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Život Humenčana je plný rýb v práci aj v súkromí
V živote tridsaťtriročného Petra Alexoviča z Humenného sa to v práci aj v súkromí hemží samými rybami. Mnohí Humenčania ani len 

netušia, že tisícky kaprov, ktoré sú obľúbenou vianočnou pochúťkou mnohých Slovákov, prešli doslova rukami práve tohto Humenčana.

Milan Potocký, Humenné  

Na Iňačovských rybníkoch 
v okrese Michalovce už v tých-
to dňoch začali s výlovom via-
nočných kaprov. Je osem hodín 
ráno a chlapi v nepremokavých 
plášťoch a vysokých pogumova-

ných nohaviciach vchádzajú do 
studenej vody v nádrži, v ktorej 
postupne rozťahujú rybársku 
sieť. Pomalým krokom sa po-
tom s napnutou sieťou brodia vo 
vode od jedného brehu k druhé-
mu a ich sieť sa napĺňa stovkami 
rýb. Ulovených kaprov pomocou 

obrovského podberáka s navija-
kom vylovia z rybníka a premiest-
nia na pás, kde ich triedia ďalší 
chlapi. Kaprov, ktorí nespĺňajú 
potrebnú váhu a kvalitu, oddelia 
do záchytných kadí. Zdatné kusy, 
ktoré poputujú na vianočný stôl, 
smerujú na váženie a z váhy rov-

no do špeciálneho prepravného 
vozidla s vodou. Na celý priebeh 
dozerá vedúci strediska rybného 
hospodárstva Humenčan Peter 
Alexovič. Pre Humenský expres 
prezradil, že ryby sú nielen jeho 
prácou, ale aj veľkou záľubou.     

O nehnuteľnosti 
v centre Humenného 
nikto neprejavil záujem

Takmer zaniknutý 
vojnový cintorín obnovili 
dobrovoľníci z celej V4

  Viac na str. 7  Viac na str. 3
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Každoročne vyprodukujú 
približne 150 ton kapra 
Alexovič uviedol, že tohtoročný 
výlov vianočných kaprov vyzerá 
veľmi dobre. „Dá sa povedať, že 
tento rok bol pre nás konečne 
priaznivý. Bolo dosť vody, čo je 
základ. Bolo aj teplo a ryby rást-
li,“ povedal. Dodal, že s výlovom 
kaprov začali už koncom sep-
tembra. „Ale vianočnú rybu sme 
začali od 1. októbra a končíme 
20. novembra,“ doplnil odbor-
ník a pokračoval, „zatiaľ lovíme 
kaprov na zarybnenie, ale niečo 
aj na Vianoce. Ale aj okrajové 
ryby, ako je šťuka, ktorá je na tom 
tohto roku veľmi dobre. Ale aj 
amur, tolstolobik, lieň a sumec.“ 
Alexovič spresnil, že ideálny via-
nočný kapor by mal vážiť od 3,5 
do 4 kilogramov. Vysvetlil, že 
90 percent z vylovených kaprov 
končí na Slovensku. „Ostané 
ryby, tie okrajové, idú napríklad 
do Poľska a Maďarska. Tam ide 
väčšinou amur, tolstolobik alebo 
karas a sumec.“ Odborník ďalej 
uviedol, že na Iňačovských ryb-
níkoch vyprodukujú ročne pri-
bližne 150 ton kapra. Z toho po-
lovica smeruje na vianočný stôl. 
Alexovič objasnil, že postupný 
výlov kaprov, ktorý začal takmer 
dva mesiace pred Vianocami, má 
svoje dôvody. „Je to preto, aby 
nám to nezamrzlo. Každý ryb-
ník lovíme zhruba týždeň a tých 
rybníkov máme veľa,“ vysvetlil. 
„Časť rýb si nechávame v násad-
kách, lebo odberatelia to chcú 
tesne pred Vianocami,“ doplnil. 
Skúsený rybný hospodár priblí-
žil, že vianočných kaprov vylovu-
jú lovením pod hrádzou. „Výhoda 
je, že tá ryba nie je v blate, nie je 
v bahne. Žiabre nie sú zalepené 
od blata. Je to pre ňu šetrnejšie 
ako výlov v rybníku. My väčšinu 
rybníkov lovíme týmto štýlom, 
vlastne v čistej vode,“ povedal 

Peter Alexovič.

Sleduje zdravotný stav aj 
kondíciu rýb 
Alexovič vysvetlil, že tradičný 
kapor má na vianočnom sto-
le konkurentov. V posledných 
rokoch ide do popredia naprí-
klad amur biely. „A trošku via-
cej dravce ako šťuka a sumec. 
Je trošku väčší dopyt po nich,“ 
ozrejmil. Dodal, že mnohí ľudia 
si zasa rovno kupujú spracova-
né ryby. „Nie síce na východnom 
Slovensku, ale skôr na západe už 
sa dostáva k tomu, že si ľudia ku-
pujú spracované trebárs filety,“ 
poznamenal Alexovič. Dodal, že 
na rybníkoch majú najviac práce 
od marca do polovice mája, keď 
prebiehajú jarné výlovy a výte-
ry a potom v jeseni. Výkrm rýb 
prebieha v plytkých rybníkoch, 
kde je voda zhruba meter hlbo-
ká. Nízka hladina vody má podľa 
odborníka svoje opodstatnenie. 
„Kde sa vlastne voda prehrieva, 
aby to rýchlo rástlo,“ vysvetlil 
Alexovič. Pred zimou musia ryby 
z rybníkov premiestniť. „Tu by 
zimu neprežili, by to vymrzlo, čiže 
my tie násady si dávame do hlbo-
kých, takzvaných komorových 
rybníkov, ktoré majú priemer 
dva a pol metra. To prekladáme 
tam a potom na jar to vylovíme, 
presádzame do veľkých rybní-
kov,“ povedal hospodár. „Mojou 
náplňou práce je takmer všetko, 
čo súvisí s rybami. Kontrolujem 
zdravotný stav rýb, výpočet kŕ-
mnych dávok, kontrolujem, ako 
rýchlo rastú. Kontrola zdravot-
ného stavu je hlavne vizuálna, 
na tej rybe to vieme vydedukovať 
pohľadom. Sledujem aj kondíciu, 
vytieranie, farbu a stav žiabier,“ 
dodal. Náplňou jeho práce jej aj 
expedícia rýb, ale aj údržba oko-
lia rybníkov.  

Je úspešný športový rybár 
Ak by ste čakali, že tridsaťtriroč-

ný Humenčan nechce po práci 
ryby ani vidieť, opak je prav-
dou. Jeho život je poprepájaný 
s vodným svetom aj v súkromí. 
Je slovenským reprezentantom 
v muškárení a veľa času trávi aj 
na športových rybačkách. „Ja 
som asi na to už chorý,“ prezradil 
s úsmevom. „Teraz je to pome-
nej, ale boli časy, keď som skon-
čil v robote a utekal som na ryby.“ 
Športovému rybolovu sa venuje 
už viac ako 20 rokov. „Pričuchol 
som k tomu už v ôsmich rokoch. 
Nastúpil som na strednú rybár-
sku školu, potom som absolvoval 

Vysokú školu rybársku v Brne,“ 
uviedol. Alexovič dodal, že na 
Iňačovských rybníkoch a pre 
spoločnosť Dona, s. r. o., Veľké 
Revištia pracuje už siedmy rok. 
Humenčan vysvetlil, že ryby loví 
väčšinou mimo okresu Humen-
né. „Samozrejme, chytám ryby aj 
na Laborci, aj pri Snine na Ciro-
che. Ale môj najobľúbenejší revír 
je rieka San v Poľsku, potom Váh, 
Bela. Zameriavam sa na pstruhy, 
lipne, ale na muškárenie sa dá 
loviť všetko, aj japor, jalce, štuky, 
zubáče, všetko,“ uzavrel Alexo-
vič.

pokračovanie zo strany 1

Život Humenčana je plný rýb v práci aj v súkromí

Výlov vianočných kaprov tu prebieha už v týchto dňoch.|  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Z rybníkov vylovia približne 150 ton kapra. Obľúbenou pochúťkou Slovákov sú aj amury, sum-
ce a šťuky.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenčan Peter Alexovič je vedúci strediska na Iňačovských rybníkoch. V súkromí sa venuje 
športovému rybárstvu.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné 
 
Bývalý objekt škôlky aj s pozemka-
mi na Námestí slobody vyhodno-
til kraj ako prebytočný majetok a 
ponúkol ho  v obchodnej verejnej 
súťaži na predaj. Tri učebné pavi-
lóny a pozemky o rozlohe viac ako 
5-tisíc metrov štvorcových boli na 
základe znaleckého posudku ohod-
notené na viac ako 963-tisíc eur. 
Kúpou spomínaných nehnuteľnos-
tí sa zaoberali aj humenskí mestskí 
poslanci na rokovaní posledného 
zastupiteľstva. Podľa poslanca Iva-
na Hoptu ide o lukratívny pozemok 

a budovy v centre Humenného, 
a mesto by ich malo kúpiť. Hopta 
je presvedčený, že samospráva by 
dokázala využiť aj ďalšiu mestskú 
škôlku. Podľa viceprimátora An-
dreja Semanca a ďalších  poslancov 
by odkúpenie škôlky za takmer mi-
lión eur bol pre mesto nevýhodný 
obchod. Budova sa už niekoľko 
rokov nevyužíva. Podľa informá-
cií hovorkyne Prešovského samo-
správneho kraja (PSK) Dáši Jeleňo-
vej o nehnuteľnosti v súťaži nikto 
neprejavil záujem. „Do obchodnej 
verejnej súťaže nebol doručený žia-
den návrh. Takže verejná obchod- ná súťaž bude opätovne vyhlásená PSK,“ uviedla hovorkyňa.  

tasr, Košice 
 
Podľa riaditeľa Košice IT Valley 
Pavla Miroššaya sa v minulom 
roku do súťaže celkovo zapojilo 
28 tímov, 16 z nich poslalo pro-
jektový zámer a osem bolo vy-
braných do záverečného finále v 
Technickom múzeu v Košiciach. 
„Prezentovali svoje návrhy rieše-
ní, z ktorých víťazne vyšiel Matúš 
Fedorčák zo Strednej odbornej 
školy technickej v Humennom. 
Jeho projekt sa venoval zberu 

dát pomocou drona a ich mož-
nému využitiu, napríklad vyhľa-
dávaniu energetických strát,“ vy-
svetlil Miroššay. „Stredné školy 
sú základným pilierom rozvoja 
nášho regiónu. Bohužiaľ, veľmi 
veľa šikovných študentov sme-
ruje po maturitnej skúške na 
vysoké školy mimo tohto kraja, 
pretože majú pocit, že tu pre 
nich nie je vhodné uplatnenie,“ 
povedal Miroššay. Aplikáciu 
vedomostí do praxe a prepoje-
nie študentov s praxou vníma 

Miroššay ako najlepšiu cestu k 
vytváraniu vzájomných vzťahov 
medzi študentmi a firmami. Tá-
to skutočnosť spomaľuje podľa 
jeho slov trend odlivu mozgov. 
„Po úspešnom pilotnom projekte 
sme sa rozhodli ešte viac posilniť 
tému inteligentnej domácnosti a 
snažíme sa študentom priniesť 
možnosť realizovať sa v tomto 
segmente,“ zdôraznil Juraj Sa-
bol, vedúci úseku IT služieb pre 
VSE Holding, a. s., ktorá spolu 
s Košice IT Valley súťaž organi-

zuje. Vysvetlil, že zariadenia, s 
ktorými budú študenti pracovať, 
dokážu za zlomkovú cenu vytvo-
riť prvky internetu vecí a ponú-
kajú sa im možnosti praktickej 
aplikácie ich vedomostí, ktoré 
získavajú štúdiom na strednej 
škole. „Okrem zaujímavých vec-
ných cien môžu účastníci získať 
zápis do ich životopisu, ktorý im 
pomôže v budúcnosti nájsť si za-
ujímavé pracovné miesto,“ dodal 
Sabol. Prihlasovanie tímov do 
súťaže trvalo do 16. októbra.

mpo, Humenné  
 
Podľa predbežných zistení k nešťastiu 
došlo približne o pol druhej popoludní 
počas jazdy osobného vlaku. Nebohý 
muž mal položiť hlavu na koľaj pred 
prichádzajúci vlak a ten ho zachytil 
pravou prednou časťou motorovej 
jednotky. Muž utrpel zranenia nezlu-

čiteľné so životom, ktorým na mieste 
podľahol. U rušňovodiča osobného 
vlaku bola vykonaná dychová skúška 
na zistenie alkoholu s negatívnym vý-
sledkom. „Prípad vyšetruje oddelenie 
železničnej polície, bolo začaté trestné 
stíhanie pre prečin usmrtenia,“ uvie-
dol prešovský krajský policajný hovor-
ca Daniel Džobanik.

SPRAVODAJSTVO/KRIMI

Do súťaže o bývalý objekt škôlky aj s pozemkami na Námestí slobody v Humennom nebol doručený žiaden návrh. Prešovský samosprávny 
kraj vyhlási obchodnú verejnú súťaž opäť.

Po úspešnom nultom ročníku majú aj tento rok stredoškolskí študenti možnosť zapojiť sa do súťaže Navrhni gadget (NaGa) 2017. Vlani 
zvíťazil Matúš Fedorčák zo Strednej odbornej školy technickej v Humennom.

V úseku železničnej trate Hažín nad Cirochou - zastávka Humenné mesto vyhasol 
uplynulý týždeň život 57-ročného Humenčana. 

O nehnuteľnosti v centre Humenného nikto neprejavil záujem

Stredoškoláci budú v rámci súťaže pracovať  na inteligentnej domácnosti

Humenčan zomrel na koľajniciach

Za budovy a pozemky bývalej škôlky, ktorá sa nachádza v centre Humenného, pýtal kraj vyše 
963-tisíc eur. Do súťaže neprišiel žiaden návrh |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Tragédia, z ktorej mrazí. Nebohý muž mal položiť hlavu na koľaj pred prichádzajúci vlak a ten 
ho zachytil pravou prednou časťou motorovej jednotky. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Dňa 13. októbra v popoludňaj-
ších hodinách kontrolovali po-
licajti Riaditeľstva hraničnej 
a cudzineckej polície (RHCP) 
Sobrance v lesnom poraste v ka-
tastrálnom území obce Stakčín, 
okres Snina, 12 štátnych prísluš-
níkov Vietnamu bez cestovných 
dokladov a predviedli ich na 
oddelenie za účelom zistenia to-
tožnosti. Jeden z migrantov bol 
pre zhoršenie zdravotného stavu 

prevezený RZS Falck do nemoc-
nice v Snine, kde bol jednorázovo 
ošetrený bez následnej hospi-
talizácie. Z dôvodu, že cudzin-
ci prekročili vonkajšiu hranicu 
s Ukrajinou nedovolene mimo 
hraničný priechod a zdržiavali 
sa u nás nedovolene, boli admi-
nistratívne vyhostení s uložením 
zákazu vstupu na naše územie 
a na územie všetkých členských 
štátov. „Osoby boli zaistené za 
účelom výkonu administratív-
neho vyhostenia a eskortované 

do Útvaru policajného zaistenia 
pre cudzincov (ÚPZC) Sečovce,“ 

uviedla hovorkyňa RHCP Sob-
rance Agnesa Kopernická.

mpo, Snina

Na Vihorlatskej ulici v Snine hava-
rovalo začiatkom uplynulého týžd-
ňa osobné auto Volkswagen Passat. 
Tridsaťjedenročná vodička zo Sni-
ny sa pravdepodobne plne neveno-
vala vedeniu vozidla a vľavo točivej 
zákrute zišla mimo komunikáciu. 
Následne s autom narazila do stĺpa 

verejného osvetlenia. Po dopravnej 
nehode policajti podrobili vodičku 
dychovej skúške na alkohol s po-
zitívnym výsledkom a nameranou 
hodnotou 0,73 mg/l alkoholu vo 
vydychovanom vzduchu. Škoda na 
vozidle bola vyčíslená na približ-
ne 2 400 eur a na stĺpe verejného 
osvetlenia za 100 eur. „Vodička 
bola obvinená z prečinu Ohrozenia 

pod vplyvom návykovej látky, stí-
haná je na  slobode,“ ozrejmil pre-

šovský krajský policajný hovorca 
Daniel Džobanik.

mpo, Prešov

Na Obvodné oddelenie PZ Pre-
šov-sever doniesol v pondelok 
uplynulý týždeň 65-ročný Pre-
šovčan obálku s podozrivým 
bielym práškom. Obálku mal 
dostať zo Švajčiarska. V obálke 
sa okrem neznáme-
ho bieleho prášku 
nachádzali rôzne 
papieriky. O udalos-
ti boli vyrozumení 
hasiči, ktorí obálku 
s práškom zaisti-

li, a taktiež Záchranná brigáda 
z Humenného, ktorá ju prevzala. 
„Polícia v tejto veci začala trest-
né stíhanie pre prečin šírenia po-
plašnej správy. Informoval pre-
šovský krajský policajný hovorca 
Daniel Džobanik. 

mpo, Humenné

Troch chlapcov vo veku 19, 16 
a 16 rokov z obce Valkovce a jed-
ného vo veku 14 rokov z Giralto-
viec obvinili policajti z Obvodné-
ho oddelenia PZ Stropkov z pre-
činu krádeže. 
Traja z obvinených koncom au-
gusta 2017 v katastri obce Bža-
ny, okres Stropkov, pri vodnej 
nádrži Domaša na tam nachá-
dzajúcej sa drevenej chatke se-
kerou vylomili železnú závoru a 
zámok na dverách, ktorými bola 
chatka uzamknutá. Z chatky po-

tom ukradli rybársku udicu s na-
vijakom, rybárske signalizačné 
zariadenia a držiak na rybársku 
udicu. „Začiatkom septembra 
2017 sa k tej istej chate vrátili 
opäť, tentokrát už všetci štyria. 
Sekerou vylomili visiaci zámok 
a kovovú reťaz na dverách, kto-
rými bola chatka uzamknutá, a z 
chatky ukradli ručnú bezmoto-
rovú kosačku a dve ručné svie-
tidlá,“ spresnil prešovský krajský 
policajný hovorca Daniel Džoba-
nik. Majiteľovi chatky z Humen-
ného tak spôsobili celkovú škodu 
160 eur.

Pri Stakčíne zadržali 12 Vietnamcov

Auto skončilo v stĺpe. Vodička bola opitá

Neznámy biely prášok v obálke 
zaistili humenskí záchranári

Humenčanovi vykradli chatu

 KRIMI 

Jeden z migrantov bol pre zhoršenie zdravotného stavu prevezený 
do nemocnice v Snine.

Humenskí dopravní policajti obvinili počas predchádzajúceho víkendu z prečinu 
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 23-ročnú ženu z Humenného.

Z vykradnutia chatky sú obvinení 4 chlapci.

23-ročná Humenčanka za volantom auta telefonovala a bola aj pod vplyvom alkoholu. |  ILU-
STRAČNÉ FOTO: MIPO
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ANDREJ GMITTER: „NIE JE MI TO JEDNO!“ 
Vážený čitateľ,

NIE JE MI TO JEDNO! ...že Prešovský kraj dlhodobo 
zaostáva za všetkými ostatnými krajmi našej krajiny. 
Nie sme predsa o nič horší ľudia ako tí v Košickom či 
Banskobystrickom.
NIE JE MI TO JEDNO! ...že patríme na posledné 
priečky vo väčšine ekonomických ukazovateľov. Máme 
najvyššiu nezamestnanosť, najnižšie priemerné platy, 
je tu najväčšia chudoba, najvyššia migrácia a ani s 
prílevom investícií to nie je žiadna sláva.
NIE JE MI TO JEDNO! ...že pre nedostatok pracovných 
miest či veľmi slabé platy musia ľudia z kraja odchádzať 
za prácou do iných regiónov alebo do zahraničia.
NIE JE MI TO JEDNO! ...že rodičia žijú odlúčení od 
svojich detí, že manželky vidia svojich mužov len občas.
NIE JE MI TO JEDNO! ...aká je u nás dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti, ani to, že mnohé obce nie sú 
dostatočne prepojené verejnou dopravou.
NIE JE MI TO JEDNO! ...že PSK nevie dostatočne 
spropagovať naše prírodné a kultúrne bohatstvo, a tým 
prilákať viac turistov i oživiť v kraji cestovný ruch.
NIE JE MI TO JEDNO! ...v akom stave sú naše cesty.
NIE JE MI TO JEDNO! ...že mladí ľudia si po skončení 
štúdia nevedia nájsť uplatnenie v sídle bydliska či 
regiónu, že stredné školy nepripravujú študentov pre 
trh práce podľa potrieb zamestnávateľov.
NIE JE MI TO JEDNO! ...že súčasné vedenie Prešovského 
samosprávneho kraja mohlo za posledné tri volebné 
obdobia pozitívne ovplyvniť uvedené oblasti, ktoré sú 
v kompetencii PSK, ale neudialo sa tak.
Župan a vedenie VÚC nedokázali dlhodobo riešiť 
základné veci, ktoré občania nášho Prešovského kraja 
potrebujú a negatívne trendy sa prehlbujú čím ďalej, 
tým viac.

A z tohto dôvodu kandidujem na predsedu 
Prešovského samosprávneho kraja, pretože je čas 

na zmenu! Môj program je komplexný, zameraný na 
potreby občanov. 

Viac informácií o mne, mojich prioritách a cieľoch, je 

zverejnených na webovej stránke ako aj na facebooku:

H
E-PR

/0075

nezávislý kandidát na predsedu  
Prešovského samosprávneho kraja

•    otec dvoch detí, športovec, včelár
•    obchodný riaditeľ v súkromnej spoločnosti
•    9 rokov generálny riaditeľ Národného 

inšpektorátu práce
•    4 roky poslanec Mestského zastupiteľstva  

v Bardejove
•    21 rokov manažér hokejového klubu HC 46 

Bardejov
•    8 rokov SZČO

http://www.andrejgmitter.sk/sk/
https://www.facebook.com/profile.

php?id=100016618182168

Na to, aby sa mi podarilo zmeniť súčasný stav,  
však potrebujem aj Vašu pomoc.

NIE JE VÁM TO JEDNO?!
Tak sa spoločne pokúsme zmeniť situáciu v našom kraji a to tým,

že 4. novembra pôjdeme všetci voliť.

ANDREJ GMITTER
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JF, Humenné

Presne pred 14 rokmi sa Základná 
škola na Hrnčiarskej 13 v Humennom 
prvýkrát zapojila do programu výcho-
vy a vzdelávania mimoriadne nada-
ných detí APROGEN. Týmto krokom 
sme umožnili kvalitne sa vzdelávať a 
rozvíjať svoje nadanie deťom, ktoré 
často nemajú problém dať najavo svoj 
názor či odmietnuť robiť nezaujíma-
vé alebo málo náročné úlohy a nudu 

na hodinách často obohacujú svojím 
nápadným správaním. Zo skúseností 
vieme, že tieto deti v programe APRO-
GEN dosahujú výborné vzdelávacie 
výsledky, navzájom sa podporujú, po-
vzbudzujú a inšpirujú. V tomto škol-
skom roku naše rady rozšírili ďalší 
malí APROGEŇÁCI. Slávnostné pri-
jatie malých múdrych prvákov do Ce-
chu APROGENU zorganizovala Žiac-
ka rada APROGENU pri Základnej 
škole Hrnčiarskej 13 v Humennom v 

spolupráci s vedúcou MZ APROGEN 
pre ISCED 2 Mgr. Jitkou Fiľovou. 
Kultúrny program pre našich malých 
prváčikov APROGEŇÁČIKOV pripra-
vila III. A trieda pod vedením Mgr. 
Andrey Romanovej. Svoje nadanie a 
prvé naučené vedomosti v škole pred-
viedli aj malí APROGEŇÁCI spolu so 
svojou triednou učiteľkou a zároveň 
vedúcou MZ APROGEN pre ISCED 1 
Mgr. Bibiánou Bilšákovou. Malí prvá-
ci, APROGEŇÁCI, nás presvedčili, že 

šikovní sú už teraz. Pásmom básničiek 
a pesničiek všetkým dokázali, že sú 
pripravení stať sa  členmi APROGE-
NU. Po tejto skúške slávnostne zložili 
slávnostný sľub, ktorý je vstupnou 
bránou do cechu Aprogenu. Na záver 
tejto milej slávnosti prijali naši malí 
APROGEŇÁCI certifikát z rúk členov 
Žiackej rady APROGENU, Veroniky 
Dlugošovej a Branislava Kolesára, a 
tým potvrdili slávnostný akt prijatia 
našich prvákov medzi nás.

mpo, Beňatina, FOTO: ARG

Turistický chodník realizovala Re-
gionálna rozvojová agentúra Šírava 
s podporou obcí Koňuš, Beňatina, 
Podhoroď, Prvým michalovským 
KST, OZ Telekia, Správou CHKO Vi-
horlat a Lesov SR, š. p, OZ Sobrance. 
„Chodník má za cieľ rozšíriť turistic-
kú ponuku pre návštevníkov regió-
nu Zemplín a Zemplínskej šíravy, 
zviditeľniť históriu obcí na východe 
Slovenska a mikroregiónu Borolo, 
podporiť a vyzdvihnúť význam za-
chovania slovanského kultúrneho 
dedičstva. Mikroregión Borolo, ktorý 
sa nachádza v blízkosti schengenskej 
hranice, patrí medzi neobjavené re-
gióny východného Slovenska,“ pri-
blížila Zuzana Argalášová zo Správy 
chránenej krajinnej oblasti (CHKO) 
Vihorlat. Doplnila, že na trase chod-
níka je množstvo zaujímavých za-

stávok, najzaujímavejšia zastávka je 
slovanské hradisko na Starom Koňu-
ši. Z hradiska je nádherný výhľad na 
Východoslovenskú nížinu, Zemplín-
sku šíravu a najvyšší zemplínsky vul-
kán - Vihorlat. Zároveň sa turistická 
trasa prepojí s už jestvujúcou červe-
nou značkou Podhoroď - Sninský ka-
meň - Remetské Hámre. „Pri našom 
pôsobení v lesoch sme zaznamenali 
zvýšený turistický ruch na odľahlých 
turistických chodníkoch, a tak sme 
sa rozhodli zahustiť jestvujúcu sieť 
turistických trás vo východnej časti 
Vihorlatských vrchov. V Ruskej Bys-
trej je drevený kostolík, ktorý je v Zo-
zname svetového dedičstva UNESCO. 
O drevené kostolíky vzrastá záujem, 
preto sme vykonali prieskum, ako zá-
roveň prepojiť toto územie aj turistic-
kou trasou,“ uviedol Zdeňek Šteliar, 
predseda Prvého michalovského KST. 
Cieľom značenia je zorientovať turis-

tu v teréne, zvýšiť jeho bezpečnosť. 
Pre vlastníka lesov a poľovníkov je tu 
jedna výhoda, turista je usmernený 
na vyznačený chodník a netúla sa bez-
cieľne po lese. Argalášová doplnila, 
že celková dĺžka trasy je 17,2 km. Na 
trase je 6 turistických informačných 
miest a tri informačné tabule. Podľa 
slov Nadeždy Jurkovej z RRA Šírava 

bude tento nový chodník potrebovať 
väčšiu propagáciu. „Zatiaľ ho pozná 
len málo ľudí, verejnosť s jeho zria-
dením ešte nie je dostatočne oboz-
námená.“ Je presvedčená, že počet 
návštevníkov smerujúcich do najvý-
chodnejších kútov Slovenska, bude 
časom rásť. 

mpo, Udavské, FOTO: POLÍCIA

Policajti z Koškoviec vyšetrujú zra-
nenie 7-ročného chlapca spôsobené 
pádom futbalovej brány. K udalosti 
došlo ešte začiatkom uplynulého 

týždňa na školskom ihrisku Zák-
ladnej školy s materskou školou 
v obci Udavské, okres Humenné. 
Za doposiaľ presne neobjasnených 
skutočností v čase okolo šiestej ho-
diny večer došlo k prevráteniu ko-

vovej futbalovej brány, 
pričom došlo k zrane-
niu 7-ročného miestne-
ho chlapca, ktorý utrpel 
natrhnutie priedušnice 
s predpokladanou do-
bou liečenia nad 42 dní. 
Polícia začala trestné 
stíhanie pre prečin ublí-
ženia na zdraví. Infor-
moval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

V Humennom privítali malých Aprogeňákov

Nový turistický chodník Podhoroď – Beňatina - Starý Koňuš - Koňuš

Futbalová brána vážne zranila chlapca

Časť Vihorlatských vrchov nazývaná Popriečny patrí medzi neobjavené kúty Zemplína. Nový turistický chodník bol dlhodobo v pláne, no 
zrealizovať sa ho podarilo až s podporou nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a. s., prostredníctvom grantového programu Zelené oázy.

Obrovské nešťastie sa stalo na školskom ihrisku Základnej školy s materskou školou v obci 
Udavské v okrese Humenné. Futbalová brána tu privalila a vážne zranila 7-ročného chlapca.
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Udelili ocenenie Dedina roka 2017 

Takmer zaniknutý vojnový cintorín obnovili dobrovoľníci z celej V4 

tasr, Bratislava 

Súťaž, ktorú vyhlásil rezort životného 
prostredia spolu so Slovenskou agen-
túrou životného prostredia, Spolkom 
pre obnovu dediny a Združením miest 
a obcí Slovenska, sa konala už po devia-
tykrát. „Cieľom súťaže je predovšetkým 
povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti 
na rozvoji svojho domova s ohľadom 
na tradície a ducha dediny,“ vyhlásil 
minister László Sólymos s tým, že vi-
diek je nezanedbateľnou časťou Slo-
venska. Víťazná obec Oravská Polhora, 
ktorá je zároveň najsevernejšou obcou 
na Slovensku, preukázala podľa národ-
nej hodnotiacej komisie najkomplex-
nejšie naplnenie princípov a požiada-
viek súťaže v zmysle aktuálneho motta 
„myslieť dopredu”. Okrem Oravskej 
Polhory, ktorej udelila národná hod-
notiaca komisia prestížny titul Dedina 
roka 2017 a získala právo v budúcom 
roku reprezentovať Slovenskú republi-
ku v súťaži o 15. Európsku cenu obnovy 
dediny, si ocenenie prevzalo aj ďalších 

dvanásť obcí. „Ukázali príkladný rozvoj 
miestneho hospodárenia, starostlivosť 
o obec, krajinu a neposlednom rade aj 
o životné prostredie. Bokom však ne-
zostalo ani racionálne využívanie lokál-
nych zdrojov, zachovávanie vidieckej 
pospolitosti či hmotného a nehmotné-
ho dedičstva. A to všetko s ohľadom na 
zachovanie ľudového folklóru,“ vyzdvi-
hol minister Sólymos. Druhé miesto 
obsadila obec Zemné (okres Nové 
Zámky) a tretie Blatnica (okres Mar-
tin). V jednotlivých kategóriách súťaže 
si ocenenie prevzali aj obce: Dedina ako 
hospodár – Spišské Tomášovce (okres 
Spišská Nová Ves), Dedina ako maľo-
vaná – Mikušovce (okres Prešov), De-
dina ako klenotnica – Hronsek (okres 
Banská Bystrica) a Pohorelá (okres 
Brezno), Dedina ako pospolitosť – Niž-
ná Voľa (okres Bardejov), Dedina ako 
partner - Čirč ( okres Stará Ľubovňa), 
ktorá vyhrala aj internetové hlasovanie 
verejnosti, Nižný Hrušov (okres Vranov 
nad Topľou), Dedina ako hostiteľ – 
Vinné (okres Michalovce). Mimoriadnu 

cenu si prevzala obec Horný Tisovník 
(okres Detva) za znovuobjavenie a ob-
novu ľudových náhrobníkov a rozvíja-
nie duchovného odkazu minulosti. V 
tomto ročníku súťaže bola udelená aj 
cena generálneho partnera COOP Jed-
nota Slovensko, s. d., ktorú si prevzala 
obec Bátovce (okres Levice) za oživenie 
komunitného života obyvateľov dediny 
a snahu o rozvíjanie nových tradícií.
Ocenené obce získavajú okrem vecných 
cien od vyhlasovateľov súťaže a spo-
lupracujúcich organizácií aj finančné 
prostriedky od generálneho partnera 
súťaže viazané na realizáciu projektu 
pre podporu rozvoja a obnovy obce. 
V 9. ročníku sa do súťaže zapojilo 20 
obcí, ktoré si zmerali sily v prezentácii 
výsledkov dosiahnutých pri ich obnove 
a rozvoji. Cieľom súťaže Dedina roka je 
prezentácia krás, jedinečnosti a úspe-
chov vidieka, zvyšovanie povedomia 
občianskej spoločnosti o hodnote kra-
jiny, originality a národnej hrdosti, ale 
aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a 
prestíže slovenských obcí. „Súťaž má už 

svoju históriu, počas ktorej dokázala, 
že dediny dokážu aj v neľahkých pod-
mienkach pracovať na rozvoji, budovať 
infraštruktúru, zlepšovať kvalitu život-
ného prostredia, rozvíjať hospodárstvo 
a chrániť prírodné a kultúrne dedičstvo. 
Dvadsiatka súťažiacich obcí aj tento rok 
preukázala, že slovenské dediny sú kon-
kurencieschopné a majú čo ponúknuť 
svojim obyvateľom a návštevníkom,“ 
uviedol generálny riaditeľ Slovenskej 
agentúry životného prostredia (SAŽP) 
Matej Ovčiarka. Súťaž Dedina roka 
2017 vyhlásili Ministerstvo životného 
prostredia SR, SAŽP, Spolok pre ob-
novu dediny a Združenie miest a obcí 
Slovenska 21. marca 2017. Záštitu nad 
aktuálnym ročníkom súťaže prevzal mi-
nister životného prostredia László Sóly-
mos. Generálnym partnerom je COOP 
Jednota Slovensko, s. d. Partnermi sú-
ťaže sú Agentúra pre rozvoj vidieka, Ná-
rodné osvetové centrum, Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR, Spoločnosť pre 
záhradnú a krajinnú tvorbu a Vidiecky 
parlament na Slovensku.

tasr, Zbojné, FOTO: KVH BESKYDY 
 
Ešte pred desiatimi rokmi, keď občian-
ske združenie pripravovalo publikáciu 
Mementá prvej svetovej vojny, ktorá 
mapovala vojnové cintoríny v okrese Me-
dzilaborce, považovali pietne miesto pri 
obci Zbojné za zaniknuté. „Nevedeli sme 
nájsť ani pamätníka, ktorý by nám na 
základe archívnych dokumentov alebo 
spomienok dokázal identifikovať miesto, 
kde sa tento cintorín nachádza,“ vysvetlil 
pre TASR Martin Drobňák z KVH Besky-
dy. Neskôr, pri prácach na obnove piet-
nych miest v okolitých obciach Výrava 
a Svetlice, narazili na ľudí, ktorí si cin-
torín pamätali z detských čias. Po tom, 

ako ho v roku 2014 lokalizovali, začali 
najprv s čistením od náletových drevín, 
neskôr sa pustili aj do samotnej obnovy. 
Cintorín má podľa Drobňáka zaujímavú 
architektonickú podobu, jeho pôdorys 
má tvar poloblúka. „Radí sa medzi jeden 
z najkrajších, minimálne na severový-
chode Slovenska. Zistili sme, že autorom 
projektu bol známy maďarský architekt 
Jozef Lamping, ktorý v čase prvej sve-
tovej vojny slúžil v rakúsko-uhorskej 
armáde a jeho úlohou bolo práve na-
vrhovať a realizovať vojnové cintoríny 
najmä v priestore Karpát. Jeho potom-
kovia dodnes žijú a poskytli nám niekto-
ré materiály, čím sa doplnila skladačka 
k tomuto pietnemu miestu,“ spomenul. 

Pochovaných je 
na ňom približ-
ne 100 vojakov, 
pravdepodobne 
všetkých troch 
tam bojujúcich 
armád. Obnovu realizoval KVH Beskydy 
v spolupráci s obcou Zbojné a s podpo-
rou rakúskej organizácie Čierny kríž a 
nadácií J&T a Pontis. „Najväčšou vý-
zvou teraz je získať mená vojakov, ktorí 
tam sú pochovaní. Na základe materiá-
lov, ktoré sa nachádzali v slovenských 
archívoch, sme ich vedeli identifikovať 
len veľmi málo,“ uviedol Drobňák s tým, 
že v budúcnosti chcú popracovať aj na 
zveľadení okolia cintorína. „Plánujeme 

tam osadiť informačný panel či lavičku. 
Posviackou starostlivosť o toto pietne 
miesto zďaleka nekončí,“ uzavrel. Klub 
vojenskej histórie Beskydy pôsobí od 
roku 2004. Aktívnej obnove vojnových 
cintorínov z čias prvej svetovej vojny sa 
venuje približne sedem rokov. Zrekon-
štruovať sa im už odvtedy podarilo viac 
ako desať takýchto pietnych miest. Po-
sledné dva roky sa snažia viac zapájať aj 
do rozvoja turizmu v regióne.

Zástupcovia obcí úspešných v súťaži Dedina roka 2017 si vo štvrtok 19. októbra v Oravskej Polhore, okres Námestovo, 
prevzali ocenenia z rúk šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa. 

Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy má za sebou ďalšiu úspešnú obnovu vojnového cintorína 
z prvej svetovej vojny, ktorý sa nachádza neďaleko obce Zbojné v okrese Medzilaborce. Pracovali 
na ňom počas dvoch rokov dobrovoľníci zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska. 
V piatok ho slávnostne posvätili.
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tasr, Milan Potocký, Ždiar

Množstvo vodičov sa sťažovalo na 
kolóny dlhé niekoľko kilometrov, 
v ktorých museli stáť od Tatran-
skej Kotliny až po samotné stre-
disko. Kolóny boli počas víkendu 
aj v smere z Bachledovej doliny 
na poľskú hranicu. „Počas soboty 
a nedele (14. - 15.10.) k nám pri-
šlo odhadom cez 12 000 ľudí, a to 
je nápor, ktorý jednoducho ne-
vieme zvládnuť. Nepomohlo ani 
to, že sme cez týždeň pripravili 
ďalšie záchytné parkovisko ešte 
pred vstupom do Bachledovej do-
liny, kde bolo do 300 parkovacích 
miest. Hoci máme kyvadlovú do-
pravu z parkoviska spred stredis-
ka Ždiar-Strednica, dve záchytné 
parkoviská a ľudia parkujú všade 
po dedine, nedá sa kolónam za-
brániť, pretože príjazdová cesta k 
nám je úzka,“ uviedla pre TASR 
hovorkyňa strediska Martina 
Múdra s tým, že frekventovanú 
cestu cez Ždiar využíva aj veľa 
ľudí, ktorí idú do Nového Targu 
na trhy a turisti smerujúci do Vy-
sokých Tatier. Vedenie strediska 
v tejto súvislosti rokuje s viacerý-
mi orgánmi, jednak o vytvorení 
kruhového objazdu pri vstupe do 
rezortu a tiež o rozšírení problé-
movej cesty. Zároveň je v pláne 
vybudovať aj nové parkovacie 
miesta. Všetko však bude možné 
zrealizovať až v priebehu budúce-
ho roka. „Čakali sme, že záujem 
bude, u nás v stredisku je 500 
parkovacích miest, videli sme po-
čas otvorenia koncom septembra, 
že tie stačiť nebudú, preto sme sa 
dohodli s vedením Strednice, že 
budeme využívať ich ďalších 500 
miest, ale ani to nestačilo. Ne-
dalo sa na to už lepšie pripraviť, 
keďže tu sme v horách a tých rov-
ných plôch na parkovanie je dosť 
málo,“ zdôraznila Múdra. Polícia 

odporúča v tejto súvislosti využiť 
hromadnú dopravu, prípadne si 
zvoliť na výlet iný deň ako víkend. 
„Keď každý príde osobným autom, 
tak tá komunikácia má svoje kapa-
city a kolónam sa vyhnúť nedá,“ 
konštatoval krajský policajný ho-
vorca z Prešova Daniel Džobanik. 
Cez týždeň je denná návštevnosť 
Bachledovej doliny na úrovni 
od 2000 do 3000 ľudí, čo sa dá 
z pohľadu parkovania i dopravy 
zvládnuť. „Naším takým odporú-
čaním pre tých, ktorí chcú ísť na 
chodník pešo hore, aby využívali 
parkovisko v Malej Frankovej, kde 
väčšinou nikdy nebýva problém. 
Mnoho ľudí o tomto mieste nevie, 
pretože asfaltová cesta z dediny 
až pod kopec bola vybudovaná 
len minulý rok. Treba však rátať 
s tým, že potom sa ide po lúčnej 
ceste hore do kopca, čo je nároč-
nejšie pre starších ľudí a rodiny 
s deťmi. Príjazd pre peších je aj 
z obce Jezersko, kopec odtiaľ hore 
je však ešte strmší,“ dodala Múd-
ra s tým, že chodník v korunách 
stromov bude turistom prístupný 
celoročne. Momentálne nadpolo-
vičnú väčšinu návštevníkov tvoria 
Slováci a približne 40 percent je 
Poliakov. 

Ak máte čas, prejdite po 
chodníku cez týždeň 
Nová atrakcia prilákala do Tatier 
aj mnohých obyvateľov Humen-
ského okresu. Na parkoviskách 
v Bachledovej doline, ale aj Ždia-
ri sme počas predchádzajúceho 
víkendu natrafili na viacero áut 
s humenskými evidenčnými čís-
lami. Ak sa niektorí z nasledujú-
cich víkendov ešte len do Tatier 
chystáte, pripravte sa na kolóny 
vozidiel. Približne hodinu si po-
stojíte aj pri pokladniach v rade 
na lístky. „Pred dvoma týždňami 
bola v Bachledovej doline otvore-

ná nová turistická atrakcia „Chod-
ník v korunách stromov“. V tejto 
súvislosti Polícia zaznamenala 
počas víkendov zvýšenú intenzitu 
dopravy a tvorbu kolón na ceste 
I/66 v úseku od obce Tatranská 
Kotlina po koniec obce Ždiar. Žia-
dame všetkých účastníkov cestnej 
premávky prechádzajúcich týmto 
úsekom cesty o zvýšenú opatrnosť, 
dôsledné dodržiavanie pravidiel 
cestnej premávky a dôsledné do-
držiavanie pokynov príslušníkov 
polície. Odporúčame širokej mo-
toristickej verejnosti, vzhľadom 
na malé kapacity parkovísk, aby 
pri návšteve Bachledovej doliny 
využívali hlavne prostriedky ve-
rejnej hromadnej prepravy, poprí-

pade využívali na parkovanie iné 
parkoviská, napr.  parkovisko na 
Strednici v Ždiari, odkiaľ premá-
va kyvadlová doprava priamo do 
Bachledovej doliny. Na zváženie 
dávame do pozornosti aj návštevu 
„Chodníka v korunách stromov“ 
cez týždeň, keď je menej ľudí ako 
cez víkend,“ vysvetlil prešovský 
krajský policajný hovorca Daniel 
Džobanik. Polícia taktiež odporú-
ča motoristickej verejnosti, ktorá 
smeruje do Poľskej republiky na 
tradičné trhy do Nového Targu, 
aby využili hraničný priechod Nie-
dzica – Lysá nad Dunajcom, a tým 
sa vyhnú tomuto problémovému 
úseku štátnej cesty I/66 v blízkosti 
Bachledovej doliny. 

Nová atrakcia prilákala do Tatier aj Humenčanov
Nová atrakcia v lyžiarskom stredisku v Bachledovej doline v Ždiari, ktorou je turistický chodník v korunách stromov, opäť spôsobila dopravný 
kolaps. Prechádzku po novom chodníku v korunách stromov už absolvovali aj mnohí Humenčania. 

Hlava na hlave. V rade na lístky si postojíte aj hodinku. Prechádzka chodníkom v korunách 
stromov ale stojí za to. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Chodník v korunách stromov prilákal do Bachledovej doliny cez predchádzajúci víkend 12-ti-
síc návštevníkov. Boli medzi nimi aj mnohí Humenčania. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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ts, Slovensko, ilustračné foto: Milan Potocký

V tejto súvislosti viaceré médiá 
naznačujú, že elektronická ko-
munikácia pri použití elektronic-
kého OP prestáva byť bezpečná. 
MV SR upozorňuje, že ak si drži-
teľ elektronického OP dôsledne 
chráni svoj bezpečnostný osobný 
kód BOK, nie je dôvod na paniku. 
Elektronická komunikácia v pro-
stredí slovenského e-Govern-
mentu si totiž vyžaduje opako-
vané prihlasovanie cez BOK  pri 
používaní elektronického podpi-
su, čo je inokedy terčom kritiky. 
Pri dodržaní zásad bezpečnosti 
nie je používanie elektronické-
ho podpisu ohrozené. Možnosť 
vzniku bezpečnostného problé-

mu je podľa dosiaľ zverejnených 
informácií len teoretická a vyža-
dovala by si dlhodobé nasadenie 
640 serverov počas obdobia 1 
roka. Okrem toho dosiaľ všetky 
bezpečnostné certifikáty vydané 
certifikačnými autoritami BSI 
(Bundesamt fur Sicherheit in 
der Informationstechnik)a NBÚ 
SR sú platné. Pracujeme však 
pochopiteľne kontinuálne na 
riešení na elimináciu možností 
zneužitia. Držitelia elektronic-
kých OP si svoje doklady nebudú 
musieť meniť. Ak však považujú 
riziko za vysoké, môžu certifi-
káty pre tvorbu kvalifikovaného 
elektronického podpisu zneplat-
niť buď využitím elektronickej 
služby, alebo na oddelení dokla-

dov. V krátkodobom horizonte 
eliminujeme riziko zväčšením 
generovaného kľúča a v stredno-
dobom horizonte zmeníme celý 
algoritmus jeho generovania. 
Pri obnove a generovaní nových 

komponentov pre tvorbu kvalifi-
kovaného elektronického podpi-
su v maximálnej miere využijeme 
elektronické služby. Informovalo 
tlačové oddelenie ministerstva 
vnútra SR.

ts, Prešov

Poslanci Prešovského samo-
správneho kraja schválili v pon-
delok 16. októbra na svojom 
rokovaní ďalšie združené investí-
cie. Peniaze kraja pomôžu bu-
dovať športoviská, ale aj zlepšiť 
parametre problémovej cestnej 
komunikácie a križovatky. Vo 
Svidníku kraj spolu s mestom 
a Slovenským futbalovým zvä-
zom podporí výstavbu futbalové-
ho ihriska s umelým povrchom. 
Na investíciu za takmer 450-ti-
síc eur krajskí poslanci schválili 
100-tisíc eur. „Rovnakou sumou 
prispeje PSK v Humennom, kde 
by mal vyrásť štadión s tréningo-
vým ihriskom s umelou trávou za 
viac ako pol milióna eur,“ uviedla 
hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová. 
Poslanci zdvihli ruku  za pomoc 
pre Bardejov, 150-tisíc bolo vy-
členených na rekonštrukciu frek-

ventovanej križovatky ulíc Štefá-
nikova, T. Ševčenku a Mlynská. 
Poslanci PSK schválili združenú 
investíciu s obcou Štrba na do-
budovanie lyžiarskeho bežecké-
ho areálu Štrbské Pleso, ktorého 
výstavbu v minulosti župa pod-
porila. Z krajských peňazí teraz 
pôjde 150 tisíc eur na vybudo-
vanie nového objektu v areáli 
pre snežné vozidlá a techniku. 
Nová združená investícia s cel-
kovým rozpočtom vyše 600-ti-
síc eur smeruje aj do Prešova. 
Konkrétne do rekonštrukcie 
infraštruktúry Univerzitného 
viacúčelového športového areálu 
Prešovskej univerzity. PSK má 
záujem na tento účel prispieť su-
mou v I. etape 300-tisíc eur. Ak 
univerzita neuspeje so žiadosťou 
o štátny príspevok, kraj chce svoj 
finančný podiel zvýšiť o ďalších 
200-tisíc. Krajská samospráva 
podporuje rozvoj regiónu v ob-

lastiach, ktoré nemá v priamej 
kompetencii. Od roku 2004 pod-
poril Prešovský územný celok už 
37 takýchto projektov za viac ako 
5,4 milióna eur. Doteraz najväč-
ším spoločným projektom, na 
ktorom sa PSK spolupodieľal, je 
výstavba zimného štadióna s ľa-
dovou plochou v Prešove za vyše 
1,6 milióna eur. Kraj prispel su-

mou takmer 800-tisíc eur, čiast-
ku 800-tisíc poskytla spoločnosť 
KENEX, ktorá halu od minulého 
roku prevádzkuje. Kraj prispel 
sumou 100-tisíc eur aj na futba-
lové ihrisko s umelým trávna-
tým povrchom v Snine, ďalších 
100-tisíc eur poputuje na ľadovú 
plochu pre deti, mládež a širokú 
verejnosť v Medzilaborciach.

Používanie elektronického podpisu nie je ohrozené, tvrdí ministerstvo 

Kraj prispeje na ihrisko v Humennom sumou 100-tisíc eur

Počas uplynulých dní prenikli z viacerých kruhov informácie o možnej zraniteľnosti čipov, ktoré používame aj na slovenských občianskych 
preukazoch (OP). 

Kraj pomáha športu združenými investíciami. Doteraz to bolo 37 projektov za viac ako 5,4 milióna eur.

Doteraz najväčším spoločným projektom, na ktorom sa PSK spolupodieľal, je výstavba zimné-
ho štadióna s ľadovou plochou v Prešove za vyše 1,6 milióna eur.  |  FOTO ARCHÍV PSK
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Som otvorený všetkým možnostiam a vždy sa snažím nájsť riešenie
S kandidátom na poslanca 
Prešovského samosprávneho 
kraja – PETROM KULANOM, 
sme sa rozprávali pre týžden-
ník Humenský expres.

O politiku mladí ľudia nejavia 
príliš záujem. O to viac teší, 
keď stretneme mladého 
zapáleného človeka ako Vy, 
ktorý sa rozhodol kandidovať 
vo voľbách do vyšších 
územných celkov. Vieme, že 
pochádzate z obce Myslina, 
mohli by ste nám o svojom 
živote povedať viac?
Prvé ročníky základnej školy som 
absolvoval v Mysline a ďalšie na 
ZŠ Pugačevova v Humennom. Po 
Strednej škole podnikania v Stráž-
skom som pokračoval v štúdiu na 
Filozofickej fakulte Prešovskej uni-
verzity v Prešove. A tam som získal 
aj magisterský titul v odbore Polito-
lógia. 

Štúdium politológie asi nebola 
náhoda. Čo Vás k jeho štúdiu 
priviedlo?
Určite rodinné zázemie a záujem 
o spoločenské dianie u nás v obci 
i našej krajine. Pred nástupom na 
vysokú školu to bolo skôr o podrob-
nom sledovaní politického diania, 
ale v mnohom mi pomohla  moja 
„alma mater“ - Filozofická fakul-
ta PU. Hlavne v tom, že nestačí 
len dianie sledovať, ale treba sa do 
neho aj aktívne zapájať. Práve počas 
vysokoškolského štúdia sme sa ako 
študenti často stretávali s rôznymi 
problémami, ktoré bolo potrebné 
riešiť s kompetentnými osobami, 
či s vedením fakulty alebo univer-
zity. Už vtedy som pochopil, že ak 
chceme niečo zmeniť, nestačí sa 
len posťažovať večer pri pive, ale 
je potrebné vyvíjať iniciatívu. Viac 
ako päť rokov som hájil záujmy a 
zastupoval študentov Prešovskej 
univerzity v Prešove na všetkých 
úrovniach - fakultnej, univerzitnej 

i na najvyššej celoslovenskej. Svoje 
poznatky a skúsenosti z pôsobenia 
v najvyššom rozhodovacom orgáne 
vysokej školy - akademickom sená-
te, som pretavil do členstva v Štu-
dentskej rade vysokých škôl SR, kde 
som zastával post podpredsedu val-
ného zhromaždenia.

Na mladého človeka už máte 
za sebou veľké skúsenosti. 
Čomu sa venujete vo voľnom 
čase?
Približne od mojich štrnástich ro-
kov sa venujem dobrovoľníctvu. 
Konkrétne dobrovoľnému hasič-
stvu. Od hasičského športu, cez ve-
dúceho mládeže a dorastu, následne 
ako rozhodca až po súčasnosť, keď 
sa venujem predovšetkým preven-
tívnej oblasti. Pôsobím aktívne ako 
rozhodca na všetkých úrovniach ha-
sičských súťaží. V rámci Dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany SR pôsobím 
v regionálnych, územných a kraj-
ských štruktúrach. V súčasnosti sa 
venujem najmä práci s deťmi a pre-
ventívno-výchovnej činnosti. 

Oboznámte verejnosť bližšie 
s prácou Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 
je v súčasnosti jedným z najväčších 
občianskych združení na Sloven-
sku. Zároveň má bohatú históriu 
i tradíciu. Združuje osoby, ktoré 
majú záujem pomáhať v núdzi, ve-
novať sa výchove detí a mládeže na 
tejto úrovni, prevencii, verejno-pro-
spešnej či kultúrnej činnosti. V po-
sledných rokoch sa dobrovoľnému 
hasičstvu venuje zvýšená pozornosť 
aj zo strany štátu, ktorý podporuje 
zriadené dobrovoľné hasičské zbory 
v obciach po materiálnej stránke, 
čiže hasičskými automobilmi, proti-
povodňovými vozíkmi, ale pomáha 
DHZ aj finančnou podporou pro-
stredníctvom rôznych dotácií. Ako 
člen územnej organizácie Dobro-
voľnej požiarnej ochrany SR, ktorá 

združuje okresy Humenné, Medzi-
laborce a Sninu, sa v súčasnosti ve-
nujem najmä práci s mládežou a v 
spolupráci s obcami pôsobím pri 
využívaní dotácií od štátu.

Máte záujem pôsobiť 
v regionálnej politike. Viete, 
čo Vás v nej čaká?
Komunálna politika mi nie je cu-
dzia, takže môžem povedať, že áno. 
V rokoch 2010 – 2014 som bol 
poslancom Obecného zastupiteľ-
stva v Mysline. Komunálna politika 
je síce najnižšia úroveň samosprávy 
na Slovensku, no dovolím si tvrdiť, 
že azda aj najnáročnejšia. Človek je 
pravidelne konfrontovaný s reali-
tou, skutočnými problémami a ne-
dostatkami z praxe, na ktoré často 
nemyslí ani zákon, teda, presnejšie 
naši legislatívci. V súčasnosti pô-
sobím aktívne v samospráve ako 
zamestnanec kancelárie primátorky 
krajského mesta, takže aj moje kaž-
dodenné pracovné povinnosti do-
kazujú, aká  náročná je komunálna 
politika. 

Trošku netradičná úvaha... 
ale prezraďte na seba aj niečo, 
čo by ste hodnotili ako svoju 
nevýhodu.
Mojou nevýhodou je skutočnosť, 
že nerád sa vyjadrujem k záležitos-
tiam, ktorým vôbec nerozumiem. 
A tí, ktorí ma poznajú osobne, ve-
dia, že taktiež nerád sľubujem, ak 
si nie som na sto percent istý, že to 
splním alebo dokážem sľub naplniť. 
Na druhej strane, moja nevýhoda 
je pre iných kandidátov výhodou a 
marketingovým nástrojom. Použí-
vajú populistické slogany alebo frá-
zy, ktoré si „vygooglili“ a mnohým 
veciam možno ani len nerozumejú. 

Čo hovoríte na prebiehajúcu 
volebnú kampaň?
Pred voľbami sa mnoho ľudí stáva 
odrazu odborníkmi na všetko. Pre-
to v mojej kampani nenájdete me-

galomanské sľuby a z mojej strany 
sa nestretnete ani s antikampaňou. 
Mojím cieľom je budovať to, čo je 
dobré, vylepšovať nedostatky a od-
strániť chyby, ktoré nastali. Som 
človek otvorený všetkým možnos-
tiam a vždy sa snažím nájsť riešenie.

Čo považujete za svoju 
najväčšiu výhodu, prečo 
by mali voliči uvažovať pri 
voľbách do vyšších územných 
celkov  práve o Vás?
Nie som úplný začiatočník, ktorý sa 
odrazu z ničoho nič rozhodol kandi-
dovať. V oblasti samosprávy a ko-
munálnej politiky sa pohybujem, 
aj napriek môjmu veku,  už dlhší 
čas. Vo svojej doterajšej kariére 
som pracoval v súkromnej sfére aj 
vo verejnej správe. To znamená, 
že na fungovanie vecí nemám len 
jednostranný pohľad a na každý 
problém sa pozerám z oboch strán. 
Keďže som mal možnosť začínať 
od najnižšej úrovne komunálnej 
a miestnej politiky, získal som zá-
kladný a potrebný rozhľad na fun-
govanie samosprávy. Nemám na-
sadené ružové okuliare, ale viem, 
že  úprimný záujem problémy riešiť 
je oveľa prospešnejší ako neustále 
hľadanie výhovoriek.
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Peter  Kulan vo výstroji 
dobrovoľného hasiča.
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SLUŠNÁ ZMENA

Peter KULAN
kandidát na poslanca PSK

facebook.com/kulanpeter
www.kulan.sk
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INFOSERVIS / INZERCIA

Východ / Západ  S L N K A 
pon (23.10.) 6:59 / 17:29 hod.
ut  7:00 / 17:27 hod.
str 7:02 / 17:25 hod.
štvr  7:04 / 17:24 hod.
pia  7:05 / 17:22 hod.
sob 7:07 / 17:20 hod.
ned 6:08 / 16:18 hod.

facebook.com/humenskyexpres
Nájdete nás aj na facebooku:

Kompletný archív  
článkov nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu KAN-
CELÁRSKE PRIESTORY 
v zrekonštruovanej budove 
SFZ na ul. Osloboditeľov 
3 v Humennom (100 m od 
centra mesta, dostatok par-
kovacieho miesta zdarma). 
Viac na tel. č. 0905 809 038; 
e-mail: sekretariat@obfzhu-
menne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám HRUŠKY 
maslovky. Tel. 0918 279 885.

HE-R/0103

 � Predám KŔMNU REPU. 
Tel. 0918 279 885.

HE-R/0102

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

HE-R/0001

P R Á C A

 � Zaoberáme sa REKON-
ŠTRUKCIAMI BYTOV a 
DOMOV - bytové jadrá, ob-
klady, dlažby, sadrokartón, 
omietky, plávajúce  podlahy, 
potery, betonárske a búracie 
práce. Značka: kvalitné práce 
za prijateľné ceny. Tel. 0940 
750 493.

HE-R/0105

 � Prijmeme MECHANI-
KA pre nákladné vozidlá 
– len vážni záujemci. Tel. 
0911 297 122.

HE-R/0104

 � Prijmeme HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA GÁ-
TER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
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Už je po Mitre (Demeter – 26. 
10.), už valachom svitne. 
Nebudú už ovečky dojiť,  
ani na pašu ich vodiť. 

Apoštoli sv. Šimon (28. 10.) 
a sv. Júda (29. 10.) hrudy 

snehom prikrývajú. 
Šimon a Júda vyháňajú baču 

z búdy.
Na sv. Šimona zima  

sa prikráda tichučko. 
Na sv. Šimona a Júdu mrznú 

v poli všetky hrudy. 
Mnoho dažďa v októbri - 
mnoho vetrov v decembri. 
Dobre je, keď v októbri list  

zo stromu padá, rok 
požehnanú cestu si hľadá.

Október a marec sú rovnaké 
vo všetkom.

PRANOSTIKA

(jac)

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

23. 10.  AVICENA, 
	 Nemocničná	ul.	41
24. 10.  LÚČ,
	 Ul.	1.	mája	22
25. 10.  PRI NEMOCNICI HE s.r.o., 
	 Ul.	1.	mája	5558
26. 10.  MEDIA,
 Družstevná	ul.	7
27. 10.  BENU - OC Tesco, 
	 Družstevná	ul.	39
28. 10.  PRI KAŠTIELI, 
	 Mierová	ul.	33/1	 
	 (Pod	stračou	nožkou)
29. 10.  PRI NEMOCNICI HE s.r.o., 
	 Ul.	1.	mája	5558

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE VEDIEŤ

Inzerujte  
v našich novinách  

a ste stále na očiach.
Oslovíte viac ako 

10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

NASTÁVA ZIMNÝ ČAS

V noci zo soboty 28. 10.
na nedeľu 29. 10. si pospíme
o hodinu dlhšie, no stmievať
sa už bude včasnejšie a ráno
sa mnohí budeme zobúdzať

ešte za tmy. 
Mení sa totiž letný čas na zimný –

o 3.00 hodine v nedeľu ráno
si ručičky hodín posunieme

o hodinu späť, na 2.00 hodinu.
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MsKS – DOM KULTÚRY
FILMOVÁ HUDBA A KLAVÍRNY KON-

CERT RICHARDA RIKKONA
46. JESENNÝ KONCERTNÝ CYKLUS 
–	Richard	Rikkon	(klavír).	-	v	stredu	25.	
októbra	o	18.30	hod.	v	koncertnej	sieni	hu-

menského	zámku.
IKONY

Autorská	výstava	Andreja	Urama	–	Murína,	
rodáka	z	obce	Habura.	Vo	svojej	tvorbe	sa	
venuje	krajinomaľbe	a	ikonopisectvu.	Dnes	
už	dôchodca,	ktorý	paletu	ani	štetec	neodložil.	
Potrvá	do	27.	10.	vo	výstavnej	miestnosti	DK.	

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
NEŽELANÍ VOTRELCI

Invázne	botanické	druhy	okolo	nás.	Výstava	
prírodovednej	expozície	potrvá	do	31.	10.	

v	priestoroch	VM.
MIKULÁŠ JACEČKO: POETIKA VINÍC
Fotografická	výstava	objektívom	Mikuláša	Ja-
cečka,	rodáka	z	obce	Habura.	V	súčasnosti	žije	
a	tvorí	vo	zemplínskej	obci	Vinné.	Diela	prib-
ližujú	jedinečnú	nádheru	zemplínskeho	regiónu	
so	zameraním	na	malebnú	obec	Vinné.	Potrvá	
do	31.	10.	vo	výstavných	priestoroch	VM.

KARPATSKÉ BIENÁLE GRAFIKY DETÍ 
A MLÁDEŽE 2017

Medzinárodná	súťaž	tvorby	mladých	grafikov	
piatich	európskych	krajín	karpatskej	kotliny.	
Kolekcia	ponúka	240	vybraných	grafických	
prác	zhotovených	klasickými	technikami	

a	kombináciami	techník.	Medzi	230	vystavu-
júcimi	autormi	sa	prezentuje	aj	12	mladých	
grafikov	z	Humenného.	Výstava	potrvá	do	
3.	novembra,	postupne	bude	inštalovaná	

v	Užhorode,	Egeri	a	Przemyśli.
OD KELTOV PO EURO

Minca	ako	platidlo	i	umelecký	predmet.	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.	Zastúpené	

sú	papierové	platidlá,	medaily,	plakety,	
odznaky,	poukážky	a	pod.,	hlavne	z	územia	

bývalého	Československa,	ale	aj	z	iných	krajín	
sveta.	Súčasťou	výstavy	sú	aj	papierové	platidlá	
od	čias	Márie	Terézie	až	dodnes.		Potrvá	do	31.	

10.	vo	výstavných	priestoroch	VM.
STOPY TEREZIÁNSKEJ EPOCHY
300.	výročie	narodenia	panovníčky	Márie	

Terézie.	Plným	titulom	bola	-	cisárovná	Svätej	
ríše	rímskej	nemeckého	národa;	kráľovná	

Uhorska,	Čiech,	Chorvátska	a	Slavónska;	arciv-
ojvodkyňa	Rakúska;	vojvodkyňa	Parmy	a	Pia-
cenzy;	veľkovojvodkyňa	Toskánska.	Prehliadka	

jedinečnej	Izby	Márie	Terézie	zhotovenej	
Štefanom	XIV.	Csákym,	ostatných	maľovaných	
komnát,	expozícií,	výstav	a	podujatí	v	objekte	

zámku	a	priľahlého	skanzenu.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU

Súbor	veľkoformátových	dobových	fotografií	
prináša	zábery	od	najstarších	dochovaných	
vyobrazení	štvorkrídlového	objektu	rene-

sančného	kaštieľa	a	priľahlého	parku	na	rytine	

z	obdobia	druhej	polovice	17.	storočia	po	
dnešok.	Súčasťou	vystavovaných	fotografií	sú	
aj	doposiaľ	nezverejnené	snímky	pochádzajúce	
z	rodinného	albumu	potomkov	Andrássyovcov	
žijúcich	v	Kanade.	Potrvá	do	konca	novembra	

v	priestoroch	VM.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...

Komorná	výstava	grafický	diel	(súbor	lyrických	
čiernobielych	grafík)	autora	a	národného	

umelca	Oresta	Dubaya	st.
KINO Fajn

PLECHOVÝ BUBIENOK
(DIE BLECHTROMMEL / LA TAMBOUR)
Režisérska	verzia...	Filmová	adaptácia	románu	
Güntera	Grassa.	Dej	sa	odohráva	v	r.	1899	–	

1945	a	sleduje	osudy	postáv	na	pozadí	premien	
mesta	Gdánska,	a	tiež	Oskarov	príbeh.	Oskar	
(David	Bennet)	má	podľa	režiséra	Schlöndorfa	
dve	typické	vlastnosti	svojej	doby:	odmietanie	
a	protest.	Bráni	sa	účasti	vo	svete	dospelých	
tak	dôsledne,	že	odmietne	vyrásť.	Protestuje	
tak	nahlas,	že	jeho	hlas	rozbije	sklo.	Snímka	

získala	Zlatú	palmu	na	MFF	v	Cannes	ex	aequo	
a	Oscara	za	najlepší	cudzojazyčný	film.

dráma (GER/FRA), české titulky – 24. októbra 
o 19.30 hod.

MANŽELKA A MANŽEL
(MOGLIE E MARITO)

Čo	keby	ste	sa	jedného	dňa	zobudili	v	tele	nie-
koho	iného?	Talianska	komédia	o	manželskom	
páre,	ktorý	sa	po	dlhých	rokoch	spolu	ocitá	v	
kríze	a	zdá	sa,	že	rozvod	je	na	spadnutie.	Po	
nevydarenom	experimente	sa	však	manželia	
prebudia	v	tele	toho	druhého.	Pomôže	im	táto	
neobvyklá	situácia	zachrániť	manželstvo?

romantická komédia (ITA), titulky – 26. a 29. 
októbra o 19.30 hod. 

JIGSAW
Táto	hra	nikdy	nekončí...	V	meste	sa	za	záhad-
ných	okolností	začnú	objavovať	mŕtve	telá,	
ktoré	nesú	neklamné	známky	krutého	násilia.	
Pátranie	privedie	políciu	k	šokujúcemu	odha-
leniu.	Všetky	dôkazy	ukazujú	totiž	na	jediného	
muža	–	Johna	Kramera.	Ale	ako	je	to	možné?	
Muž	neslávne	známy	pod	prezývkou	„Jigsaw“,	

je	už	viac	ako	desať	rokov	mŕtvy...
horor (USA), české titulky – 27. a 28. októbra 

o 19.30 hod.
MY LITTLE PONY VO FILME

Zrážka	so	životom	síce	nesie	isté	úskalia,	ale	
s	humorom	sa	dá	zvládnuť	nielen	výstup	do	
strmého	kopca,	stavba	stanu,	chýbajúca	elek-
trická	zásuvka,	ale	tiež	sok	v	láske...	Nevlastní	
bratia	Jakub	a	David	spoločne	s	kamarátom	

Sašom	trávia	väčšinu	času	vo	svete	sociálnych	
sietí	a	najväčším	životným	problémom	je	

vybitý	mobil	alebo	nefunkčná	wifi.	Na	nátlak	
rodičov	sú	donútení	vydať	sa	pod	vedením	Da-
vidovej	pôvabnej	„macochy“	Terezy	na	200-km	
cyklovýlet.	S	prekvapením	zisťujú,	že	existuje	
skutočný	svet,	v	ktorom	život	znamená	viac	
než	status	na	facebooku,	naozajstné	dievčatá	
vyzerajú	lepšie	než	kreslené	akčné	hrdinky	
virtuálnych	hier	a	k	láske	patrí	aj	sex.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM 
Ján	Roman,	nar.	1926 

Anna	Švigárová,	nar.	1926 
Margita	Demjanová,	nar.	1935 

Mária	Hromňáková,	 
rod.	Kožinová,	77-ročná 

MVDr.	Juraj	Čop,	nar.	1941 
Milan	Grundza,	nar.	1959 

Vjačeslav	Vorobel,	nar.	1960 
Štefan	Mikiara,	nar.	1973

V BREKOVE 
Helena	Matiščáková,	nar.	1941
V BELEJ NAD CIROCHOU 
Zuzana	Lojanová,	nar.	1925
V NIŽNEJ JABLONKE 
Zuzana	Hrecová,	nar.	1935

V NOVEJ SEDLICI 
Zuzana	Rusičová,	nar.	1948

V ROŠKOVCIACH 
Anna	Chomová,	nar.	1931

V RUSKEJ PORUBE 
Mária	Pecuchová,	nar.	1930

V SNINE 
Pavel	Štofira,	nar.	1938 
Jozef	Tita,	nar.	1940 

Mária	Zuščáková,	nar.	1949 
Mária	Andruchová,	nar.	1959 
Milan	Šepeľa,	nar.	1959 

(pochovaný	v	Dlhom	n/Cir.)
V TOPOĽOVKE 

Mária	Kendžerová,	nar.	1932
V ULIČI 

Anna	Barnová,	nar.	1954
V ZEMPLÍNSKYCH HÁMROCH 

Vladimír	Brečka,	nar.	1968

OPUSTILI   
NÁS

23. 10. ALOJZIA
24. 10. KVETOSLAVA,  

KVETOSLAV 
(Medzinárodný	deň	školských	
knižníc	/	Deň	OSN	/	Svetový	deň	
informovanosti	o	rozvoji)

25. 10. AUREL, ŽIVANA 
(Svetový	deň	cestovín	/	Európsky	
deň	občianskeho	práva)

26. 10. DEMETER
27. 10. SABINA
	 Deň	 Černovskej	 tragédie	

(pamätný	 deň)	 (Svetový	 deň	
audiovizuálneho	dedičstva)

28. 10. DOBROMILA
 Deň	vzniku	samostatného	Česko-

slovenského	štátu	(pamätný	deň)	
(Svetový	deň	juda)

29. 10. KLÁRA, KLARISA, KIARA
	 Deň	 narodenia	 Ľudovíta	 Štúra	

(pamätný	deň)
	 (Svetový	deň	psoriázy)

MENINY 
oslavujú: 

hudobná romanca (CZE), originálna verzia – 
28. októbra o 17.30 hod. 

MY LITTLE PONY VO FILME
Priateľstvo	má	mnoho	farieb.	Šestica	

obľúbených	farebných	koníkov,	ktorých	na	
veľkom	plátne	čaká	najzaujímavejšie	a	najkra-
jšie	dobrodružstvo	všetkých	čias!	Keď	strašný	
Búrkový	kráľ	napadne	Canterlot	s	úmyslom	

ukradnúť	poníkom	ich	čarovnú	moc,	budúcnosť	
Equestrie	je	ohrozená.	Všetky	poníky	sa	musia	
vydať	na	nebezpečnú	hrdinskú	cestu,	ktorá	
ich	po	prvýkrát	zavedie	za	hranice	domoviny.	
Aby	vyhľadali	pomoc,	budú	musieť	prejsť	cez	
magické	hory,	tajomnú	podmorskú	krajinu	a	
dokonca	sa	odviezť	na	lietajúcej	pirátskej	lodi!

animovaný (USA), slovenský dabing – 29. 
októbra o 17.30 hod. KÚPALISKO V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 11.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 11.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 16.00 hod.
ned 15.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
ut - pia 13.00 – 20.00 hod.
ned 15.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy  
ut - pia 15.00 – 20.00 hod.
ned 15.00 – 20.00 hod.

Myšlienka týždňa...
„Silu, skúsenosti a odvahu 

získavaš vždy vtedy, keď 
naozaj odoženieš ustráchaný 
výraz zo svojej tváre. Musíš 
uskutočniť veci, ktoré sa ti 
zdajú neuskutočniteľné.“
(ELEANOR ROOSEVELT; 1884-

1962 – americká diplomatka 
a aktivistka,  manželka 32. 

prezidenta F. D. Rooseveltaľ)
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Sokoly z podkarpatského poľského 
veľkomesta Rzeszów pozvali plav-
cov z Plaveckého klubu Chemes 
Humenné na preteky,  pre ktoré sa 
registrovalo úctyhodných 29 klubov 
z Poľska, Ukrajiny a zo Slovenska. 
Vo vode krátkeho 25-m bazéna v ter-
míne 14. – 15. októbra sa na štarto-
vé bloky postavilo 168 mužov a 133 
žien, spolu 301 plavcov.

V	kategórií	11-ročných	a	mladších	ob-
sadili	 Zuzana Pavlíková	 aj	 Dominik 
Luksaj	v	celkovom	hodnotení	plavcov	
zhodne	prvé	miesta.	Pavlíková	si	vylo-
vila	tri	zlaté	(v	disciplínach	50	m	voľ-
ný	spôsob,	100	m	voľný	spôsob	a	100	
m	polohové	preteky)	a	jednu	striebor-
nú	medailu	v	motýliku	na	100-m	dĺž-
ke.	Luksaj,	už	tradične,	v	prsiach	na	50	
aj	 100-m	 dĺžke	 nepustil	 nikoho	 pred	
seba	 a	 treťou	 zlatou	medailou	 ho	 de-
korovali	za	polohovku	na	100	metrov.	
Anna	 Stephánie Buhajová	 zaplávala	
kraul	 na	 50	 i	 100	 m	 so	 strieborným	
leskom	a	dve	bronzové	medaily	si	do-

mov	priniesla	za	polohovku	a	motýlik	
na	100	metrov.	Viktória Vrábľová	stá-
la	na	zlatom	stupni	víťazov	za	výkon	
v	prsiach	na	100	m	a	za	polovičnú	trať	
50	m	prsia	jej	udelili	striebornú	medai-
lu.	Mária	Balogáčová	trikrát	zaplávala	
v	 prvej	 desiatke	meraných	 časov,	Ve-
lerie	 Semotamová	 a	 Matúš	 Adamec	
dvakrát,	 Rastislav	 Fecenko	 a	 Adam	
Kulik	raz.		

V	kategórií	12	 ročných	a	 starších	do-
hmatol	Martin	 Ján Vaceľ	v	prsiarskej	
disciplíne	 na	 200	 m	 ako	 druhý	 naj-
rýchlejší,	 Boris Barica	 dva-krát	 stál	
na	bronzovom	stupni	víťazov	(znak	50	
m	a	100	m	polohové	preteky).	Michal	
Pandoš doplával	 do	 desiateho	 miesta	
dvakrát	a	Nina	Trebišovská	raz.	

Štafeta	 4	 x	 50	 m	 polohové	 preteky,	
v	 zložení	 Barica, Luksaj, Pandoš 
a Vaceľ,	v	„open“	hodnotení	skončila	
na šiestom mieste.

Tréneri	humenského	plaveckého	klubu	
Tomahogh,	 Pencák	 a	 Luksaj	 kladne	
zhodnotili	 účasť	 a	 výsledky	 našich	
plavcov	 na	 tomto	 medzinárodnom	
podujatí.

Humenčania na medzinárodnom plaveckom fóre pri príležitosti XXV. výročia klubu Sokól Rzeszów 

II. LIGA, MUŽI, skupina Východ 
 6. kolo

HK BARDEJOV  
- MHK HUMENNÉ 
5:14 (0:5, 3:4, 2:5)

Góly: Ľ.	Baranok	(Polaček,	Leščišin),	
24.	 M.	 Lúč	 (Kefeev,	 Forgáč),	 38.	
T.	 Leščišin	 (Baranok,	 Skokan),	 M.	
Hladký	(Fellegi,	Tipul),	59.	pres.	1	T.	
Leščišin	 (Skokan,	 Baranok)	 -	 3.	 Mi.	
Mach,	 7.	 M.	 Ondrej	 (Renčok,	 Klou-

da),	 13.	 V.	 Čopák	 (Markuš,	 Mach),	
14.	 Ľ.	 Buraľ	 (Dancsák,	 Ficko),	 14.	
E.	 Renčok	 (Bartoš,	 Klouda),	 21.	 J.	
Dancsák	(Buraľ,	Šechný),	29.	F.	Vaško	
(Dancsák,	 Šechný),	 34.	 Pe.	 Bartoš	
(Šechný),	40.	Z.	Kubát	(Renčok,	Bar-
toš),	41.	F.	Vaško	 (Ficko,	Buraľ),	43.	
F.	Vaško	(Dzoba,	Buraľ),	43.	F.	Vaško	
(Dancsák),	49.	J.	Dancsák	(Vaško,	Bu-
raľ),	52.	F.	Vaško	(Dancsák,	Dzoba).
Strely na bránu: 38-42. Zákroky 
brankára: 28-33. Presilovky: 1/3 – 

0:3. Oslabenia: 3/3 – 2/3.
Rozhodovali:	Pe.	Sýkora	–	M.	Tomáš,	
Š.	Hubičák.	Divákov: 245.
HK: S.	 Mojdis	 (Ľ.	 Krochta)	 –	 V.	
Polaček,	 D.	 Všetečka,	 T.	 Leščišin,	
J.	 Skokan,	 Ľ.	 Baranok	 –	 V.	 Mojdis,	
V.	 Kafeev,	 J.	 Forgáč,	 M.	 Lúč,	 D.	
Karablev	–	M.	Pribula,	M.	Juročko,	J.	
Fellegi,	M.	Hladký,	M.	Tipul	–	Pe.	Du-
han,	F.	Šiba.	Tréner:	Ján	Vodila.
MHK HE:	 T.	 Petro	 (M.	 Ščambo-
ra)	–	R.	Ficko,	Ľ.	Buraľ,	 J.	Dancsák,	
R.	 Šechný,	 F.	Vaško	 –	 Z.	 Kubát,	M.	
Ondrej,	 Pe.	 Bartoš,	 Pe.	 Klouda,	 E.	
Renčok	 –	 S.	 Maury,	 D.	 Korvín,	 Mi.	

Mach,	D.	Markuš,	V.	Čopák	–	E.	Dzo-
ba.	Tréner:	Richard	Šechný.
• Martin	–	Gelnica	5:2,	Sabinov	–	Sa-
nok	5:3,	Brezno	–	Liptovský	Mikuláš	
B	8:3,	Rimavská	Sobota	-	Trebišov.
Humenné 6 5 0 0 1 43:23 15
Rim. Sobota 6 5 0 0 1 38:18 15
Martin 6 5 0 0 1 30:14 15
L.	Mikuláš	B	 6	 3	 1	 0	 2	 25:25	 11
Brezno	 6	 3	 0	 0	 3	 30:26	 9
Bardejov	 6	 3	 0	 0	 3	 25:35	 9
Trebišov 6 2 0 1 3 20:23 7
Sanok	 6	 0	 1	 2	 3	 20:27	 4
Sabinov 6 1 0 0 5 18:40 3
Gelnica	 6	 0	 1	 0	 5	 13:31	 2

HOKEJOVÝ SERVIS
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INZERCIA

FORTUNA LIGA – 13. kolo
Zemplín	Michalovce	 –	Nitra	 0:0,	Dunajská	 Streda	 –	Trenčín	
1:2,	Zlaté	Moravce	/	Vráble	–	Slovan	Bratislava	3:2,	Senica	–	
Ružomberok	0:3,	Trnava	–	Podbrezová	2:0,	Prešov	–	Žilina	0:1.

II. LIGA – 13. kolo
Trebišov	–	Komárno	0:2,	Bardejov	–	Podbrezová	B	7:0,	Žiar	
nad	Hronom	Ždaňa	–	Sereď	2:3,	Liptovský	Mikuláš	–	Loko-
motíva	Košice	1:2,	Spišská	Nová	Ves	–	Žilina	B	2:0,	Zvolen	
–	Šamorín	1:0,	Poprad	–	Skalica	0:0,	Inter	Bratislava	–	Nové	
Mesto	nad	Váhom	2:3.	

III. LIGA, VÝCHOD – 14. kolo
SNINA – STROPKOV

1:2 (1:1)
Góly: 8.	J.	Skvašík	–	44.	Pe.	Jakubčo,	63.	M.	L.	Vrábeľ.	ČK:	
nikto	–	79.	J.	Kimák.
Pod	Sninským	Kameňom	privítali	lídra	tabuľky	zo	Stropko-
va,	ktorí	v	doterajšom	priebehu	súťaže	ešte	vonku	neprehral	a	
veľmi	dobrú	fazónu	potvrdil	aj	v	Snine.	Obojstranne	výborný	
zápas,	ktorí	mal	všetko	čo	mal	mať,	nakoniec	vyhrali	hostia,	
aj	napriek	tomu,	že	by	zápasu	viac	by	svedčala	remíza.	
Domáci	 začali	 náporom,	 ale	 prvú	 šancu	 mali	 až	 v	 4.min.	
keď	Pčolov	 trestný	kop	poriešil	brankár	hostí.	V	8.min.	 sa	
individuálne	 presadil	 Skvašík,	 bol	 mimo	 16-ky	 na	 bránk-
ovej	 čiare	 faulovaný,	 následný	 trestný	 kop	 poslal	 Popovič	
prudko	pred	 bránku	hostí,	 lopta	 prešla	 celou	 bránkou	 a	 na	
druhej	 tyči	 Skvašík	 pohodlne	 zblízka	 skóroval.	 V	 17.min.	
Popovičov	priamy	kop	z	30m	aj	s	prispením	dotyku	obran-
cu	 brankára	 hostí	 nepomýlil.	V	 19.min.	 prvýkrát	 pohrozili	
hostia,	 veľmi	 nebezpečný	 roh	 skončil	 tesne	 nad	 Lojkovou	
bránkou.	 V	 20.min.	 Poľakov	 center	 sprava	 poslal	 Varga	
hlavou	 nad.	V	 24.min.	 sa	 Skvašík	 prekľučkoval	 do	 16-ky,	
jeho	 center	 však	 nebol	 presný.	V	 26.min.	 po	 individuálnej	
akcii	Vyshnevského	netrafil	bránku	hostí	z	hranice	pokutové	
územie	Fedorka.	V	27.min.	vystrelil	veľmi	nepresne	z	diaľky	
Vaško.	V	31.min.	Skvašík	po	prieniku	do	16-ky	trafil	z	uhla	
iba	bočnú	sieť.	V	34.min.	strela	Špilára	po	priťuknutí	Vargu	
letela	mimo	Lojkovej	bránky.		V	40.min.	prudký	trestný	kop	
Jakubča	 skončil	 po	 teči	 útočníka	 tesne	nad.	 	V	41.min.	 po	
úniku	Vyshnevského	vystrelil	Jankaj	spoza	16-ky,	tečovanú	

strelu	brankár	hostí	chytil.	V	44.min.	po	diskutabilnom	faule	
pred	 16-kou	 domácich,	 kopal	 priamy	 kop	 Jakubčo,	 jeho	
prudká	 strela	 prešla	múrom	 a	 po	 teči	 skončila	 za	 chrbtom	
prekvapeného	 Lojku.	V	 45.min.	 nevyužili	 hostia	 šancu	 na	
zvrat	v	zápase,	Jakubčo	zatočil	 roh	do	bránky,	Lojka	 loptu	
vyrazil	a	chytil	aj	dorážku	Bundu.	
V	snahe	urobiť	niečo	s	výsledkom	začali	II.	polčas	Sninča-
nia	náporom.	V	48.min.	sa	po	centri	z	trestného	kopu	Pčolu	
nedostal	k	lopte	Lukáč,	Varga	situáciu	poriešil.	V	54.min.	sa	
po	nedorozumení	Kimáka	a	brankára	hostí	dostal	k	lopte	za	
obranu	 	Skvašík,	 ale	 zblízka	 trafil	 iba	brankára.	V	58.min.	
po	rohu	Jakubča	prekopol	zblízka	Kimák	bránku	domácich.	
V	59.min.	po	rohu	Skvašíka	hlavička	Lukáča	brankára	hostí	
neohrozila.	V	63.min.	podnikli	hostia	rýchly	útok	,	na	center	
sprava	si	na	druhú	tyč	nabehol	striedajúci	Vrábeľ	a	svoj	prvý	
dotyk	 s	 loptou	 premenil	 hlavou	 na	 vedúci	 gól	 hostí,	 ktorý	
bol	 nakoniec	 víťazný.	V	66.min.	 nádherne	vystrelil	 y	 35m	
Popovič,	Prysiazhniuk	jeho	prudkú	strelu	vyrazil	na	roh.		V	
69.min.	Skvašík	zamotal	hlavu	v	16-ke	obrancom,	ale	jeho	
prudkú	 strelu	 brankár	 hostí	 chytil.	V	70.min.	 po	 zbytočnej	
strate	lopty	v	strede	ihriska		sa	hostia	vyhli	postaveniu	mimo	
hry,	Špilár	postupoval	sám	na	Lojku,	namiesto	prihrávky	na	
voľného	spoluhráča	volil	strelu,	ktorú	vynikajúco	reagujúci	
Lojka	vyrazil	a	dobiehajúci	Balko	loptu	odkopol.	V	74.min.	
bolo	Vyshnevského	 postavenie	mimo	 hry	 diskutabilné.	 	V	
79.min.	 si	 za	 chrbát	obrancov	nabehol	Pčola,	 faul	na	neho	
znamenal	 červenú	 kartu	 pre	Kimáka.	Nehralo	 sa	 niekoľko	
minút,	v	82.min.	poslal	Pčola	trestný	kop	z	20m	iba	do	múru	
a	v	následnej	trme	–	vrme	sa	pri	zakončení	dostal	odrazenej	
lopte	Vyshnevskyi,	ale	bol	v	postavení	mimo	hry.	Domáci	v	
závere	zatlačili,	hostia	sa	zo	16-ky	nedokázali	dostať,	centre	
a	štandardné	situácie	však	gól	nepriniesli.	V	86.min.	preko-
pol	Popovič	trestný	kop	z	20m	vysoko	nad.		V	87.min.	mohol	
rozhodca	posúdiť	ruku	hostí	v	16-ke	po	strele	ako	pokutový	
kop,	ale	nestalo	sa.	V	88.min.	prudkú	strelu	Skvašíka	z	trest-
ného	kopu	brankár	hostí	iba	vyrazil.	V	90.min.	mal	obrovskú	
šancu	na	vyrovnanie	Popoviča,	z	hranice	16-ky	tesne	netrafil	
oblúčikom	 prázdnu	 bránku	 hostí.	 V	 nadstavenom	 čase	 sa	
hostia	 ubránili	 aj	 vďaka	 dobrým	 zákrokom	 brankára	 Pry-
siazhniuka,	ktorý	sa	vyznamenal	po	prudkom	rohu	Skvašíka.		

Jaro Uchytil

•	Rožňava	–	Šariš.	Michaľany	2:0,	Lipany	–	Krompachy	2:0,	
V.	Opátske	–	Prešov	B	4:1,	Svit	–	V.	Revištia	1:1,	Svidník	–	
Sabinov	4:0,	Bardejov.	N.	Ves	–	Vranov	n/T.	0:4,	Plavnica	
–	Giraltovce	2:1.	

IV. LIGA, SEVER – 14. kolo
FK Humenné – Fintice 9:0 (4:0),	góly:	16.,	42.,	66.	a	73.	D.	
Radojević,	10.,	57.	a	87.	P.	Radovanović,	40.	B.	Manojlović,	
88.	N.	Sališ.	*	Gerlachov	–	Ptičie	0:1,	Medzilaborce	–	Rad-
vaň	nad	Laborcom	0:0,	Záhradné	–	Zámutov	2:0,	Pušovce	
–	Poprad	B	1:7,	Kračúnovce	–	Ľubotice	1:1,	Raslavice	–	Soľ	
2:1,	Veľký	Šariš	–	Spišské	Podhradie	1:4.
FK Humenné 14 13 1 0 45:5 40
Gerlachov	 14	 9	 3	 2	 33:19	 30
Poprad	B	 14	 9	 2	 3	 51:17	 29
Záhradné	 14	 9	 2	 3	 33:10	 29
Spiš. Podhradie 14 8 0 6 29:26 24
Raslavice	 14	 7	 1	 6	 29:29	 22
Radvaň	n/L.	 14	 6	 2	 6	 20:22	 20
Soľ	 14	 6	 2	 6	 15:22	 20
Fintice 14 6 1 7 16:37 19
Kračúnovce	 14	 5	 3	 6	 24:18	 18
Ľubotice	 14	 5	 3	 6 23:26 18
Medzilaborce	 14	 5	 2	 7	 27:35	 17

Ptičie	 14	 4	 3	 7	 20:30	 15
Zámutov	 14	 3	 2	 9	 12:25	 11
V.	Šariš	 14	 3	 1	 10	 19:30	 10
Pušovce 14 0 0 14 8:53 0

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ 
– 12. kolo

Jasenov	–	Ulič	2:0,	Sedliská	–	Kochanovce/Brekov	2:2,	Pa-
kostov	–	Sečovská	Polianka	5:2,	Vyšný	Žipov	–	Borov	4:2,	
Kamenica	 nad	 Cirochou	 –	 Bystré	 1:1,	 Stakčín	 –	 Sačurov,	
Hencovce	–	Nižný	Hrušov	1:2.

I.TRIEDA ObFZ HE – 12. kolo
Lackovce	 –	Nižné	 Ladičkovce	 5:1,	 Lukačovce	 –	Udavské	
4:1,	 Krásny	 Brod	 –	 Lieskovec	 3:0,	 Zemplínske	 Hámre	 –	
Ohradzany	 1:0,	 Dlhé	 nad	 Cirochou	 –	 Vyšná	 Sitnica	 1:0,	
Nižná	Sitnica	 –	Belá	 nad	Cirochou	 0:0,	Ubľa	 –	Koškovce	
1:1.

II.TRIEDA ObFZ HE – 11. kolo
Ňagov	–	Habura	1:1,	Hrubov	–	Turcovce	3:1,	Hrabovec	nad	
Laborcom	–	Brestov	10:0,	Oľka	–	Rokytov	pri	Humennom	
0:0.

-MJK-
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Športový klub Miko fit-box 
absolvoval tohto roku už nie-
koľko súťažných turnajov 
slovenskej I. a II. ligy, taktiež 
medzinárodné turnaje v zah-
raničí a ani vo svojej náročnej 
tréningovej príprave jeho čle-
novia nezaháľajú. 

Domáci	 boxersky	 ring	 v	 so-
botu	 14.10.2017	 zorganizovali	
doma v Kamenici nad Cirochou 
deviaty	 turnaj	 II.	 slovenskej	
ligy	v	boxe,	a	to	za	účasti	slov-
enských	i	poľských	klubov.	
Dvadsaťjeden	 zápasov,	 z	 toho	
dva	exhibičné.	Svoje	zastúpenie	
mal	 aj	 usporiadateľský	 kamen-
ický	 klub,	 ktorého	 členovia	
podali	 skvelé	 výkony.	 Adrián 
Rak	 absolvoval	 zápas	 s	 úradu-
júcim	majstrom	Slovenska,	Ol-
iverom	Zajacom,	z	vranovského	
klubu	v	kategórii	starších	žiakov	
vo	 váhe	 do	 62	 kg.	 Po	 viac	 než	
vyrovnanom	 zápase	 sa	 rozhod-
covia	 priklonili	 víťazstvom	
k	 Vranovčanovi	 a	 to	 tesným	
bodovým	rozdielom	2:1.	Štefan	
Vrábeľ	 v	 kategórii	 starších	 žia-
kov	do	65	kg	suverénne	zvíťazil	
nad	 svojim	 súperom	 z	 Giral-
toviec,	 rozdielom	 3:0	 na	 body.	
Ďalšie	 víťazstvo	 patrilo	 Davi-

dovi Zajacovi,	 ktorý	 porazil	
svojho	 súpera	 z	 Giraltoviec	
hneď	 v	 prvom	 kole	 systémom	
RSC.	 Zároveň	 rozhodcovia	
vyhodnotili	 Davida	 Zajaca	
ako	 najlepšieho	 boxera	 turnaja	
v	 kategórii	 staršieho	 dorastu.	
V	 mužskej	 váhovej	 kategórii	
do	 64	 kg	 reprezentoval	 klub		
Filip Džubara,	 ktorý	 svojmu	
súperovi	 z	 humenského	 klu-
bu	 nedal	 žiadnu	 šancu,	 keď	 ho	
dostal	 do	 počítania	 hneď	 v	 pr-
vom	kole	a	v	druhom	kole	Filip	
zvíťazil	 výsledkom	 RSC.	 Ján 
Rak	 boxoval	 exhibičný	 zápas	
so	 súperom	 z	 Košíc,	 v	 ktorom	
obaja	 podali	 skvelé	 výkony	
a	skončil	 sa	nerozhodne,	víťaz-
stvom	pre	oboch	boxerov.	

Týždeň	 predtým,	 7.	 októbra	
reprezentovali	 kamenickí	
borci svoju obec na turnaji 
v	poľskej	Debici	(Podkarpatské	
vojvodstvo	 v	 okrese	 Powiat	
debicki),	odkiaľ	si	členovia	ŠK	
Miko	fit-box	doviezli	okrem	in-
dividuálnych	 ocenení	 aj	 pohár	
za	najlepší	tím	turnaja.

Do	 konca	 sezóny,	 okrem	 slov-
enských	 turnajov	 I.	 ligy	 a	 ma-
jstrovstiev	 SR,	 čaká	 borcov	
od	 Cirochy	 aj	 prestížny	 turnaj	
v	poľskom	Krakowe.	

Individuálne ocenenia posúvajú kamenických boxerov súťažne vpred

Kamenickí boxeri v poľskej Debici - zľava: tréner M. Miko, Ján Rak, Nikola Cenknerová, Filip 
Džubara, Adrián Rak a Štefan Vrábeľ. |  FOTO:  ARCHÍV MM

Po turnaji v Kamenici nad Cirochou - zľava: tréner M. Miko, David Zajac, Adrián Rak, Nikola 
Cenknerová, Ján Rak a Filip Džubara.. |  FOTO:  ARCHÍV MM
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