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V Humennom ocenili
hrdinov s veľkým srdcom
Viac na str. 3

Mesto pokračuje
v oprave poškodených
chodníkov

Viac na str. 2

V Prešovskom kraji 29,4 percenta voličov rozhodlo o výraznej zmene

Volebným víťazom na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je Milan Majerský (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA),
ktorý získal 72 366 platných hlasov, čo je 40,36 percenta.
tasr, mpo, Prešov, Humenné

Porazil tak svojho najväčšieho
rivala, súčasného predsedu PSK
Petra Chudíka (Smer-SD), ktorému odovzdalo platné hlasy 54 914
voličov, čo je 30,62 percenta. Nasledujú Jozef Mihalčin (ĽSNS) so
7,07 percenta, Ján Garaj (nezávislý) 5,92 percenta, Andrej Gmitter

(nezávislý) 4,64 percenta, František Oľha (Šanca) 3,25 percenta,
Pavol Gašper (nezávislý) 2,32
percenta, Miroslav Škvarek (SNS)
2,18 percenta, František Bednár
(NaJ) 1,44 percenta, Eduard Markovič (nezávislý) 0,97 percenta a
Jozef Šváč (Nový parlament) 0,57
percenta. Ide zatiaľ o neoficiálne
výsledky, ktoré zverejnil na svojej

webovej stránke Štatistický úrad
SR. Nové krajské zastupiteľstvo
bude pracovať v zložení nezávislí
poslanci s počtom 22 mandátov, koalícia KDH, SaS, OĽaNO,
NOVA bude mať 21 poslancov,
Smer-SD získal 16 poslancov,
SNS dvoch a jeden mandát získal
Úsvit.
Do zastupiteľstva sa dostalo veľa

nových mien, posilnila sa pravica a narástol počet nezávislých.
V kraji bolo zapísaných 639 324
oprávnených voličov. Volilo sa v
1009 okrskoch. Volebná účasť v
kraji bola 29,40 percenta. Do krajského parlamentu si voliči v 13 obvodoch zvolili 62 poslancov z 500
kandidátov. Celkovo vo voľbách
podalo kandidačné listiny 26 po-

2 | SPRAVODAJSTVO

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
6. NOVEMBRA 2017

V Prešovskom kraji 29,4 percenta voličov rozhodlo o výraznej zmene
pokračovanie zo strany 1

litických strán alebo hnutí a jedna
koalícia, ostatní kandidovali ako
nezávislí. Najväčší počet poslancov bude mať tradične okres
Prešov, z ktorého bude v novom
krajskom parlamente 12 poslancov. Okres Poprad bude mať
osem poslancov, okresy Bardejov
a Vranov nad Topľou si volili po
šesť poslancov, nasledujú okresy Humenné a Kežmarok, ktoré
budú mať päťčlenné zastúpenie
v parlamente. Po štyri mandáty
obsadia zástupcovia z okresov Sabinov a Stará Ľubovňa, po troch
poslancoch budú mať Levoča,

Podskalka. Priebeh volieb v osade bol pokojný. Na poriadok dohliadala
polícia. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Snina a Svidník. Dvaja poslanci
budú reprezentovať okres Stropkov a jedného zástupcu bude mať
okres Medzilaborce. Poslancami
za okres Humenné sa stali Ivan

Hopta (ÚSVIT), Martin Meričko (OĽaNO, KDH, SaS, NOVA),
Ondrej Mudry (Smer-SD), Michal Babin (OĽaNO, KDH, SaS,
NOVA) a Ján Ferko (Smer-SD).

Vo volebnom obvode Humenné volili voliči v 86 okrskoch. |
FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mesto pokračuje v oprave poškodených chodníkov
tasr, Humenné

Humenská radnica pokračuje v
rekonštrukcii chodníkov v rôznych lokalitách mesta. Tentoraz
ide o opravy na uliciach Laborecká, Wolkerova, Lesná a pri malej
železničnej stanici. Práce realizuje
spoločnosť Eurovia SK, ktorá, ako
informovala Michaela Dochánová
z Mestského úradu v Humennom,
vzišla z verejného obstarávania
ako najúspešnejší uchádzač. „Samotná oprava chodníkov spočíva
vo vybúraní jestvujúcich obrubníkov a opotrebovaného asfaltového
krytu. Po upravení podkladu sa
osadia nové obrubníky do betó-

nového lôžka a v záverečnej fáze
sa chodníky prekryjú novým asfaltobetónovým krytom,“ vysvetlila
Dochánová. Na Laboreckej ulici
pri Materskej škole Dargovských
hrdinov rozšíria poškodený chodník po úprave na dva metre. „Bude
tak prístupný nielen pre peších, ale
aj pre mamičky s kočíkmi a cyklistov. Spolu sa na Laboreckej ulici
opraví 833 štvorcových metrov
chodníka, čo predstavuje približne
400 metrov dĺžky. Okrem Laboreckej ulice opravia 109,4 štvorcového
metra chodníčka na Ulici lesnej.
Na Wolkerovej ulici to bude plocha
s rozlohou 348 štvorcových metrov a pri malej železničnej stanici

bude oprava realizovaná v rozsahu
656,43 štvorcového metra,“ priblížila Dochánová s tým, že opravy
potrvajú do konca októbra. Odbor
výstavby a územného plánova-

nia eviduje podľa jej slov ďalších
viac ako 85 podobných žiadostí a
podnetov na opravu chodníkov a
miestnych komunikácií, ktoré chce
radnica postupne realizovať.

Na mestskom úrade pribudne Integrované obslužné miesto občana
tasr, Humenné

Na Mestskom úrade (MsÚ) v Humennom dostanú obyvatelia aj
výpis z registra trestov alebo listu
vlastníctva. Od štvrtka 2. novembra tu totiž otvárajú Integrované
obslužné miesto občana (IOMO).
„V priestoroch matriky na prvom
poschodí budovy MsÚ na Kukorelliho ulici bude tak už tento týždeň

možný prístup k elektronickým
službám štátu,“ informovala Michaela Dochánová z tlačového referátu humenskej radnice. IOMO
bude určené hlavne občanom,
ktorí chcú ušetriť čas a vybaviť viac
služieb pod jednou strechou bez
zbytočného cestovania po rôznych
úradoch. Môžu tak získať rôzne
druhy výpisov na úradné účely
blízko svojho bydliska. Klientov

IOMO budú navigovať pri vstupe do budovy nálepky a smerové
tabuľky, ktoré ich zavedú priamo
do určenej miestnosti. „Tam na
jednom mieste vybavia výpis, resp.
odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z Obchodného registra za asistencie špeciálne
vyškoleného zamestnanca. Výpis
a odpis z registra trestov, ako aj
výpis z Obchodného registra bude

dostupný už do desiatich minút od
podania žiadosti, pre výpis z listu
vlastníctva je lehota 24 až 48 hodín
od podania žiadosti,“ konkretizovala Dochánová. V budúcnosti sa
podľa prednostu MsÚ v Humennom Ondreja Bartka zvažuje ešte
možnosť ďalšieho rozšírenia služieb, o čom bude samospráva verejnosť informovať.
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V Humennom ocenili hrdinov s veľkým srdcom
V piatok sa v Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) v Humennom uskutočnilo slávnostné oceňovanie darcov krvi. Najvyššie ocenenie plaketu prof. MUDr. Jána
Kňazovického za vyše 100 bezplatných odberov vzácnej tekutiny získal 52-ročný Marián Greš.
Milan Potocký, Humenné

Slávnostné oceňovanie darcov krvi zorganizoval Slovenský červený
kríž (SČK). V divadelnej sále MsKS
si takmer sto darcov krvi prevzalo
bronzové, strieborné, zlaté a diamantové plakety prof. MUDr. J.
Janského a jeden laureát plaketu
prof. MUDr. Jána Kňazovického.
Poslednú spomínanú plaketu za
vyše 100 darovaní vzácnej tekutiny získal 52-ročný Marián Greš
z obce Ľubiša v okrese Humenné.
„Krv som začal darovať začiatkom
90 rokov ešte na bývalom pracovisku sme celá skupina po smene
išli darovať a odvtedy ma to chytilo.
Mal som vtedy 24 rokov,“ povedal
darca, ktorý pracuje ako operátor

výroby. „Zo začiatku ma presvedčil
kolega, ktorý predtým viackrát daroval krv. Nechal som sa presvedčiť, že nech to skúsim a odvtedy ma
to chytilo,“ dodal Greš. Odvtedy
daruje krv pravidelne každé 3 mesiace. Červené zlato daroval celkovo už 101-krát. Vyše stonásobný
darca krvi odporúča darovať krv
každému, kto je na tom zdravotne
a fyzicky dobre. „Treba to skúsiť
určite, lebo ten pocit po darovaní krvi sa nedá opísať. Je to pocit
šťastia, ktorý ani slovami sa nedá
opísať. Môj prvý odber bol plný
strachu. Bol to neskutočný strach.
Ten strach treba prekonať a potom
to už ide samo,“ prezradil Marián
Greš o svojich začiatkoch. Napriek
výnimočnému oceneniu sa cíti ako

bežný človek. „Cítim sa celkom bežne ako normálny darca. Je to pekné
ocenenie pre tých začínajúcich, že
majú prečo chodiť darovať krv. Je
to humánne, je to správne.“ Greš
dodal, že za darovanie krvi nikdy
nečakal nejakú odmenu. „To je taká
srdcová záležitosť. Nie je to ani za
odmenu ani za peniaze. Kto môže,
kto je zdravý by to mohol skúsiť,“
povedal spokojne.

Krv darujú aj mladí
Humenčania

Alena Rovňáková, poverená riadením Hematologicko-transfúziologického oddelenia nemocnice Andreja Leňa v Humennom uviedla,
že krvi v nemocniciach nikdy nie
je dosť. „V Humennom to vyzerá

myslím si, že celkom dobre, aj keď
sa vyskytnú situácie nárazové, kedy
niektorá krvná skupina nám chýba.
Najhoršie je leto, keď sú ľudia na
dovolenkách, vtedy paradoxne je
aj najvyššia spotreba. Najviac sa
na tom podieľajú úrazy,“ vysvetlila Rovňáková. Dodala, že v okrese
Humenné je aj mladá generácia
darcov krvi, na ktorú sa dá spoľahnúť. „Klobúk dole pred mladými
ľuďmi, veľmi si to vážime, máme aj
veľa mladých darcov. Máme aj darcov, ktorí sú veľmi zdraví a darujú
krv aj do 62 aj viac rokov. Teraz je
povolená hranica 65 rokov pokiaľ
sú úplne zdraví. Máme aj mladých
aj chlapcov aj dievčatá. Sú veľmi
ochotní,“ uzavrela Alena Rovňáková.

Záhradný domček v Osadnom poteší mnohých turistov
Na jeho stenách sú umiestnené fotografie a informačné tabule so zaujímavosťami Osadného a jeho okolia. Okrem suvenírov
sa v ňom dajú kúpiť aj pravoslávne ikony.
ps, Osadné

Do krypty vojakov v Osadnom prichádza počas sezóny aj niekoľko
tisíc ľudí, ktorí by si odtiaľ chceli
odniesť niečo na pamiatku. Preto
tu v posledných rokoch investovali
do výroby magnetiek, pier, príveskov, nožíkov, svetielok, ale v krypte
sa dajú kúpiť aj CD Liturgie z Osadného či DVD filmu Osadné. „Suvenírov na predaj stále pribúdalo, až
sme ich nemali kam položiť a to
je dôvod, prečo už niekoľko rokov
uvažujeme nad postavením samostatného butiku so suvenírmi. Jeho stavba na mieru by však nebola
vôbec lacná, a tak sme s tým dlho
váhali. Pri jednej mojej náhodnej
ceste do Poľska som sa zastavil
v nemenovanom hypermarkete
a uvidel tam relatívne lacný záhradný domček. Bez váhania som
ho kúpil a s obrovskou pomocou

troch osadňanských chlapov sme
ho poskladali pri ceste pred farskou budovou. Pred dverami sme
vyrobili lavičku so stolíkom, aby
si tu návštevníci mohli chvíľu posedieť a posilniť sa,“ uviedol kňaz
Peter Soroka. Po vybavení interiéru pultom, kde sa okrem uvedených suvenírov dajú kúpiť aj
pravoslávne ikony, im však zostali
dve steny prázdne. To bol dôvod,
prečo sa rozhodli na jednu z nich
umiestniť informačnú tabuľu so
zaujímavosťami Osadného a jeho
okolia. Sú tam fotografie pravoslávnych a gréckokatolíckych chrámov
v Osadnom aj Hostoviciach, krypty,
vojenských cintorínov a pamätníkov z I. a II. svetovej vojny v oboch
dedinách, Bieszczadskej úzkokoľajky, Národného parku Poloniny,
Medzinárodného lesníckeho náučného chodníka Udava – Solinka a Prírodnej rezervácie Udava.

Návštevníci si okrem zakúpenia suvenírov budú môcť pozrieť aj fotografie zo zaujímavých miest v Osadnom a jeho okolí. | FOTO: PS

Názvy fotografií sú v slovenskom,
anglickom, poľskom a ruskom
jazyku. Na druhú prázdnu stenu
plánujeme umiestniť informačnú
tabuľu so zaujímavosťami celého
okresu Snina. „Veríme, že sa nám
to do začiatku sezóny v jari podarí
zrealizovať. Rovnako ako krypta
bude aj tento obchod otvorený nonstop a nákup v ňom bude fungovať
samoobslužne. Som veľmi rád, že

sa toto dielo podarilo uskutočniť
a naši návštevníci si okrem zakúpenia suvenírov z Osadného budú
môcť pozrieť aj fotografie zo zaujímavých miest v Osadnom a jeho
okolí, čo ich určite inšpiruje k ich
navštíveniu. Zároveň by sme sa
chceli srdečne poďakovať všetkým,
ktorí nám pomohli tento obchodík
postaviť,“ dodal na záver Peter Soroka.
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Chodci by nemali zabúdať na reflexné prvky
mpo, Humenné

V čase zníženej viditeľnosti by
mali chodci dbať na dôležitosť
reflexného označovania a na
svoju vlastnú bezpečnosť. „Je
veľmi dôležité, aby boli chodci na ceste viditeľní, a tými sa
stávajú práve vďaka reflexným prvkom, ktoré odrážajú
svetlo. Ak skombinujú nápadnú farbu odevu s reflexnými

prvkami, prestanú byť neviditeľní a zvýšia tak svoju bezpečnosť,“ informoval prešovský krajský policajný hovorca
Daniel Džobanik. Dodal, že
chodci si musia uvedomiť, že
v každom prípade zrážky s vozidlom sú to oni, čo vzhľadom
na vzniknuté následky ťahajú
za kratší koniec bez ohľadu na
to, kto nehodu zavinil.

Tipovali za cudzie peniaze
mpo, Humenné

Humenský vyšetrovateľ vzniesol
obvinenie za prečin neoprávnené
vyrobenie a používanie elektronického platobného prostriedku,

elektronických peňazí alebo inej
platobnej karty a z prečinu krádeže 30-ročnému mužovi zo Stakčína
a 32-ročnému mužovi z Havířova,
Česká republika. Obvinení muži si
mali neoprávnene zaobstarať úda-

je debetnej platobnej karty vydanej
k účtu, ktorého majiteľkou je žena
z Miloslavova. „Z tohto účtu mali
následne vykonať niekoľko neoprávnených finančných transakcií
za účelom platby na hráčske kontá

v troch stávkových kanceláriách.
Celkovo tak mali ženu pripraviť
o 903 eur. Obvinení sú stíhaní
na slobode,“ vysvetlil prešovský
krajský policajný hovorca Daniel
Džobanik.

Pri autobusovej zastávke našli pohodené zvyšky diviakov
mpo, Snina

Sninskí policajti vyšetrujú prípad
neoprávnene ulovenej diviačej
zveri. Doposiaľ neznámy páchateľ v období od 24. októbra do 31.

októbra 2017 neoprávnene zasiahol do výkonu práva poľovníctva
v katastrálnom území obce Šmigovec. Bez povolenia a doposiaľ
nezisteným spôsobom ulovil 2
kusy diviačej zveri vo veku 32 me-

siacov a 8 mesiacov. Kožu a hlavy
z týchto zvierat pohodil v priekope
pri zastávke SAD v obci Šmigovec
a následne s divinou odišiel na
neznáme miesto. „Poľovníckemu
združeniu spôsobil predbežnú ško-

du vo výške 130 eur. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu
pytliactva,“ informoval prešovský
krajský policajný hovorca Daniel
Džobanik.

Ministerstvo vnútra vymieňa potenciálne zraniteľné elektronické podpisy za bezpečnejšie
Na pracoviskách dokladov možno od utorka uplynulého týždňa požiadať o výmenu certifikátov pre elektronický podpis za bezpečnejšie, 3072-bitové certifikáty.
ts, Slovensko

Túto bezplatnú službu držiteľom
občianskych preukazov s elektronickým podpisom poskytnú na
ktoromkoľvek oddelení dokladov
nezávisle od miesta aktuálneho
pobytu. Elektronický podpis na
občianskom preukaze je nevyhnutný pre občanov, ktorí podpisujú dokumenty elektronicky.
Práve pre túto kategóriu používateľov sú určené rozosielané
informačné SMS správy. Na oddeleniach dokladov, a to najmä
vo veľkých klientskych centrách,
sú upravené pracoviská príjmu

a výdaja občianskych preukazov a
organizácia práce tak, aby práve
žiadatelia o výmenu certifikátov
boli uprednostnení. Na oddeleniach vybavených vyvolávacím
systémom sú z tohto dôvodu
upravené kiosky, pribudla nová
služba výmeny certifikátov pre
e-podpis. Na oddeleniach bez vyvolávacieho systému žiadateľov
o výmenu certifikátov usmernia
informátori.
Pre výmenu je potrebné osobne
predložiť občiansky preukaz s čipom. Pre rýchlejší priebeh výmeny ministerstvo vnútra odporúča

mať pripravené prístupové kódy
BOK a KEP PIN. Držiteľom OP,
ktorí elektronický podpis s bezpečnejším certifikátom naliehavo
nepotrebujú, ministerstvo vnútra
odporúča vyčkať na automatizovanú výmenu certifikátov - bez
potreby návštevy oddelenia dokladov. Ministerstvo vnútra zrealizuje automatizovanú výmenu
v priebehu niekoľkých týždňov.
K výmene certifikátov MV SR
pristúpilo na základe informácie
spoločnosti vydávajúcej certifikáty pre tvorbu kvalifikovaného
elektronického podpisu prostredníctvom občianskych preukazov,

podľa ktorej v priebehu utorka
31. októbra 2017 dôjde k hromadnému zneplatneniu všetkých
certifikátov vydaných pred 24.
októbrom 2017. Kvalifikovaný
elektronický podpis vyhotovený
týmito certifikátmi po 31.10. 2017
teda nebude platný. K výmene
certifikátov dochádza z dôvodu
ich možnej zraniteľnosti, ktorú
objavil výskumný tím z českej
Masarykovej univerzity. Elektronický podpis na občianskom
preukaze v súčasnosti aktívne
využíva asi 100-tisíc osôb, pričom takmer 60-tisíc z nich pôsobí
v hlavnom meste Bratislave.
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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
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V Michalovciach otvoria modernú Nemocnicu novej generácie
Nová budova bude prvýkrát sprístupnená verejnosti už v utorok 21. novembra a následne v sobotu 25. novembra sa na jej pôde bude organizovať deň otvorených dverí.
mpo, Michalovce

Nová nemocnica už disponuje
právoplatným kolaudačným rozhodnutím a teraz sa pripravuje na
uvedenie do prevádzky. Sťahovanie
jednotlivých oddelení sa začne 5.
decembra. Nemocnica novej generácie by mala byť plne funkčná
ešte pred tohtoročnými vianočnými sviatkami. „Prvé pôrody a operácie by sa v novej nemocnici mali
uskutočniť ešte v tomto roku. Sme
veľmi radi, že prvých pacientov
v novej nemocnici privítame skôr,
ako sme plánovali. Našou ambíciou je spraviť z nej nové centrum
akútnej medicíny pre celé východné Slovensko. Počas nadchádzajúcich týždňov čaká všetkých ešte
obrovské množstvo práce. Spravíme všetko potrebné pre to, aby
prvá nemocnica novej generácie na
Slovensku bola pripravená na novú
prevádzku zo všetkých stránok,“
zdôraznil Marek Duban, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare
a siete nemocníc Svet zdravia. „Michalovskú nemocnicu už čoskoro
čakajú pozitívne zmeny, ktoré pocítia nielen pacienti, ale aj jej personál. Rozšírime spektrum jej akútnych výkonov. Pomocou nových

procesov a organizácie zdravotnej
starostlivosti chceme výrazne zvýšiť bezpečnosť, komfort a kvalitu.
V týchto dňoch naši zamestnanci
prechádzajú odbornými tréningami, aby boli na tieto zmeny dobre
pripravení. Som veľmi rád, že ich
rady posilnili viacerí noví špecialisti. Sťahovanie do novej budovy sa
má začať 5. decembra a malo by byť
ukončené v priebehu niekoľko dní.
Robíme maximum pre to, aby bola
nemocnica plne funkčná ešte pred
Vianocami,“ vysvetlil Vladimír
Dvorový, riaditeľ Nemocnice Svet
zdravia Michalovce. V rámci dokončovacích prác na novej nemocnici prebieha aj rekonštrukcia administratívnej budovy a kuchyne.
Obidve by mali byť hotové v priebehu najbližších týždňov. Po otvorení
novej nemocnice sa na budúci rok
plánuje aj spustenie procesu výstavby nového pavilónu polikliniky. Táto časť má vzniknúť na pôde
súčasného chirurgického pavilónu.
„Vďaka vysoko efektívnemu obstarávaniu a projektovej realizácii sa
nám podarilo vytvoriť priestor na
ďalšie investície. Výstavba nového
a väčšieho poliklinického pavilónu
prinesie oveľa vyššiu úroveň ambulantnej starostlivosti. Plánovaný

pavilón by mal byť prepojený s budovou novej nemocnice,“ doplnil
Vladimír Dvorový.

Kľúčové fakty o nemocnici novej generácie v Michalovciach

Nemocnica je spoločným projektom Svetu zdravia, Košického samosprávneho kraja a mesta Michalovce. Jej výstavba a vybavenie stálo 34 miliónov eur. Pre nemocnicu
je typická moderná architektúra
vytvárajúca liečivé prostredie. Prízemie a tri nadzemné poschodia sú
s vnútornými átriami. Súčasťou nemocnice je urgentný príjem novej
generácie, komplexná rádiodiagnostika s CT (počítačový tomograf)

a MR (magnetická rezonancia),
OAMIS (oddelenie anestéziológie a
multiodborovej intenzívnej starostlivosti). V novej budove sa nachádza 310 až 370 plávajúcich lôžok,
celkový počet lôžok nemocnice vrátane infektologického a onkologického pavilónu bude až 443. V nemocnici je vysoký podiel jednolôžkových izieb, unikátne podlahové
kúrenie a chladenie v celej budove,
8 moderných operačných sál, nové
oddelenie jednodňovej chirurgie, 4
pôrodné izby a moderná pôrodná
zákroková sála, moderný parkovací
systém, 170 parkovacích stojísk pre
pacientov, návštevníkov a zamestnancov.

V novej budove je až 370 lôžok. Vybavenie a výstavba nemocnice stáli
34 miliónov eur. | FOTO: IVAN FLEISCHER

Nová budova Divadla J. Záborského v Prešove má za sebou rozsiahlu rekonštrukciu
Do obnovy priestranstva impozantného kultúrneho stánku Prešovský samosprávny kraj investoval vyše 970-tisíc eur.
Dáša Jeleňová, Prešov

Práce na obnove a modernizácii
okolia budovy Divadla Jonáša Záborského (DJZ) boli rozdelené na
dva roky. Ešte vlani prešli rekonštrukciou spevnené plochy pred
hlavným vchodom a pravá bočná
strana divadla od Ulice Grešovej.
Odstraňovali sa aj viaceré technické poruchy. Tento rok sa opravovalo zadné parkovisko a ľavé bočné priestranstvo od stromoradia

vrátane osvetlenia. Stavebné práce
realizoval víťaz verejnej súťaže,
spoločnosť Metrostav. Ako uviedol
riaditeľ divadla Ján Hanzo, revitalizácia priestorov prebiehala v piatich etapách s ohľadom na možnosti financovania a rozsah prác. Tie
komplikovali viaceré pozostatky
socialistického stavebníctva, trhliny, hlboké kaverny, nekvalitná
dlažba. O náročnosti exteriérových
úprav svedčia aj technické parametre celej rekonštrukcie. „Plató

má skoro 600 metrov štvorcových,
celkové spevnené plochy z granitu 1200 m2, chodníky a zámková
dlažba zabrali ďalších 1300 m2.
Spolu všetky spevnené plochy
tvoria 23 árov,“ uviedol riaditeľ J.
Hanzo. Ako dodal, samotné práce prebiehali za plnej prevádzky
divadla. Dnes tu je podľa neho architektonicky zaujímavé a estetické prostredie, ktoré by malo slúžiť
nielen Prešovčanom. „Denne tade
chodia stovky ľudí, nielen domá-

ci, ale aj návštevníci, ktorí idú za
povinnosťami, alebo majú namierené do nemocnice alebo iných
častí mesta. Je to frekventovaná
trasa, dnes už aj s kultivovaným
zázemím,“ dodal. Rozsiahla obnova
okolia Divadla Jonáša Záborského
na Námestí legionárov v Prešove sa
zrealizovala po takmer 27 rokoch.
Zriaďovateľ divadla, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, vyčlenil
na celú rekonštrukciu sumu 972-tisíc eur.
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Slováci ukázali svoju dobroprajnosť - darovali viac ako 49 ton trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi
Vyzbierané množstvo potravín z roka na rok rastie. Do tohtoročnej charitatívnej zbierky potravín, ktorú už štvrtý rok spoločne organizoval Kaufland a Slovenský Červený
kríž (SČK), prispeli zákazníci Kauflandu viac ako 49 tonami potravín.
tasr, Slovensko

Spoločnosť Kaufland navyše k
tomuto počtu venovala ďalších
10 ton potravín. Celkovo sa podarilo pripraviť 2416 balíkov pre
príjemcov tejto pomoci. Zákazníci Kauflandu dokázali, že sa vedia
spojiť pre dobrú vec. Do tohtoročnej charitatívnej zbierky potravín
sa ich zapojilo až 11 877 z celého
Slovenska a v rámci svojho nákupu priemerne prispeli 4 kg potravín pre ľudí v núdzi. Výsledkom
zbierky je viac ako 49 ton darovaných potravín pre 1 816 príjemcov pomoci. Podľa prieskumu,
ktorý nedávno realizovala spoločnosť Kaufland v spolupráci s
prieskumnou agentúrou NMS
Market Research, sú v priemere
Slováci ochotní minúť na nákup
potravín pre ľudí v núdzi v sume
do 6 eur. 10 ton potravín, ktoré do
zbierky navyše venovala samotná
spoločnosť Kaufland, poslúžili
na prípravu ďalších 600 potravinových balíčkov. Tie boli pra-

covníkmi a dobrovoľníkmi SČK
adresne distribuované rodinám
či jednotlivcom po celom Slovensku. Svoj balíček pomoci získala
aj pani Mária z Michaloviec: „Za
potraviny veľmi pekne ďakujem,
naozaj je to štedrá nádielka, ktorá
pomôže prekonať nejaké obdobie
v dosť neľahkej finančnej situácii. Vysoko oceňujem organizovanie pomoci zo strany SČK a
Kauflandu.“ „Projekt Pomáhame
potravinami sme organizovali už
po štvrtýkrát a sme veľmi radi,
že sa doň zapája z roka na rok
viac našich zákazníkov. Tento
rok spolu darovali krásnych 49
ton potravín pre ľudí v núdzi, čo
predstavuje takmer dvojnásobok
minuloročného množstva. Touto
cestou by som sa chcela poďakovať každému, kto sa zapojil do
zbierky a pomohol tak tým, ktorí
to najviac potrebujú,“ povedala
Erika Turček Pfundtnerová, vedúca oddelenia CSR spoločnosti
Kaufland. V obchodných domoch
spoločnosti Kaufland bolo v ten-

SČK čoskoro dostane ďalšie 3 záchranárske stany a aj 5 nových vozidiel
pre terénne sociálne služby. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

to deň celkovo 652 zapojených
dobrovoľníkov zo Slovenského
Červeného kríža. Tí sa postarali
nielen o zbieranie a balenie vyzbieraných potravín, ale aj o ich
konečnú distribúciu medzi ľudí v
núdzi. Tri najčastejšie potraviny,
ktoré ľudia darovali, boli cestoviny, múka a ryža. „Chceli sme,
aby balíky boli naozaj užitočné.
Potraviny v nich sme vyskladali tak, aby ľudia mohli pripraviť
plnohodnotné jedlá. Vďaka solidarite tých, ktorí prispeli, zmier-

nime neľahkú situáciu viac ako
2400 rodinám,“ dodala Zuzana
Rosiarová, generálna sekretárka
SČK. Spoločnosť Kaufland spolupracuje so Slovenským Červeným
krížom už niekoľko rokov. Okrem
projektu Pomáhame potravinami
aktívne podporuje aj bezpríspevkové darcovstvo krvi, humanitárnu činnosť SČK a čoskoro odovzdá ďalšie 3 záchranárske stany
a aj 5 nových vozidiel pre terénne
sociálne služby SČK.

Štrbské Pleso: Niektoré bežkárske trate sú už otvorené, zasnežovať sa ešte nedá
Bežkovať na Štrbskom Plese sa už dá, zasnežovať zjazdovky tam však zatiaľ ešte nezačali.
tasr, Štrbské Pleso

„Nasnežilo nám pol metra snehu,
takže časť tratí sme provizórne
otvorili a upravili, ide o Šprintérske kolo, ktoré má 1,6 kilometra
a Andelovu trať dlhú dva kilometre,“ uviedol pre TASR správca Areálu Snow na Štrbskom
Plese Peter Mosný. V Tatrách sa
však trochu oteplilo, takže podľa neho je predpoklad, že sneh
z tratí pomaly zmizne. Aj v Areáli
Snow sú však pripravení v prípade dobrých poveternostných
podmienok jednotlivé úseky začať zasnežovať. „Teraz sú pod-

mienky veľmi dobré, nie sú ideálne, ale trate sú v poriadku, do
nedele (5.11.) predpokladám, že
budú v prevádzke,“ dodal Mosný
s tým, že v areáli je dohromady
šesť tratí, najdlhšia päťkilometrová je Furkotská dolina. V tatranských strediskách zatiaľ so
zasnežovaním zjazdoviek nezačali aj napriek ochladeniu a celkom bohatej snehovej nádielke.
„Čakáme na priaznivejšie teploty, mráz viac dní za sebou, zatiaľ
nám sneží prírodný sneh a to je
to najlepšie delo. Okrem toho
potrebujeme aj dobrý smer vetra
a nízku vlhkosť vzduchu. Veríme,

že lyžiari budú mať túto sezónu
na zjazdovkách mix toho najlepšieho, aj prírodného, aj technického snehu,“ uviedla v súvislosti
so zasnežovaním na Štrbskom
Plese a v Tatranskej Lomnici
Zuzana Fabianová z Tatry Mountain Resorts. Podobná situácia
je aj v stredisku Ski Bachledova,
kde už nasnežilo približne 15
centimetrov snehu. „Tento prvý
sneh vydrží zvyčajne len pár dní,
a potom sa ozaj ochladí až koncom novembra. Takže zasnežovanie zatiaľ nebudeme spúšťať.
Potrebujeme niekoľko dní po
sebe s teplotami mínus päť a me-

nej stupňov a bezvetrie. Samozrejme, musí byť predpoklad, že
sa znova neoteplí, aby sa vytvorený sneh neroztopil,“ informovala
Martina Múdra zo strediska Ski
Bachledova. Otvorenie sezóny
a začiatok lyžovania sa tak podľa
nej zatiaľ nedá predpovedať, minulý rok tu začali lyžovať v polovici decembra. Cieľom strediska
na blížiacu sa sezónu je zväčšiť
kapacitu parkovania a zlepšiť
cestnú infraštruktúru. „Aby plynulo fungovalo spojenie peších
turistov idúcich na Chodník korunami stromov a lyžiarov,“ zdôvodnila Múdra.
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Ministerstvo spravodlivosti predstavilo návrh na čiastočnú dekriminalizáciu drog
Súčasná „drogová“ legislatíva a hroziace vysoké tresty na Slovensku neplnia preventívny ani odstrašujúci účinok.
tasr, Slovensko

Situáciu chce zlepšiť Ministerstvo
spravodlivosti (MS) SR pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd),
ktoré dnes predstavilo návrh celkom novej právnej úpravy. Cieľom
je, aby za držbu rovnakého množstva drogy boli udeľované rovnaké
tresty a aby boli odhaľovaní a prísne postihovaní najmä díleri. Návrh zákona tiež rieši poskytovanie
pomoci a prevenciu. Až 30 percent
mladých ľudí podľa oficiálnych
štatistík vyskúšalo marihuanu,
teoreticky tak každému tretiemu
z nich hrozí trestné stíhanie a následne väzenie alebo najčastejšie
podmienka, upozornila ministerka. Súčasná legislatíva pritom podľa nej neodstrašuje. Ukázal to európsky prieskum z roku 2015, ktorý zaznamenal na Slovensku nárast
v experimentovaní s marihuanou
v populácii ľudí od 15 do 34 rokov.
„Návrhom zákona sa predovšetkým snažíme dosiahnuť stav, keď
za držbu rovnakého množstva drogy budú udeľované rovnaké tresty,
pretože dnes tá prax je možno aj na
základe nejednoznačných formulácií v zákone rozdielna,“ ozrejmila Žitňanská. Podľa prokurátora

Generálnej prokuratúry SR Jozefa
Čentéša sú súdy, ktoré odsudzujú
za držbu marihuany iba v prípade
množstva väčšieho ako 0,5 gramu,
a sú aj súdy, ktoré uznajú držiteľa
vinným už pri množstve päťkrát
menšom. „Našou snahou je, aby
na rovnakú situáciu súd reagoval
vždy rovnakým rozhodnutím, čo je
napĺňanie princípov právneho štátu,“ priblížil Čentéš, že po novom
by malo byť v zákone presne stanovené množstvá drog, od ktorých
sa bude odvíjať trestnosť skutku.
Nahrádza sa tým súčasný pojem
„pre vlastnú potrebu“ a „obvykle
jednorazová dávka drogy“, ktoré
by mali z právneho poriadku vypadnúť. Súdy budú mať po novom
aj možnosť upustiť od potrestania
páchateľa a uložiť mu samostatné
ochranné liečenie, čo dosiaľ nebolo množné, zdôraznil Čentéš.
Pracovná komisia zložená z odborníkov z rôznych oblastí, ktorí o návrhu diskutovali niekoľko rokov,
dospela zároveň k presvedčeniu, že
prevencia má mať prednosť pred
kriminalizáciou. „Navrhujeme,
aby držba nepodstatného množstva drogy bola prvýkrát trestaná ako priestupok a až v prípade

opakovaného porušenia zákona
v priebehu 12 mesiacov ako trestný čin,“ uviedla Žitňanská. „Chcem
zdôrazniť, že akákoľvek držba drogy je aj podľa nášho návrhu protizákonná,“ doplnila. V priestupkovom konaní, ktorý by mal mať
na starosti obvodný úrad v sídle
kraja, má hroziť držiteľovi takéhoto množstva drogy pokuta do 165
eur. Dôvod, prečo dať prednosť
netrestným opatreniam právnej aj
neprávnej povahy pred kriminalizáciou, je podľa Žitňanskej ten,
že v drvivej väčšine ide o kategóriu mladých ľudí, ktorí potrebujú
skôr odbornú zdravotnú pomoc
v súvislosti s vznikajúcou alebo už
existujúcou drogovou závislosťou.
Štát chce týmto ľuďom ponúknuť
pomoc na nápravu, zdôraznila. Pri
marihuane by malo byť nepatrným
množstvo do jedného gramu, pri
pervitíne a amfetamíne 0,2 gramu,
pri heroíne 0,5 gramu a pri kokaíne napríklad 0,3 gramu. Takéto
množstvá odporučili odborníci
kriminalisticko-expertízneho ústavu na základe poznatkov z praxe. Vždy sa tiež bude posudzovať
množstvo účinnej látky v zadržanej
droge. Trestným po novom bude aj
držba húb obsahujúcich omamné

a psychotropné látky. Mladším
ako 18 rokov má byť okrem pokuty
v prípade držby nepatrného množstva drogy automaticky nariadená
aj lekárska diagnostika a prípadne
aj liečba drogovej závislosti.
Hlavný odborník ministerstva
zdravotníctva pre prevenciu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica vysvetlil, že v praxi sú s drogou
prichytení často mladí ľudia, ktorí
majú vo svojom živote problémy,
a droga je spôsobom, ako ich riešia. „Je dôležité, aby boli vyšetrení
kompetentným psychiatrom a riešila sa základná príčina problému,“
vysvetlil Okruhlica s tým, že samotná pokuta by v tomto prípade
účinok nemala a užívanie drog by
mohlo pokračovať. Návrh, ktorý
ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkovania, predpokladá účinnosť 1. marca 2018.
Ministerka však deklarovala, že
je pripravená na dlhú a podrobnú diskusiu a tento termín je len
orientačný. Žitňanská na pôdu
ministerstva pozvala aj poslancov
Národnej rady SR, v prítomnosti
ktorých chcela návrh predstaviť.
Nedostavil sa žiaden.

Medzinárodné sympózium Anjeli na horách

Prešovský samosprávny kraj pripravuje putovnú výstavu s názvom Anjeli na horách. Ide o diela s pútnickou tematikou, ktoré boli namaľované
špeciálne pre potreby projektu Svätomariánska púť.
dj, Prešov

V druhej polovici októbra sa v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách uskutočnilo už druhé medzinárodné umelecké sympózium. Zúčastnilo sa na ňom 10 maliarov zo
siedmich krajín, ktorí tvorili diela
na tému Anjeli na horách. Umelci
mali k dispozícii výtvarný materiál,
plátna a maliarske stojany. Jeden
obraz od každého umelca sa stal
súčasťou stálej expozície, ktorej

vernisáž sa uskutočnila koncom októbra v Prešove. Samosprávny kraj
má už k dispozícii 10 diel z prvého
plenéra. Počas výtvarno-umeleckého sympózia, ktoré sa konalo
v máji, tvorili umelci výtvarné diela
na tému Ja, pútnik. Spolu 20 obrazov z oboch plenérov je základom
pre stálu expozíciu diel s pútnickou témou. „Kým bude definitívne
určené, kde bude výstava umiestnená, budú si ju môcť pozrieť obyvatelia kraja priamo v jednotlivých

okresoch. Výstava sa postupne
bude prezentovať v kultúrnych zariadeniach v pôsobnosti PSK,“ priblížila koordinátorka projektu Veronika Fitzeková. Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je
spoločným projektom 13 partnerov
(7 na slovenskej a 6 na poľskej strane). Hlavným cieľom je dobudovať
infraštruktúru na vybraných pútnických miestach (Levoča, Ľutina,
Litmanová, Gaboltov) a ponúknuť
nový produkt cestovného ruchu,

inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Vlajkový projekt s rozpočtom 4
milióny eur je spolufinancovaný
Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.
Rozpočet pre slovenskú stranu presahuje 2,1 milióna eur.
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Spoznávajte dedičstvo UNESCO aj retrobusom
Séria výletov Vlakom za UNESCOM vyvrcholí poslednou jesennou jazdou v tomto roku 17. novembra, keď výlet do Domice spestrí aj retrobus.
ts, mpo,

Polovica novembra prinesie predĺžený víkend a posledná jazda
vlakom za UNESCOM: Do Domice je ideálnou príležitosťou, ako
ho odštartovať. „Cestujúci sa teda
počas tohto výletu dostanú do jedinej verejnosti prístupnej jaskyne na Slovensku. Domica sa totiž
ako jediná nezatvára koncom októbra, ale sezónu ťahá až do konca
kalendárneho roka. Zaujímavosťou tejto jaskyne je, že v nej v roku
1982 natáčali slávnu rozprávku
Soľ nad zlato,“ pripomína riaditeľka Košice Región Turizmus
Lenka Vargová Jurková. Okrem
samotnej Domice, v ktorej objavili archeologické nálezy staré až
6-tisíc rokov, cestujúci tradične
zavítajú aj k zaujímavým miestam

v okolí. Naskytá sa im jedinečná
príležitosť vidieť reformovaný
Kostol sv. Juraja v Plešivci z 13.
storočia alebo zrúcaniny hradu
Plešivec. Tých, ktorí sa radšej
od skupiny odtrhnú, môže zlá-

kať aj kratšia túra za najkrajšími
škrapovými poľami Slovenského krasu – Kečovskými škrapmi
s množstvom vzácnych živočíchov
a rastlín. „Dopravu počas tohto
výletu budeme kombinovať aj

retrobusom, ktorý potrebujeme
minimálne na dovoz z Plešivca
k Domici. Tento autobus ale pôjde
už z Košíc, cestujúci si teda môžu
vybrať rôzne kombinácie dopravy,“ uzatvára riaditeľka.

Kandidátovi na krajského poslanca ponúkli za peniaze volebné hlasy
tasr, Bardejov

Okresnému predsedovi strany SaS v Bardejove Milanovi
Vrabeľovi, ktorý vo voľbách do
vyšších územných celkov kandidoval za poslanca, ponúkli
zabezpečenie volebných hlasov
v šiestich rómskych osadách
v okrese Bardejov. Organizátor mu mal za sumu tri eurá za
jeden hlas takýmto spôsobom
sľúbiť podporu 2600 voličov.
O prípadoch volebnej korupcie
informovali v stredu na tlačovej besede v Bratislave Milan
Vrabeľ, poslanci Národnej rady
(NR) SR za SaS Natália Blahová a Ľubomír Galko a šéf mimoparlamentného KDH Alojz
Hlina. Vrabeľ celý prípad ohlásil polícii, ktorá podľa jeho vyjadrenia mala v tejto súvislosti
v utorok 31. októbra zadržať jednu osobu. V celom prípade má

ale figurovať viac ľudí. „Oni mali
zabezpečiť svojou prítomnosťou
pred volebnými miestnosťami
to, aby osadníci dodržali slovo,
aby skutočne hlasovali tak, ako
majú. Pri menej gramotných
malo byť moje číslo napísané na
ich zápästiach,“ vysvetlil Vrabeľ. Organizátori podvodu ho
mali ubezpečovať, že „to nerobia
prvýkrát“. Vrabeľ upozornil, že
k mandátu poslanca je pri priemernej volebnej účasti potrených približne 3000 hlasov. „Ak
by som zaplatil, takmer s istotou
by som získal mandát poslanca,“
poznamenal. Národná kriminálna agentúra (NAKA) bližšie informácie o prípade neposkytla.
„V súčasnosti môžeme potvrdiť,
že NAKA Prezídia Policajného
zboru realizuje viacero prípadov
volebnej korupcie, ku ktorým
sa vzhľadom na prebiehajúce
procesné úkony bližšie vyjad-

rovať nebudeme. Informácie k
týmto prípadom poskytneme až
po skončení samotných volieb,“
povedal pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl. Galko doplnil, že pri
tomto prípade chce oceniť prácu
policajtov z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí sa
podieľali na zadržaní podozrivej osoby. Poslankyňa NR SR
Natália Blahová informovala, že
v inom prípade volebnej korupcie už v pondelok 30. októbra
rozhodol súd. Podľa nej išlo
o kauzu, v ktorej ju pred voľbami do Národnej rady SR v marci minulého roka kontaktoval
človek, ktorý jej sľúbil preferenčné hlasy spomedzi rómskej
komunity v okolí Humenného.
Poslankyňa taktiež prípad ohlásila polícii a začala so strážcami
zákona spolupracovať. „Bola
som vedená ako agent s cieľom

získať od podozrivých ďalšie
informácie,“ povedala. V tom
čase podozrivá osoba jej ponúkala zabezpečenie 2000 až
6000 preferenčných hlasov za
2000 eur. Podľa jej slov mal súd
v tejto veci odsúdiť dve osoby.
Jednu na podmienečný trest odňatia slobody na šesť mesiacov
so skúšobnou dobou jeden rok
a druhú na podmienečný trest
odňatia slobody na jeden rok
so skúšobnou dobou tri roky.
Rozhodnutiu súdu je už podľa
Blahovej právoplatné. Šéf KDH
Alojz Hlina upozornil, že podľa
jeho názoru na východe Slovenska môžu rozhodovať podvodníci o tom, kto bude starosta alebo
župan. S prípadmi volebnej korupcie treba podľa neho bojovať priebežne a „nestačí, keď sa
v deň volieb postaví policajné
auto do osady“.    
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Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

PRENÁJOM
 Dáme do prenájmu KANCELÁRSKE PRIESTORY v zrekonštruovanej budove SFZ na
ul. Osloboditeľov 3 v Humennom (100 m od centra mesta,
dostatok parkovacieho miesta
zdarma). Viac na tel. č. 0905
809 038; e-mail: sekretariat@
obfzhumenne.sk
HE-R/0081

PREDAJ
 Predám HRUŠKY maslovky
a KŔMNU REPU. Tel. 0918 279
885.
HE-R/0103, HE-R/0102

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 0908 102 786.
HE-R/0001

PRÁCA
 Prijmeme
zručných
OPERÁTOROV / -KY DO
VÝROBY v Humennom
a OPERÁTORKY DO TEXTILNEJ VÝROBY v Hencovciach. Informácie na
tel. č. 0948 901 201, 0908
084 824.
HE-R/0106

 Prijmeme
HARISTOV
a PRACOVNÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel. 0905
256 038.
HE-R/0002

SLUŽBY
 Zaoberáme sa REKONŠTRUKCIAMI BYTOV a DOMOV - bytové jadrá, obklady,
dlažby, sadrokartón, omietky,
plávajúce podlahy, potery, betonárske a búracie práce. Značka: kvalitné práce za prijateľné
ceny. Tel. 0940 750 493.
HE-R/0105

HUMENSKÝ EXPRES
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PRANOSTIKA

KINO FAJN HUMENNÉ – V UTOROK 21.
NOVEMBRA OD 18.00 HOD.

Celovečerné pásmo špičkových filmov
o zimných športoch a dobrodružstvách
(aj extrémnych) zavíta do všetkých
českých a slovenských regiónov od
októbra do decembra 2017. Festival
je svojím rozsahom a návštevnosťou
najväčšou akciou svojho druhu u nás
i v Čechách. V programe je prezentovaných sedem vybraných filmov - finalistov zo zahraničných festivalov a novinky z domácej produkcie. Na svoje
si prídu milovníci čerstvého prašného
snehu, horských velikánov, psích záprahov i arktickej divočiny.  
Festival SNOW FILM FEST mal premiéru v Českej republike v roku 2011
(vtedy FF Zimních sportů), jeho zakladateľom je Dan Hála.
OBYČAJNÍ CHLAPCI
Slovensko, 30 minút, réžia: Rasťo
Hatiar, slovenské znenie
Dokumentárny príbeh sledujúci
športové počiny dvojice lyžiarov
aktívnych v 90-tych rokoch, víťazov
Európskeho skialpinistického pohára
– Dušana Triznu a Milana Madeju.
Dodnes nie je na Slovensku nikto,
kto by sa vyrovnal ich športových
výkonom.
VÝSTUP NA LINK SAR (LINK
SAR WEST)
USA, 32 minút,
réžia: Jonathan
Griffith, anglické
znenie s českými
titulkami
Štyri roky sa
Jonathan Griffith
pokúšal zdolať
vrchol hory Link
Sar v pohorí
Karakoram, až
sa mu to v roku
2015 podarilo.
Film zobrazuje
realitu pobytu vo
vysokých horách.
Milé stretnutia,
hrozivé búrky,
výšková nemoc

a v neposlednom rade nedotknutá
divoká a ohromujúca krása prírody.

DOG POWER
USA, 25 minút, réžia: Jordan Schevene, anglické znenie s českými titulkami
Ukážka jedinečného puta medzi človekom a zvieraťom. Tvorcovia filmu
priblížili verejnosti športové disciplíny, ktoré je možné uskutočňovať so
psami. Zoznámte sa s niekoľkými
osobnosťami, z ktorých každá podá
iný príbeh a má inú motiváciu súťažiť.
VEN(CA)
Česká republika, 34 minút, réžia: Jan
Venca Francke, české znenie
Športová reportáž z unikátnych pretekov Yukon Artic Trail 2017 a zároveň
pohľad do duše extrémneho športovca. Tieto preteky sú označované
ako najchladnejšie a najdrsnejšie na
svete. Teploty môžu spadnúť až na
-60 stupňov Celzia, priemerná teplota
vo februári je v Arktíde -20,1 stupňov
Celzia.
BONUSOVÉ FILMY
•
•
•

POCIT VINY
ROZPRÁVKA JOHNA
SHOCKLEEHO
SKI FOR FREEDOM

Príde sv. Teodor (9. 11.,
mučeník) a mráz nám
zlezie z hôr.
Keď svieti na Martina
(11. 11.) slnko jasné,
tuhú zimu očakávajme.
Na sv. Martina z Tours
(biskup) zvykne pribudnúť
snehová perina.
Na Martina si medveď
do brlohu líha.
Po Martinovi už zima nežartuje.
Dážď martinský znamená mráz
a suchotu.
Na sv. Martina najlepšia je
husacina a k tomu čaša vína.
Keď na Martina list zo stromu
ešte neopadol, môžeme čakať
tuhú zimu a v máji na nové lístie
ešte chlad príde.
Na sv. Jozafáta (12. 11., biskupa
a mučeník) lepší je kožuch
než vesta.
Keď v novembri havrany vedno
lietajú, dažde alebo snehy
predpovedajú. (jac)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
06. 11. NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
Hviezdoslavova ul. 29
07. 11. LABORECKÁ,
Laborecká ul. 58
08. 11. CENTRUM,
Námestie slobody 67
09. 11. DR. MAX - Kaufland,
Štefánikova ul. 50
10. 11. FIALKA,
Nemocničná ul. 41/A
11. 11. PRI FONTÁNE,
Námestie slobody 28
12. 11. NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
Hviezdoslavova ul. 29

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
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HUMENSKÝ EXPRES

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
LA GIOIA & BAND
Rokové balady svetovej a domácej produkcie
v sprievode štyroch hudobníkov z Nitry: Martin Ralík
(gitara), Martin Ševčík (bicie), Martina Uhrínová
(čelo), Tony Marko (klávesy). – v stredu 8. novembra
o 19.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 15 eur.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových fotografií prináša
zábery od najstarších dochovaných vyobrazení
štvorkrídlového objektu renesančného 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.
STOPY TEREZIÁNSKEJ EPOCHY
300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie.
Plným titulom bola - cisárovná Svätej ríše rímskej
nemeckého národa; kráľovná Uhorska, Čiech,
Chorvátska a Slavónska; arcivojvodkyňa Rakúska;
vojvodkyňa Parmy a Piacenzy; veľkovojvodkyňa
Toskánska. Prehliadka jedinečnej Izby Márie Terézie
zhotovenej Štefanom XIV. Csákym, ostatných maľovaných komnát, expozícií, výstav a podujatí v objekte
zámku a priľahlého skanzenu.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických
čiernobielych grafík) autora a národného umelca
Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
MEČIAR
„Keď som mala desať, najčastejšie som sa s kamoškou hrávala na Winnetoua, E.T.-ho a Mečiara.     
Vtedy mi moc nedochádzalo, že je skutočný. Bol
však všade okolo. V telke, na plagátoch, v debatách
rodičov a v našich hlavách. Teraz, keď som už veľká,
zaujíma ma, kto to v skutočnosti bol, kde sa vzal a
čo spravil s nami a našou krajinou? Lebo mám pocit,
že podobná story sa dnes odohráva všade možne po
svete. (Tereza Nvotová, režisérka)... Spoveď mladej
režisérky o Vladimírovi Mečiarovi a o vplyve, ktorý
mal tento politik na slovenskú spoločnosť, ale aj
na život samotnej Terezy. Keď v roku 1989 padol v
Československu totalitný komunistický režim, mala
Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy
rozhodli usporiadať konkurz na ministra vnútra, do
ktorého sa prihlásil V. Mečiar, v tom čase neznámy
podnikový právnik zo slovenského vidieka. Mečiar sa
dostáva až na politický vrchol, odkiaľ vládne krajine
radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí,
akými sú rozdelenie Česko-Slovenska či únos syna
prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežívajú svoje detstvo.
dokument (SVK/CZE), originálna verzia – 6. novembra o 17.30 hod.
HAPPY END
PROJEKT 100... Veľký manipulátor a analytik vzťahov, Michael Haneke, prichádza so snímkou, ktorá
je pokračovaním, ale aj negáciou toho, čo sme mohli
vidieť v Láske. Kým v Láske sme sledovali síce krutý
a tvrdý, ale predsa len citom naplnený a hlboký obraz

„lásky, ktorá všetko zdolá“, v Happy Ende prichádza
na scénu čierny humor a demaskovanie pokrytectva
a prázdnoty súčasnej strednej triedy. Haneke sa však
nevyjadruje len na adresu zdegenerovaných rodinných a celkovo medziľudských vzťahov, ale aj ku
súčasným festivalovým trendom.
dráma (FRA/GER/AUT), české titulky – 7. novembra
o 19.30 hod.
VRAŽDA V ORIENT EXPRESE
(MURDER ON THE ORIENT EXPRESS)

Režisér Kenneth Branagh privádza na plátna kín
hviezdnu posádku legendárneho vlaku. V úlohách
obete a možných vrahov sa totiž predstaví P. Cruz,
W. Dafoe, J. Dench, J. Depp, M. Pfeiffer, D. Ridley,
S. Polunin a mnohí ďalší podozriví. To, čo začína
ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna,
sa rýchlo premení na jeden z najnapínavejších a
najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy
vyrozprávaný. Predloha Agathy Christie opisuje
osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom
vlaku Orient exprese kdesi v snehových závejoch
na Balkáne. Vo vlaku nechýba jeden neobyčajný
Belgičan s veľkým fúzami a dokonale pracujúcimi
šedými mozgovými bunkami. A práve tento najslávnejší detektív na svete, Hercule Poirot, musí pretekať
s časom, aby vyriešil smrtiacu hádanku skôr, než
neznámy vrah znovu udrie.
krimi, dráma (USA), slovenské titulky – 9. a 12.
novembra o 19.30 hod., 11. novembra o 17.00 hod.
VŠETKO NAJHORŠIE
(HAPPY DEATH DAY)
Aké to je, keď uviaznete v jednodennom časovom
úseku, ktorý vždy skončí vašou vraždou? Dosť
hrozná predstava. Presne to zažíva v thrilleri Všetko
najhoršie študentka Tree (Jessica Rothe) a neostáva
jej nič iné, ako nájsť svojho vraha skôr, ako ju znova
zabije.
horor (USA), slovenské titulky – 10. a 11. novembra
o 19.30 hod.
PRÍŠERAKOVCI
(MONSTER FAMILY)
Wishbonovci nie sú práve šťastná rodinka. Mama
Emma má kníhkupectvo, ktoré je pred krachom,
otec Frank je prepracovaný a každý deň trpí pod
tyranským šéfom. Dcéra Fay je nešťastná, hanblivá
tínedžerka a syn Max je síce matematický génius,
ale v škole ho ostatní šikanujú. Lenže tie skutočné
problémy na Wishbonovcov ešte len čakajú. Mamu
Emmu si totiž vyhliadol samotný gróf Dracula za
svoju budúcu partnerku... Cesta za rodinným šťastím
je plná úskalí a ostrých špicatých zubov.
animovaný, rodinný (GER/GBR), slovenský dabing –
12. novembra o 15.00 hod.
THOR: RAGNAROK
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor
uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez svojho

MENINY
oslavujú:
06. 11. RENÁTA
(Medzinárodný deň ochrany
životného prostredia pred
ničením počas vojny
a ozbrojeného konfliktu)
07. 11. RENÉ
08. 11. BOHUMÍR, BOHUMÍRA
(Svetový deň urbanizmu /
Svetový deň röntgenológie a
röntgenológov)
09. 11. TEODOR, TEO,TEODORA,
TEA
(Medzinárodný deň proti
fašizmu a antisemitizmu /
Svetový deň slobody)
10. 11. TIBOR
(Svetový deň vedy pre mier
a rozvoj - UNESCO)
11. 11. MARTIN, MAROŠ
		
(Deň veteránov / Svetový deň
použiteľnosti)
12. 11. SVÄTOPLUK

Myšlienky týždňa...
„Ak by si mal čoskoro umrieť
a mal by si možnosť len raz
zatelefonovať, komu by si
zavolal a čo by si mu povedal?
Tak na čo teda ešte čakáš?“
(STEPHEN LEVINE; 1937-2016
– americký básnik, autor a učiteľ)

mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku
s časom, aby sa vrátil včas do Asgardu a zastavil
Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa snaží rozpútať nový silný
nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť
smrtonosnú gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou
v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers –
Neuveriteľnému Hulkovi.
akčný, fantasy, dobrodružný (USA), slovenské titulky
– 12. novembra o 17.00 hod.
EARTH: DEŇ NA ZÁZRAČNEJ PLANÉTE
(EARTH: ONE AMAZING DAY)

V produkcii BBC Earth vznikol ďalší obrazový
i obsahový filmový skvost so špeciálnymi hrdinami...
mláďatkom zebry,  snažiacim sa prekonať rozvodnenú rieku; pandou, ktorá usmerňuje svojho hravého
potomka; rodinou vorvaňov vo svojej obľúbenej
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OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Matej Winkler-Škorka, nar. 1928
Klára Tokárová, nar. 1936
Peter Medla, nar. 1955
Ivan Dančik, nar. 1956
Dušan Druga, nar. 1977
V JANKOVCIACH
Pavlina Vasiľová, nar. 1936
V KOCHANOVCIACH
Anna Šompľaková, nar. 1927
V KOLBASOVE
Jozef Poldruhák, nar. 1928
V KRÁSNOM BRODE
Michal Koman, nar. 1934
V MICHALOVCIACH
PaedDr. František Feňak, nar. 1931
V PAPÍNE
Ján Koruc, nar. 1941
V PREŠOVE
Marta Tomčíková, nar. 1932
(pochovaná v Snine)
V PTIČÍ
Peter Prokopovič, nar. 1931
V RUSKEJ PORUBE
Juraj Holod, nar. 1937
V SNINE
MUDr. Vladimír Muravský, nar. 1960
Martin Lacko, nar. 1991
V UDAVSKOM
Bernard Šalata, nar. 1959
„zvislej“ spacej podobe; leňochodov, túžiacich po
láske a mnoho ďalších. Počas jediného dňa budete
putovať spolu so slnkom, od najvyšších hôr k tým
najvzdialenejším ostrovom, z hĺbok exotickej džungle
až do labyrintov veľkomiest. V každom kúte Zeme
nájdete fascinujúcich obyvateľov, k dobrodružstvám
ktorých sa vďaka revolučnej technológii dostaneme
bližšie, než ste si dokázali predstaviť.
dokumentárny, rodinný (GBR), český dabing – 13.
novembra o 19.30 hod.
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA AW
V MEDZILABORCIACH
REBRINIAK DRABIŇAK VERDAN
Vernisáž autorskej výstavy fotografií Michaely Valnej.
– vo štvrtok 9. novembra o 15.00 hod. v priestoroch
MsKS v Medzilaborciach.
Východ / Západ S L N K A
pon (06.11.)
6:21 / 16:06 hod.
ut
6:23 / 16:04 hod.
str
6:24 / 16:03 hod.
štvr
6:26 / 16:01 hod.
pia
6:27 / 16:00 hod.
sob
6:29 / 15:59 hod.
ned
6:30 / 15:57 hod.
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Bačov ražeň z rúk najmenších obohatil projekt Trasy valašskej kultúry
Jozef Talarovič,-MJK-; Ladomirov; FOTO
ARCHÍV TALK

Druhý kulinársky workshop
– BAČOV RAŽEŇ, uviedli
do povedomia detí a mládeže
7. októbra v obci Ladomirov
sninského okresu v areáli Turistickej ubytovne Jurčišin.
To všetko v rámci projektu
Interreg V-A PL-SK 20142020 pod názvom „Trasa valašskej kultúry“.

Cieľom tohto workshopu bolo
oboznámiť deti s ďalším valašským „jedálničkom“ a hlavne
umožniť im vyskúšať si, ako
sa pripravujú niektoré jedlá z
baranieho a ovčieho mäsa.
Hlavným šéfom - kuchárom
bol opäť František Jurčišin,
ktorý pripravil ovčiarske menu
aj   ingrediencie a počas celého workshopu sa intenzívne s

veľkou trpezlivosťou venoval
deťom, za čo mu patrí veľké poďakovanie. Minimálne
rovnaké poďakovanie patrí aj
pomocným kuchárkam z jeho
skupiny i vedúcej Detskej organizácie Fénix, Ľubici Talarovičovej, ktoré pomáhali šéfkuchárovi pri náročnej práci.

ktoré pozostávalo z predjedla
- domáci pískací syr podávaný
na brioške s pažítkou, polievky
- bryndzový demikát s opraženou slaninkou, hlavného jedla
- bačovská fujara (špíc) s gazdovským chlebom a dezertu v
podobe pastierskych vínových
koláčikov.

Úlohou malých kuchárov bolo
pripraviť „ovčiarske menu“,

To, že sa deti snažili, bolo
vidieť aj v chutnej konečnej
podobe. Úspešne zvládli pod
vedením skúsených odborníkov celé ovčiarske menu. Po
skončení práce si pochutili na
svojich výrobkoch najprv deti
a potom  v rámci ochutnávky aj
prítomní miestnej reštaurácie.
Na záver deti dostali receptár
„Bačov ražeň“ a od kuchára
Ferka Jurčišina na pamiatku
suvenír do kuchyne.
HE-S/0022

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E v Humennom
Ul. Dargovských hrdinov 9

tel. 0948 505 525
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Cena Plaveckého klubu – VII. ročník Muller Textilles Slovakia Cup
(mtgh), -MJK-; Humenné

V posledný októbrový víkend (28. a 29.) „pohltila“ humenská voda 25-metrového krátkeho
bazéna mladých plavcov medzinárodného podujatia. Na tradičných pretekoch VII. ročníka sa
v Humennom registrovalo 159 mužov a 108 žien
z 24 klubov. Súťaž otvoril konateľ spoločnosti
Muller Textiles Slovakia, Ing. Ján Tomko, počas
slávnostného nástupu rozhodcov. Na otvorení mu
asistovali predseda plaveckého klubu Marián Tomahogh a riaditeľ SRaŠZ Peter Ždiňák.
Na pokyn hlavnej rozhodkyne Ewy Furman z Poľska, ktorá má kvalifikáciu FINA  a štartéra pretekov
Jána Pencáka, odštartovali  plavci o deviatej hodine
svoje prvé rozplavby. Pretekári dvanástich klubov zo
Slovenska mali kvalitnú konkurenciu zo zahraničia:
jeden klub z Čiech (Mladá Boleslav), dva kluby
z Bieloruska (Brest, Kobrin) a zo Srbska (Kruševac,
Kikinda), tri z Poľska (Rzeszów, Tychy, Dobrodzieň)
a štyri z Ukrajiny (Kyjev a Užhorod).
Deväťročná Nina Horňáková získala striebornú
medailu za 100 m prsia a dve bronzové (50 m prsia
a 100 m polohové preteky). Michaela Danková doplávala tretia v znaku na 50-m dĺžke. V tejto kategórii
za domácich štartovali aj Jakub Chochoľák a Nikolas
Jevič.
Desaťročný Oliver Verba bodoval kvalitne, osem
štartov mu vynieslo osem medailí. Päť zlatých - 50
a 100 m prsia, 100 m motýlik, 200 a 400 metrov polohové preteky. Tri strieborné získal v disciplínach
50 m znak a motýlik a 100 m polohové preteky.
Dobre mu asistoval Matúš Adamec s piatimi striebornými medailami - 100 m voľný spôsob, 50 a 100
m prsia, 200 a 400 m polohové preteky, i dvoma
bronzovými - 100 m znak a 100 m polohové preteky.
Mária Balogáčová štyrikrát vystúpila na strieborný
stupeň víťazov - 50 m voľný spôsob, 50 a 100 m motýlik, 200 m polohové preteky, dvakrát ju dekorovali
bronzom -  100 m prsia a polohové preteky. Rastislav
Fecenko štyrikrát stál na bronzovom stupni víťazov
- 100 m voľný spôsob a prsia, 200 a 400 m polohové preteky. Adam Kulik získal striebro v kraule na
50 m a Marek Harvilík v motýliku na 100 metrov.
Ľubomír Findrík zaplával bronzového motýlika na
50 metroch. Petra Vasiľková si postriebrila prsia na
50 a 100 metrov, bronz získala v polohovke na 200
metrov. Valerie Semotamová stála na stupni víťazov
dvakrát - striebro 100 m znak, bronz 100 m motýlik.
Na medailové priečky nedosiahli na týchto pretekoch
Filip Biľo ani Margaréta Godžáková.
V kategórii 11 – 12-ročných plával Dominik Luksaj
zlaté prsia na 50 a 100 metrov. Boris Barica doplával 50 m znak na striebornej pozícii a za 100-m
polohové preteky mu odovzdali bronzovú medailu.
Ema Borščová skončila druhá na 100 m prsia aj 400
m polohové preteky, bronz jej zavesili na hruď po
prsiach na 50 metroch. Martin Ján Vaceľ si do zbierky medailí pridal striebro za 400 m polohové preteky
a dva bronzy - 100 m prsia a 200 m PP. Zuzana Pavlí-

ková plávala strieborného motýlika na 100 metrov.
Za stupňom víťazov ostali Samuel Babinčák, Dávid
Bača, Hana Bendová, Anna Stephanie Buhajová, Lukáš Chomanič, Alžbeta Fedurcová, Hana Gajdošová,
Ladislava Gajdošová, Vanesa Lukáčová, Michal Pandoš, Viktória Vrábľová a Peter Šepeľa.
V kategórii 13 – 14-ročných stála Sarah Čajbiková
štyrikrát na zlatom stupni víťazov - 100 m voľný
spôsob, 50 a 100 m znak, 50 motýlik; a dva razy na
striebornom - 50 metrov voľný spôsob a 100 m motýlik. Lenka Melničáková zaplávala zlatú prsiarsku
päťdesiatku i 100-metrovú polohovku, dve striebra si
vylovila v prsiach na 100 m a v motýliku na 50 metrov, dve bronzové medaily si vyplávala v kraule na
50 a 100 metrov. Emma Zvalčáková si pozlátila znak
na 50 m a bronz získala v motýliku na 100 metrov.
Nina Vološinová stála na bronzovom stupni víťazov
po motýliku na 50 metrov. Petra Frývaldská, Arthur
Kaššay, Matej Kislan, Dominika Kopčová a Samuel
Onderišin sa na stupeň víťazov nedostali.
Naši juniori... Leo Al Ahdal, Natália Babjaková, Denys Breznyak, Daniela Gribaničová, Richard Latta
a Samuel Čerňa zaplávali časy za stupňom víťazov.
V hodnotení za najlepšie bodové výkony sa do prvej
štvorky dostali dve plavkyne humenského PK Chemes - Sarah Čajbiková za výkon v znaku na 50 m
(2. miesto) a Lenka Melničáková za 50 m prsia (4.
miesto).

V nedeľu na obed, po
skončení
pretekov,
odchádzali výpravy
plavcov z jednotlivých
klubov, zo Slovenska
aj z cudziny, so slovami chvály na vydarené
plavecké podujatie a ...
dovidenia na ďalších
pretekoch v Humennom.
Veľký podiel na dobrom
priebehu súťaže mali aj
tréneri a členovia klubu,
ktorí aktívne pracovali
v rozhodcovskom zbore:
Micikášová, Rabajdová,
Serbin, Levický, Bača,
Blaško, Kirschner, Melničák,  Luksaj a technická čata. Plavecký klub
ďakuje mestu Humenné,
Správe rekreačných
a športových zariadení,
i kolektívu zamestnancov kúpaliska za dobrú
spoluprácu pri príprave
a počas priebehu pretekov.

Zuzka Pavlíková (vľavo). | FOTO: ARCHÍV PKCH

Ema Borščová (vpravo). | FOTO: ARCHÍV PKCH

Dominik Luksaj (uprostred). | FOTO: ARCHÍV PKCH
Matúš Adamec (vľavo) a Oliver Verba (uprostred). | FOTO: ARCHÍV PKCH

Marek Harvilík (vľavo) a Oliver Verba (uprostred). | FOTO: ARCHÍV PKCH

Na regulárnosť pretekov dohliadali desiatky rozhodcov. | FOTO: ARCHÍV PKCH
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FORTUNA LIGA – 15. kolo

FUTBALOVÝ SERVIS

Prešov – Zemplín Michalovce 1:0,
Podbrezová – Trenčín 1:8, Dunajská Streda – Slovan Bratislava 2:1,
Zlaté Moravce / Vráble – Nitra 2:2,
Senica – Žilina 4:1, Trnava – Ružomberok 1:1.
II. LIGA – 15. kolo
Trebišov – Skalica 1:1, Komárno –
Nové Mesto nad Váhom 1:2, Inter
Bratislava – Šamorín 0:0, Poprad
– Žilina 1:1, Zvolen – Sereď 0:0,
Spišská Nová Ves – Lokomotíva
Košice 1:1, Liptovský Mikuláš –
Podbrezová B 1:0, Žiar nad Hronom
/ Dolná Ždaňa – Bardejov 1:1.
III. LIGA, VÝCHOD – 16. kolo
Krompachy – Snina 2:1, Rožňava
– Lipany 1:2, Šarišské Michaľany
– Vyšné Opátske 1:2, Stropkov –
Svidník 2:0, Prešov B – Svit 10:0,
Veľké Revištia – Vranov nad Topľou 0:2, Sabinov – Plavnica 0:1,
Bardejovská Nová Ves – Giraltovce
1:0.
Stropkov
V. Opátske
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16 11 4 1 31:11 37
16 9 4 3 31:15 31

Lipany
Plavnica
Vranov
Snina
Rožňava
Krompachy
Svidník
Šar. Michaľany
V. Revištia
Giraltovce
Prešov B
Bard. N. Ves
Sabinov
Svit

16
16
16
16
16
15
15
16
16
16
16
16
16
16

9
8
8
8
8
8
5
5
5
5
4
3
2
0

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

4
2
3
5
5
6
5
6
7
8
7
11
12
13

33:13
25:14
26:13
37:23
27:19
29:26
16:14
16:15
14:33
13:24
40:24
13:30
14:42
6:55

30
30
29
27
27
25
20
20
19
18
17
11
8
3

IV. LIGA, SEVER – 16. kolo
ZÁMUTOV – FK HUMENNÉ
1:4 (0:3)
Góly: 71. K. Hajduk – 17. V. Voroňák, 33. N. Sališ, 38. I. Komjatý,
67. D. Radojević.

• Ptičie – Záhradné
1:4, Spišské Podhradie – Radvaň nad Laborcom 4:0, Poprad
B – Kračúnovce 3:1,
Gerlachov – Pušovce
6:0, Ľubotice – Raslavice 1:2, Medzilaborce
– Soľ (12. 11. 2017),
Fintice – Veľký Šariš

(12. 11. 2017).
FK Humenné
Poprad B
Gerlachov
Záhradné
Spiš. Podhradie
Raslavice
Soľ
Kračúnovce
Radvaň n/L.
Fintice
Ptičie
Ľubotice
Medzilaborce
Zámutov
V. Šariš
Pušovce

16
16
15
16
16
16
15
16
15
15
16
16
15
16
15
16

15
11
10
10
10
9
7
6
6
6
5
5
5
3
3
0

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

0
3
2
4
6
6
6
7
7
7
8
8
8
11
11
16

51:6
59:18
39:19
37:16
38:26
34:30
17:22
27:22
20:26
16:40
29:34
24:30
27:40
14:31
19:32
8:67

46
35
33
32
30
28
23
21
20
19
18
18
17
11
10
0

– Pakostov 1:1, Sečovská Polianka
– Kamenica nad Cirochou 4:2, Ulič
– Sedliská 5:1, Bystré – Hencovce
0:1, Nižný Hrušov – Sačurov 2:0.
I.TRIEDA ObFZ HE – 14. kolo

Udavské – Koškovce 2:0, Lackovce – Zemplínske Hámre 3:0, Vyšná
Sitnica – Lukačovce 3:2, Ohradzany – Dlhé nad Cirochou 2:1, Belá
nad Cirochou – Ubľa 4:3, Krásny
Brod – Nižná Sitnica (11. 11. 2017),
Nižné Ladičkovce – Lieskovec (12.
11. 2017).
II.TRIEDA ObFZ HE – po jeseni

Habura
Rokytov pri HE
Hrubov
Hrabovec n/L.
Borov
–
Jasenov
2:0,
Kochanovce
/
PONDELOK
HUMENSKÝ EXPRES
12. JÚNA 2017
Brekov – Stakčín 3:0, Vyšný Žipov Ňagov

V. LIGA, VIHORLATSKO
-DUKELSKÁ – 14. kolo

12
12
12
12
12

9
7
6
5
5

2 1 40:13
2 3 25:18
1 5 25:27
2 5 35:27
INZERCIA
INZERCIA |
2 5 26:19

29
23
19
17
5
17

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000 čitateľov

INZERCIA
HE-S/0042

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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Viktor Verba je štvornásobným
majstrom Slovenska v plávaní
(mm), (zk), -MJK-; Nové Zámky

týchto majstrovstvách a úspešne zviditeľňoval seba, rodičov, domovský
klub i rodné mesto.

Zdravotne znevýhodnená mládež sa
v „mokrej podobe“ pokúšala o majstrovské tituly našej krajiny. V Nových Zámkoch súťažili v dňoch 28. a
29. októbra najlepší hendikepovaní
plavci o najcennejšie kovy na Majstrovstvách Slovenskej republiky.

V kategórii 15-ročných a starších
plavcov dosiahol Viktor Verba nevídaný úspech, no pre neho nie neobvyklý
vo svojej kategórii. Humenčan sa stal
štvornásobným majstrom Slovenskej
republiky, keď si zlaté medaily vyplával na 50 a 100 metrov motýlik, 100
Pätnásťročný Viktor VERBA, cha- metrov voľný spôsob a 100 metrov
rizmatický chalan a člen Plaveckého polohové preteky. Dve strieborné meklubu Chemes Humenné, v sprievo- daily získal v znakárskej disciplíne na
de svojho otca Mariána, štartoval na 50 metroch a  na 100 metrov voľným
spôsobom. Bronz
mu udelili v znaku
na 100-m trati. PäťNevyliečiteľný Downov syndróm je najdesiatku voľným
častejšie genetické ochorenie. Ide o vrospôsobom doplával
dený defekt, dieťa má jeden nadbytočný
na štvrtom mieste.
chromozóm č. 21, teda nemá ich 46,
ale 47. u postihnutých detí je prítomná
Viktorovi Verbovi
mentálna retardácia rôzneho stupňa,
gratulujeme a ďanarušený je imunitný systém, vyskytnúť
kujeme za úspešnú
sa môžu vrodené chyby srdca, tráviareprezentáciu nášho
ceho ústrojenstva, poruchy štítnej žľazy
klubu i mesta Hua iné metabolické poruchy), ktorý tiež
menné. Poďakopotrebuje špeciálnu starostlivosť a lieky.
vanie patrí aj jeho
Navonok sa prejavuje abnormalitami
trénerovi, Zoltánovi
v štruktúre a vo funkcii tela.
Kirschnerovi, ktorý
ho doviedol k týmto
(zdroj: internet)
úspechom.

Multimedailista a majster Slovenska v plávaní – Viktor Verba. | FOTO ARCHÍV PKCH

Prvoligový boxerský ring v priazni borcov od Cirochy
(dm), -MJK-; Levice, Kamenica n/Cir.

Svoj stan boxerského ringu si
v dňoch 21. a 22. októbra rozložili
súťažiaci piateho turnaja I. slovenskej ligy na pôde mesta Levice. Do
tvrdých bojov zasiahli aj piati členovia kamenického klubu ŠK Miko
fit-box, pod vedením svojho trénera
Mariána Mika.
Súperovi z Nitry podľahol už v prvý
deň turnaja Ján Rak, bodovým rozdielom 4:1, ale hneď druhý deň ukázal svoju bojovnosť a odhodlanie, keď
svojho súpera z Holíča zdolal na body
5:0, a tak   Janík suverénne zvíťazil.
V súťaži piateho prvoligového turnaja
obsadil 3. miesto v kategórii mužov vo
váhe do 69 kg.
Adriánovi Rakovi sa darilo hneď
v prvý deň turnaja, kedy si v ringu

skvele počínal a svojho súpera z Galanty porazil 5:0 na body. Druhý deň
sa stretol zoči-voči so svojím kolegom
z kamenického klubu, Štefanom Vrábľom. Chlapci predviedli skvelý box
a takmer vyrovnaný zápas, v ktorom
sa rozhodcovia priklonili s bodmi na
stranu A. Raka. Kategóriu starších žiakov s váhou do 65 kg tak vyhral Adrián
Rak a Vrábeľ ako porazený skončil na
druhom mieste.
Na Pohroní natrafil David Zajac na
silného súpera z Nitry. V prvom kole si
borec od Cirochy počínal veľmi dobre,
ale jeho sily postupne v boji odchádzali a Nitranovi podľahol mu v 2. kole
RSC.
Na turnaji reprezentovala Kamenicu
nad Cirochou aj Nikola Cenknerová.
V ringu ukázala svoje sily a schopnosti, ktoré jej priniesli víťazstvo. Svoju
súperku z domáceho klubu porazila 5:0
na body.

Zľava: J. Rak, tréner M. Miko, A. Rak, Š. Vrábeľ, N. Cenknerová a D. Zajac. | FOTO ARCHÍV MM

Najbližšie sa ŠK Miko fit-box objaví
v rámci šiesteho turnaja vo Vranove
nad Topľou, a tak vo svojej príprave

a v tréningu jednoznačne členovia klubu nepoľavia a opäť zabojujú o najlepšie výsledky.
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Ani mixovanie golmanov Gelnice nepomohlo gólostroju humenských druholigistov

-MJK-, Humenné; FOTO MJK

II. LIGA, MUŽI,
skupina Východ – 8. kolo
MHK HUMENNÉ
– HC REBELLION GELNICA
15:4 (9:0, 1:3, 5:1)
Góly: 3. V. Čopák (Mach, Markuš), 7.
F. Vaško pres. 1 (Ondrej, Šechný), 7.
V. Čopák (Mach), 8. F. Vaško (Šechný,
Dancsák), 8. Pe. Klouda (Bartoš, Dzoba), 12. M. Ondrej pres. 1 (Klouda,
Bartoš), 15. Pe. Klouda pres. 1 (Bartoš, Maury), 16. J. Dancsák (Vaško,
Šechný), 17. J. Dancsák (Ondrej,
Šechný), 30. Mi. Mach (Suvák, On-

drej), 41. R. Šechný (Vaško, Dancsák),
44. Pe. Bartoš (Suvák, Klouda), 52.
J. Dancsák pres. 1 (Vaško, Šechný),
54. Mi. Mach (Bartoš, Suvák), 59. J.
Dancsák (Vaško, Buraľ) – 26. D. Dravecký, 32. M. Kostyšák (Lapšanský,
Skalický), 37. D. Dravecký (Laškody), 48. D. Dravecký (Leskovjanský,
Huszárik).
Strely na bránu: 54-33. Zákroky
brankára: 29-39. Presilovky: 4/7 –
0/6. Oslabenia: 6/6 – 3/7. Vylúčenia:
19. Vaško (2 min.), 23. Maury (2), 23.
Buraľ (2), 33. Ficko (2), 34. Ondrej (2),
45. Klouda (2 + 10 + 20 minút, nešportové správanie) – 6. Team penalty (2
min.), 11. Dravecký (2), 14. Kostyšák
(2), 23. Kostyšák (2), 28. Baksay (2),

40. Cvejn (2), 51. Grendel (2).   
Rozhodovali: M. Mihaľov – J. Pavlotty, Pe. Piovar. Divákov: 780.
MHK: T. Petro (21. M. Ščambora) – Ľ.
Buraľ, R. Ficko, F. Vaško, R. Šechný,
J. Dancsák – M. Ondrej, S. Maury, Pe.
Bartoš, Pe. Klouda, E. Dzoba – A. Suvák, V. Čopák, D. Markuš, Mi. Mach.
Tréner: Richard Šechný.
HC Rebellion: F. Lukáč (M. Palko)
– M. Baksay, T. Cvejn, L. Laškody,
V. Grendel, D. Loja – M. Kostyšák,
Pe. Gross, B. Šterbák, D. Laškody,
J. Lapšanský – Pe. Findura, L. Harendarčík, M. Leskovjanský, D. Dravecký, P. Huszárik – A. Skalický.
Tréner: Pavol Findura.
•  Liptovský Mikuláš B – Trebišov 5:4,
Sanok – Rimavská Sobota 4:3, Martin

– Bardejov 8:1, Sabinov – Brezno 4:5
PP.
Humenné
8 7 0 0 1 66:31 21
Martin
8 7 0 0 1 46:18 21
L. Mikuláš B
8 5 1 0 2 36:32 17
Rim. Sobota
8 5 0 0 3 45:30 15
Brezno
8 3 1 0 4 37:34 11
Sanok
8 2 1 2 3 28:32 10
Trebišov
8 2 1 1 4 27:30 9
Bardejov
8 3 0 0 5 29:49 9
Sabinov
8 1 0 1 6 25:53 4
Gelnica
8 0 1 1 6 19:49 3
Aj najbližší zápas 9. kola odohrajú humenskí hokejisti na domácom
ľade, už túto sobotu 11. novembra
tentokrát o 17.00 hod. na humenskom
zimnom štadióne.

