4
0

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 7. kolo
Hencovce – Kamenica n/Cir.
1:3 (1:1)
Stakčín – Jasenov
1:0 (0:0)
Sačurov – Pakostov
4:2 (2:1)

Kochanovce/Brekov – Sečov. Polianka
8:0 (6:0)
Bystré – Ulič
3:0 (2:0)
Sedliská – V. Žipov 1:1.

•

N. Hrušov
7
Borov
7
Kamenica n/Cir. 7
Kochanovce/Brekov 7
Pakostov
7
Hencovce
7
Bystré
7
Stakčín
7
Sačurov
7
Ulič
7
Sedliská
7
Jasenov
7
V. Žipov
7
Sečov. Polianka 7

7
5
5
4
4
3
3
2
3
2
2
2
1
1

0
1
0
1
0
1
1
3
0
1
1
0
1
0

0
1
2
2
3
3
3
2
4
4
4
5
5
6

24:5
18:9
16:4
18:7
13:9
13:14
6:9
10:11
16:19
13:16
7:10
5:10
6:14
3:31

21
16
15
13
12
10
10
9
9
7
7
6
4
3

I.TRIEDA ObFZ HE – 7. kolo
Lukačovce – Dlhé n/Cir. 4:0, Udavské – N. Ladičkovce 1:2, N. Sitnica –
Lackovce 4:2, Ubľa – Lieskovec 4:0,
Belá n/Cir. – Ohradzany 8:0, V. Sitnica
– Krásny Brod 2:4, Koškovce – Zemplín. Hámre 1:1.
Belá n/Cir.
Koškovce
Lukačovce
N. Sitnica
Ubľa
Dlhé n/Cir.
Lackovce
N. Ladičkovce
Krásny Brod
V. Sitnica
Lieskovec
Ohradzany
Z. Hámre
Udavské

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
0

1
2
1
3
2
2
2
2
2
1
1
1
2
0

0
1
2
1
2
2
2
2
3
4
4
4
4
7

25:3
17:11
16:9
14:11
17:11
14:10
16:14
12:13
15:14
18:20
8:16
11:22
7:13
4:27

19
14
13
12
11
11
11
11
8
7
7
7
5
0

II.TRIEDA ObFZ HE – 6. kolo
Habura – Turcovce 2:1, Brestov – Ňagov 1:1, Oľka – Hrubov 4:1, Rokytov
pri HE – Hrabovec n/L. 3:1.
Habura
Rokytov pri HE
Oľka
Hrabovec n/L.
Hrubov
Turcovce
Ňagov
Brestov

6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
3
2
2
2
1
1

0
0
1
2
1
0
1
1

1 20:6 15
1 13:7 15
2
9:7 10
2 14:10 8
3 9:16 7
4 5:15 6
4 7:10 4
4 6:12 4

-MJK-

16 | ŠPORT

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
18. SEPTEMBRA 2017

Futbalová exhibícia ponúkla súzvuk lopty a človeka
-MJK-, Humenné, FOTO MJK

Humenčania oslávili záverom minulého týždňa okrúhlych 700 rokov,
ktoré uplynuli od prvej písomnej
zmienky o meste Humenné. Pestrý
kultúrno-spoločenský program počas štyroch dní ponúkol z každého
rožku trošku, to svoje si mohol vybrať asi každý občan i návštevník
nášho mesta.

Do tajov nezvyčajného „porozumenia“ si s loptou zaviedla prítomných
zvedavcov trojica šikovných mláden-

cov. Čosi zo svojho umenia vo štvrtok
14. septembra popoludní na námestí
pred Domom kultúry prezentovali naj-

mä pred mladým publikom. Prinášame
vám zopár záberov...

