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Mesto Humenné skončilo v hodnotení 
transparentnosti najhoršie  na Slovensku

Mesto Humenné, čo sa týka transparentnosti, patrí podľa mimovládnej organizácie Transparency 
International Slovensko (TIS) medzi najhoršie samosprávy na Slovensku. Vyplýva to z hodnotenia,  

ktoré zverejnila mimovládka minulý týždeň. Zo 100 hodnotených najväčších miest na Slovensku  
skončilo mesto Humenné až na poslednom mieste!!! 

 Vzdelanie a lásku 
rozdávajú hendikepovaným 
deťom už 70 rokov 

Prezident A. Kiska si 
neďaleko Humenného 
zajazdil na tanku

  Viac na str. 8   Viac na str. 3

Milan Potocký, ts, Humenné  

To, na čo už niekoľko rokov 
poukazujú viacerí humenskí 
mestskí poslanci, aktivisti, ale aj 
občania Humenného, potvrdilo 
hodnotenie mimovládnej orga-
nizácie Transparency Interna-
tional Slovensko (TIS) v rámci 
projektu Otvorená samospráva 
2018. Mesto Humenné, čo sa 

týka transparentnosti, patrí 
medzi najhoršie samosprávy na 
Slovensku. Zo 100 najväčších 
hodnotených samospráv skon-
čilo až na poslednom mieste. 
TIS vybrala 11 oblastí a 105 in-
dikátorov, ktoré zahŕňajú pre-
dovšetkým informácie týkajúce 
sa právomocí miestnych samo-
správ vyplývajúcich zo zákona. 
Napríklad predaj a prenájom 

majetku, a tiež politík, ktoré 
by podľa TIS mali mať miestne 
samosprávy oficiálne upravené, 
napr. etika a konflikt záujmov. 
Najväčšiu váhu má prístup k 
informáciám, podiel verejnosti 
na rozhodovaní v samospráve, 
verejné obstarávanie a oblasť 
rozpočtu a zmlúv. Mesto Hu-
menné skončilo v hodnotení na 
poslednom mieste. V transpa-

rentnosti sú na tom oveľa lep-
šie ako Humenčania napríklad 
v susedných Michalovciach, ale 
aj v Snine, Sečovciach a vo Vra-
nove nad Topľou. Hodnotenie 
prebiehalo v období jún až októ-
ber 2018. Odborníci z TIS sa za-
merali na kvalitu informovanos-
ti prostredníctvom webových 
stránok samospráv, odpovedí 
samospráv zaslaných na základe 
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žiadostí bežných občanov aj TIS, 
no podľa zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám, na zák-
lade odpovedí samospráv zasla-
ných v dotazníku TIS, z informá-
cií získaných prostredníctvom 
údajov z EKS (Elektronický kon-
traktačný systém). Pozreli sa aj 
na prínosnosť radničných novín 
pre informovanosť občanov o 
politike a činnosti samosprávy.

Počas primátorovania 
Vaľovej sa mesto prepadlo 
o 81 miest 
Primátorka Jana Vaľová hodno-
tenie spochybňuje. Vo svojej kri-
tike je však medzi primátormi 
takmer osamotená. Ostaní pri-
mátori z viacerých miest, ktoré 
boli v rebríčku, hodnotenie ak-
ceptovali a na rozdiel od Vaľovej 
sa voči výsledkom  mimovládky 
neohradili a hodnotenie nespo-
chybnili ani v médiách, ani na 
sociálnych sieťach. Primátorka 
Jana Vaľová sa k hodnoteniu 
TIS vyjadrila na svojom facebo-
okovom profile, ale aj pre TASR. 
„Rozumiem, prečo ma TIS nemá 
rada. Nebojím sa totiž poukazo-
vať na ich pochybenia a verejne 
o nich hovoriť. Upozornila som, 
že vlani TIS kritizovala naše 
mestské noviny za údajné nepo-
skytovanie priestoru na reakcie 
– ale sama organizácia sa ne-
unúvala požiadať o stanovisko 
mesto a nenechala ho vyjadriť sa 
k celej veci. Presne tak isto po-
stupovala TIS tohto roku a opäť 
nenechala na našich novinách 
nitku suchú. Nech sa potom nik-
to nehnevá, ale s takouto organi-
záciou nemám dôvod spolupra-
covať. Takže: áno, neodpovedali 
sme na ich dotazník. Nech sa 
páči, kedykoľvek môžu prísť do 
Humenného a presvedčiť sa na 
vlastné oči,“ uviedla primátor-
ka na facebooku. Tvrdí, že má 

problém s tendenčnosťou týchto 
hodnotení. „Aktivity TIS sú totiž 
flagrantne v hrubom konflikte 
záujmov. Táto organizácia to-
tiž na jednej strane „hodnotí“ 
transparentnosť, na druhej stra-
ne ponúka samospráve služby 
auditu transparentnosti, alebo 
celkového nastavenia procesov 
tak, aby vyzerali v hodnotení TIS 
dobre,“ uviedla na facebooku. 
Zo štatistky TIS navyše vyplý-
va, že výrazný prepad v trans-
parentnosti v meste Humenné 
nastal práve počas primátoro-
vania Jany Vaľovej. Kým v roku 
2010, keď ešte len nastúpila do 
funkcie, bolo Humenné podľa 
štatistiky TIS v hodnotení na 19. 
mieste, za primátorovania Jany 
Vaľovej sa postupne prepadlo až 
o 81 miest na posledné miesto!!!  

Viacerí primátori, dokonca 
aj za stranu SMER-SD, sa 
na rozdiel od Vaľovej na 
hodnotenie nesťažovali
Na rozdiel od primátorky Jany 
Vaľovej, ktorú hodnotenie zjav-
ne pobúrilo, sa ostatní primá-
tori z východného Slovenska 
na hodnotenie TIS nesťažovali 
ani na sociálnych sieťach, ani 
v médiách. Hodnotenie TIS ne-

spochybnili na facebooku ani 
v médiách dokonca ani jej stra-
nícki kolegovia zo SMER-u, kto-
rí sú na čele napríklad v meste 
Michalovce alebo Spišskej Novej 
Vsi. Mesto Michalovce, ktoré 
vedie Viliam Zahorčák (SMER-
SD), skončilo na 56. mieste a 
Spišská Nová Ves, kde je primá-
torom Ján Volný (SMER-SD), 
obsadilo 30. miesto. Mesto Hu-
menné predbehla v hodnotení 
transparentnosti aj susedná Sni-
na, ktorá skončila na 50. mieste.

Humenné aj ďalšie mestá 
by sa mali správať otvorene 
Autormi rebríčka Otvorená sa-
mospráva 2018 sú Michal Piško, 
Gabriel Šípoš a Eva Bilená z TIS. 
Hodnotenie je podľa autorov len 
prvotným ukazovateľom otvo-
renosti samosprávy. Čím vyššie 
je mesto v rebríčku umiestne-
né, tým podľa TIS obec vytvára 
menší priestor pre korupciu a 
netransparentnosť. V žiadnom 
prípade sa však vysoko otvore-
ná samospráva nedá označiť za 
nekorupčnú, a naopak. Dobré 
formálne pravidlá spravidla 
vedú k nižšej korupcii, ale ur-
čite jej menší rozsah negaran-
tujú. Hlavným cieľom merania 

transparentnosti v samosprá-
vach je podľa TIS poukázať na 
mieru otvorenosti voči verejnej 
kontrole. Nedá sa vylúčiť, že nie-
ktoré informácie vyhodnotené 
v rebríčku ako nezverejnené, sa 
na webe samosprávy môžu na-
chádzať. „Ak sú však zverejnené 
na užívateľsky ťažko dostupnom 
alebo neintuitívnom mieste, kde 
ich neboli napriek snahe v pri-
meranom čase schopní nájsť ani 
naši hodnotitelia, takéto zverej-
ňovanie informácií sa z nášho 
pohľadu míňa účelu, ktorým 
má byť práve účinná verejná 
kontrola,“ informovali autori. 
Pre samosprávy, ich volených a 
nevolených zástupcov a zamest-
nancov, by malo hodnotenie sa-
mospráv Otvorená samospráva 
2018 slúžiť ako motivácia a zá-
roveň ocenenie ich práce a sna-
hy správať sa otvorene a posky-
tovať svojim občanom kvalitné 
informácie. Aj to je totiž spôsob, 
akým sa dá podporovať rozvoj 
v miestnej samospráve vrátane 
prílevu investícií a zlepšovania 
kvality života jej obyvateľov. TIS 
plánuje zverejňovať podobné 
hodnotenie transparentnosti sa-
mospráv aj v budúcnosti.

porkačovanie zo strany 1 

Mesto Humenné skončilo v hodnotení transparentnosti najhoršie  na Slovensku

Mesto Humenné obstálo v hodnotení transparentnosti najhoršie na Slovensku. Zo 100 hodnotených najväčších miest skončilo až 
na poslednom mieste!!! |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Milan Potocký, Humenné   

„Sedemdesiatročná história našej 
školy je naplnená skromnou, ale 
pritom zodpovednou a ušľachti-
lou prácou mnohých pedagogic-
kých i nepedagogických zamest-
nancov, ktorí podľa svojho svedo-
mia a vedomia vykonávali svoju 
prácu a stali sa súčasťou školy, 
a tvorili jej dejiny. S láskou a tr-
pezlivosťou denne ponúkali žia-
kom nielen vedomosti, ale aj nové 
zaujímavé činnosti a vychovali 
z nich dobrých ľudí,“ uviedla ria-
diteľka Spojnej školy internátnej 
Erika Firdová. Medzi organizač-
né zložky školy patrí v súčasnosti 
Špeciálna základná škola s mater-
skou školou pre žiakov s telesným 
postihnutím internátna, Odborné 
učilište pre žiakov s telesným po-
stihnutím internátne a Praktická 
škola internátna. Súčasťou školy 
je aj Centrum špeciálnopedago-
gického poradenstva a Elokované 
pracovisko Ptičie.

Rodičia: Škole patrí naše 
obrovské ďakujem    
Spojenú školu internátnu na Ko-

menského ulici v Humennom 
navštevujú nielen deti z Humen-
ného, ale aj zo vzdialenejších 
okresov. Erika Stankovičová vozí 
svojho syna Mareka až z obce 
Vinné v okrese Michalovce. „Vy-
hovuje nám vzdelávací variant na 
tejto škole a bezbariérový prístup. 
Táto škola je pre neho špecifická, 
ináč by sme museli dochádzať až 
do Košíc,“ povedala mamička, 
ktorej syn Marek sa pohybuje na 
invalidnom vozíku. „Ja ako rodič 
som s touto školou veľmi spokoj-
ná, s personálom, s učiteľkami a s 
vedením školy. Aktivity sú úžasné. 
Som členkou rady školy a Občian-
skeho združenia Motýľ, takže nie-
ktoré aktivity a podujatia spoluor-
ganizujem. Snažím sa zapájať do 
aktivít školy,“ poznamenala Mária 
Drevická.  

Škole pomáha 15 rokov aj 
OZ Motýľ 
Rodičia a deti oslávili zároveň 15. 
výročie od založenia Občianskeho 
združenia Motýľ, ktoré spája a 
organizuje rôzne aktivity pre ro-
dičov a priateľov mentálne a zdra-
votne postihnutých detí. Predseda 

združenia Ján Soták uviedol, že 
ich cieľom je zlepšiť život ťažko 
postihnutých detí,  zabezpečiť a 
skvalitniť ich životné podmienky. 
„Škola ako  vzdelávacia inštitúcia 
nemala dostatok prostriedkov, 
aby sa mohla venovať aj nejakým 
mimoškolským činnostiam, vý-
letom, zájazdom a spoznávaniu. 
Takže v rámci rodičov sme založili 
toto združenie a jeho činnosť je 
práve zameraná na tú mimoškol-
skú činnosť, ako sú výstavy, víken-
dové pobyty, exkurzie a návštevy 
divadiel. Hlavným spolupracovní-
kom je Spojená škola internátna, 
kam tie deti chodia do školy, a sa-
mozrejme, rodičia, ktorí sa tiež 
aktívne zapájajú do jednotlivých 
aktivít,“ vysvetlil Soták.  

Sponzori, ktorí majú 
veľké srdce
Učitelia a rodičia sa počas sláv-
nostnej akadémie poďakovali aj 
sponzorom, ktorí pomáhajú hen-
dikepovaným deťom. Aj vďaka 
podnikateľom s veľkým srdcom 
mohli absolvovať rôzne aktivity, 
ktoré im prinášajú radosť a sprí-
jemňujú život. „Pobyty v Ther-
malparku Šírava nám sponzoruje 

pán Vincz. Veľa nám pomáha aj 
generálny riaditeľ spoločnosti 
Chemes, a. s., JUDr. Dávid Mol-
nár, ktorý sponzoruje mnohé 
naše aktivity,“ povedala za rodi-
čov Mária Drevická. „Chcem sa 
poďakovať nielen škole, ale aj 
sponzorom, ktorí podporujú rôz-
ne aktivity. Napríklad pán Dávid 
Molnár, ktorý podporuje ples pre 
deti a rodičov a pravidelne sa ho 
aj osobne zúčastňuje,“ dodala ďal-
šia mamička Erika Stankovičová. 
Hendikepované deti, školu a jej 
aktivity podporujú: MUDr. Igor 
Hriseňko, Mgr. Richard Karabin 
- Lekáreň pri nemocnici Humen-
né, Oldrati Slovensko, s. r. o., 
Humenné, Stavivá Humenné, s. r. 
o., Ing. Ivan Čerevka – KSK Tra-
ding, s. r. o., Hypermarket Tesco 
- Humenné, Jozef Oráč, RNDr. 
Milan Dobňák – Ekoservis, s. r. 
o., Humenné, riaditeľ neziskovej 
organizácie Zemplín - Ing. Marcel 
Vincz a generálny riaditeľ spoloč-
nosti Chemes, a. s., JUDr. Dávid 
Molnár. „Aj vďaka sponzorom 
sa našim deťom darí naplno žiť,“ 
uzavrela riaditeľka školy Erika 
Firdová.   

Vzdelanie, lásku a radosť  rozdávajú hendikepovaným deťom už 70 rokov
Spojená škola internátna na Komenského ulici v Humennom vzdeláva a poskytuje pomoc mentálne 

a telesne hendikepovaným deťom už 70 rokov. V piatok oslávila škola svoje výročie slávnostnou 
akadémiou, ktorá sa konala v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Humennom. 

„História našej školy je naplnená skrom-
nou, ale pritom zodpovednou a ušľach-
tilou prácou mnohých pedagogických 
i nepedagogických zamestnancov,“ 
uviedla riaditeľka školy Erika Firdová.|  
FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na snímke predseda OZ Motýľ Ján So-
ták. Združenie organizuje pre deti rôzne 
podujatia a aktivity už 15 rokov.|  FOTO: 
MILAN POTOCKÝ

Počas slávnostnej akadémie vystúpili v zaujímavom kultúrnom programe žiaci, uči-
telia, asistenti, ale aj tanečníci zo SZUŠ Múza. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Nešťastie v Humennom, žena spadla a vážne sa zranila pri nakupovaní

Barlou ho udrel po hlave

Bufet sa mu páčil, vykradol ho už dvakrát

Na hranici zadržali 12 Vietnamcov, ale aj Egypťana a Sýrčana

mpo, Humenné   

Vo veci prečinu ublíženia na 
zdraví začal trestné stíhanie 
poverený príslušník Obvodné-

ho oddelenia Policajného zbo-
ru v Humennom. Začiatkom 
tohto mesiaca krátko po 13-tej 
hodine  došlo v jednom z ná-
kupných centier v Humennom 

k pádu 52-ročnej pani Daniely. 
„Táto Sninčanka pri páde utr-
pela zlomeninu krčka bedro-
vého kĺbu s predpokladanou 
dobou liečenia viac ako 42 dní. 

Okolnosti, za akých k ublíže-
niu na zdraví došlo, polícia in-
tenzívne preveruje,“ spresnila 
prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

mpo, Snina   

24-ročný Vlado zo Sniny bol 
obvinený z prečinu ublíženia 
na zdraví a prečinu výtržníctva, 
kde mu v prípade preukázania 

viny hrozí trest odňatia slobo-
dy na šesť mesiacov až na dva 
roky. „Vlado začiatkom augusta 
tohto roku popoludní v miest-
nom bare v Snine mal fyzicky 
napadnúť 25-ročného Martina. 

Najskôr do neho štuchol bar-
lou a potom ho ňou udrel po 
hlave. Napadnutý muž podľa 
znaleckého posudku utrpel trž-
ne zmliaždenú ranu na hlave. 
Obvinený muž je stíhaný na 

slobode,“ informovala prešov-
ská krajská policajná hovorky-
ňa Jana Ligdayová. Dodala, že 
prípad vyšetruje poverený prí-
slušník  Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Snine.

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Tento muž v auguste tohto 
roku si počas futbalového zá-
pasu  odložil kliešte za bufet, 
nachádzajúci sa na ihrisku. 
Neskôr po skončení zápasu 
sa na miesto vrátil, kliešťami 
prestrihol zámok na dverách 
do bufetu a vošiel dnu. Od-
niesol si 2 fľaše alkoholu a na 
dvere umiestnil svoj vlastný 
zámok. Škoda vznikla v hod-
note 19 eur. Ohradzančan aj 
v mesiaci september „navští-

vil“ svoj obľúbený lokál, no 
po príchode na miesto zis-
til, že zámok niekto vymenil 
a jeho kľúče už doň nesedeli. 
Opäť pomocou svojich klieští, 
ktoré stále boli odložené za 
bufetom, prestrihol zámok 
a opäť vošiel dnu. Teraz si 
odniesol  3 fľaše alkoholu. 
„Škodu majiteľ vyčíslil na 27 
eur. Obvinený muž je stíha-
ný na slobode. Hrozí mu ale 
dvojročné väzenie,“ uviedla 
prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

mpo, Sobrance  

Na základe úzkej spolupráce prí-
slušníkov národnej jednotky boja 
proti nelegálnej migrácii ÚHCP 
P PZ a hliadkou oddelenia hra-
ničnej kontroly Petrovce RHCP 
Sobrance zadržali 41-ročného 
Ukrajinca Vasyla H. Večer dňa 2. 
októbra mal z Ukrajiny na naše 
územie previezť cez les 12 nele-
gálnych migrantov vietnamskej  
štátnej príslušnosti vo veku od 18 

do 41 rokov bez cestovných do-
kladov. Za tento „sprievod“ mal 
dostať 1 000 USD. S cudzinca-
mi sa dostal až k obci Koromľa, 
okres Sobrance, kde ich mal 
odovzdať ďalšiemu obvinenému, 
19-ročnému Tomášovi J. Ten ich 
mal po prevzatí odviezť autom 
ďalej. Do cieľa cesty, ktorými 
mali byť krajiny západnej Eu-
rópy, však nedorazili. Zadržali 
ich policajti. „Všetci nelegálni 
migranti z Vietnamu boli vráte-

ní na územie Ukrajiny a admi-
nistratívne vyhostení s určením 
zákazu vstupu na naše územie 
a územie ostatných členských 
štátov EÚ na tri roky. Na obvi-
nených spracoval vyšetrovateľ 
návrh na ich väzobné stíhanie,“ 
informovala hovorkyňa Prezídia 
PZ SR  Denisa Baloghová. Na na-
šich hraniciach s Ukrajinou zadr-
žali pred pár dňami aj Egypťana, 
Moldavčana a Sýrčana. Cudzinci 
tiež prekročili vonkajšiu hranicu 

z Ukrajiny do SR neoprávnene 
mimo hraničný priechod. Nedo-
volené prekročenie štátnej hrani-
ce zaznamenali kamery. Cudzin-
ci prekročili vonkajšiu hranicu 
z Ukrajiny do SR neoprávnene 
mimo hraničný priechod a zdr-
žiavali sa u nás bez povolenia 
príslušných orgánov. Preto boli 
administratívne vyhostení s ulo-
žením zákazu vstupu na územie 
SR a ostatných členských štátov 
EÚ na dobu troch rokov.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie 
z prečinu krádeže 43-ročnému mužovi z obce Ohradzany.

Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP PZ obvinil z prevádzačstva Ukrajinca a Slováka, ktorí sa 
podieľali na nelegálnom prechode 12 cudzincov, pochádzajúcich z Vietnamu, cez územie Slovenskej republiky.
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Dobre je, keď v októbri list zo stromu 
padá, rok požehnanú cestu si hľadá.

Keď na Sergeja (22. 10.) vetry 
podúvajú, počas celej zimy nás 

navštevujú. 
Už je po Mitre (Demeter, 26. 10.),  

už valachom svitne. Nebudú už ovečky 
dojiť, ani na pašu ich vodiť. 

PRANOSTIKA

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.

22. 10.  MÁRIA, 
 Krátka ul. 3
23. 10.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
24. 10.  DR. MAX - POLIKLINIKA
 Ul. 1. mája 21
25. 10.  AVICENA,
	 Nemocničná	ul.	41
26. 10.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
27. 10.  DR. MAX - POLIKLINIKA,
 Ul. 1. mája 21
28. 10.  MEDIA,
	 Družstevná	ul.	7
29. 10.  PRI NEMOCNICI HE, 
 Ul. 1. mája 5558

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

P R Á C A

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

HE-R/0132

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

HE-R/0141

P R E D A J

 � Predám staršiu zachova-
lú (cca 30-ročnú) GAUČOVÚ 
SÚPRAVU (3-miestna sedačka 
rozkladacia na spanie - „š“ 190 
x „h“ 80 x „v“ 95 cm / 2 kreslá)  
tehlovo-červeno-hnedej farby. 
Cena 40 eur, odvoz vlastný od 
kupujúceho. Zn. Humenné, Sídl. 
III. Tel. 0911 256 749 (volať iba 
v čase 19. - 22. hod., sms bez ob-
medzenia, v prípade záujmu za-
šlem foto).

HE-R/0142

 � Predám CHATKU so záhrad-
kou. Tel. 0915 941 371.

HE-R/0139

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

HE-R/0001

 � Predám STROMČEKY (vlaš-
ský orech) na presádzanie / 
KONZUMNÉ ZEMIAKY (červe-
né a žlté). Tel. 0918 279 885.

HE-R/0138

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu NEBY-
TOVÝ PRIESTOR v Humennom 
na ul. Osloboditeľov č. 5 - rozlo-
ha 37 m2 na prízemí, s vlastným 
soc. zariadením, samostatný 
vchod z parkoviska, prístupné 
merače energií (elektrika, voda, 
teplo). Cena dohodou. Viac in-
formácií na tel. č. 0905 554 278.

HE-R/0140

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM
(22. - 28. 10. 2018)

vnútorný  
25-metrový BAZÉN 

ut, str 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 11.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 11.00 – 16.00 hod.
sob, ned CENA PLAVECKÉHO KLUBU / 

MULLER TEXTILES  SLOVAKIA CUP
SAUNA – muži

 ut - pia 13.00 – 20.00 hod.
SAUNA – ženy

ut - pia 15.00 – 20.00 hod. 7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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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.  

(jac)
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Firma LUMASEK s.r.o. 
prijme do práce:

	MAJSTRA VÝROBY
	TECHNOLÓGA – PROGRAMÁTORA CNC 

FRÉZY (prax vítaná, nie je však podmienkou)
	ZVÁRAČOV CO2, TIG

 informácie - tel.: 0904 154 364
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Po rekordne teplom polroku môžu prísť  mrazy a sneh

Ozveny súčasnej českej prózy vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

tasr, Slovensko 

„Aktuálne počasie má všetky znaky 
typického babieho leta, pre ktoré je 
charakteristické teplé ustálené slneč-
né a málo veterné počasie bez zrážok. 
Určujúcimi tlakovými útvarmi bývajú 
počas babieho leta tlakové výše nad 
strednou alebo východnou Európou, 
ktoré blokujú postup frontálnych sys-
témov z Atlantiku smerom do vnútro-
zemia,“ uviedol pre TASR klimatológ 
Pavel Matejovič. Pojem babie leto 
nevychádza len z ľudovej slovesnos-
ti – exaktne ho definuje aj odborná 
literatúra ako obdobie suchého málo 
veterného slnečného a cez deň veľmi 
teplého počasia, ktoré sa v Európe 
vyskytuje v septembri alebo v ok-
tóbri. Teploty môžu dosahovať vy-
soké hodnoty, výnimkou nie je ani 
letný deň, keď maximálna teplota 
vystúpi až na 25 stupňov a viac. Pre 
babie leto sú potom typické veľké 
rozdiely medzi nočnými a dennými 
teplotami. „V týchto dňoch však rána 
nie sú na väčšine územia na toto roč-
né obdobie až také chladné. Počas 
babieho leta zvyknú klesať teploty 
v noci ešte nižšie a pohybujú sa len 
okolo piatich stupňov Celzia, pričom 
sa často vyskytuje aj prízemný mráz. 
Ráno bývajú ranné hmly, ktoré sa 
niekedy udržia aj počas celého dňa. 
Teda môžeme povedať, že celkovo je 
aj na babie leto veľmi teplo,“ dodal 
Matejovič. Veľmi teplé obdobie pre-

trváva už od apríla. „Leto 2018 bolo 
tiež súčasťou teplého polroka (apríl 
až september), ktorý bol ako celok 
tak extrémne teplý, že pôvodné re-
kordy boli v niektorých prípadoch 
prekonané aj o viac ako jeden stupeň 
Celzia (napríklad Bratislava Koli-
ba v roku 2003 18,6 stupňa Celzia 
a v roku 2018 19,7 stupňa Celzia). 
Dlhotrvajúce nadnormálne teplé po-
časie spôsobilo, že v teplom polroku 
2018 bol zaregistrovaný na prevaž-
nej väčšine meteorologických staníc 
Slovenska rekordný počet letných 
dní, v krajnom prípade až takmer 
140 (Žihárec 138 letných dní, pričom 
dlhodobý priemer za obdobie 1981 – 
2010 je na tejto stanici 82),“ uvádza 
na svojej stránke Slovenský hydro-
meteorologický ústav. Počas teplého 
polroka asi 4,5 mesiaca zo šiestich 
mesiacov dosahovala maximálna 
denná teplota letné hodnoty, čím sa 
podľa SHMÚ „klimatické podmienky 
na Slovensku dostávajú na úplne inú 
úroveň“. Samotné leto 2018 sa skon-
čilo až na malé výnimky ako druhé 
až piate najteplejšie od roku 1951. 

Babie leto podľa prognostických 
modelov bude pokračovať aj v naj-
bližších dňoch minimálne do polo-
vice budúceho týždňa. „Po menej 
výraznom ochladení v jeho závere 
modely predpokladajú výraznejší 
pokles teplôt v poslednej októbrovej 
dekáde, keď by k nám mal prenik-

núť zo severozápadu veľmi stude-
ný pôvodom morský polárny alebo 
možno aj arktický vzduch. Po veľmi 
teplých letách sa totiž často stáva, 
že v októbri prichádza k výraznému 
ochladeniu, a dokonca aj v nížinách 
sa objavujú snehové vločky, alebo do-
konca aj snehová pokrývka,“ vysvetlil 
Matejovič. „Napríklad v roku 1994, 
keď po veľmi teplom lete v Bratisla-
ve snežilo už 7. októbra. V roku 2009 
pozorovali sneženie na bratislavskom 
letisku už 15. októbra. Rekord prvého 
dňa so snehovou pokrývkou bol zase 
prekonaný 24. októbra 2003, keď v 
Bratislave napadlo päť až desať cen-
timetrov snehu. Pritom aj leto 2003 
patrilo medzi najteplejšie letá v his-
tórii meteorologických pozorovaní. 
Na bratislavskej Kolibe a na Záhorí 
napadol sneh aj 29. októbra 2012. 
Vlani snežilo v nížinách na konci 
októbra pre zmenu na východnom 
Slovensku,“ doplnil klimatológ. Sko-
rý nástup zimy v októbri môže podľa 

jeho slov súvisieť s dynamickejšími 
atmosférickými procesmi, ktoré súvi-
sia s teplejšou atmosférou a tiež vlh-
kejším vzduchom, ktorý sa vyparí z 
teplejších oceánov. „Či sa tento októ-
ber objavia nejaké snehové vločky aj 
v nížinách, je ešte predčasné hovoriť, 
no na horách sa už v závere mesiaca 
pravdepodobne ohlási zima so sne-
hom a mrazmi. Je teda dosť pravde-
podobné, že prejdeme, obrazne pove-
dané, z plaviek do kožuchov,“ povedal 
Matejovič. Veľmi pravdepodobné tiež 
je, že sa rok 2018 zaradí medzi naj-
teplejšie aj z celosvetového hľadiska. 
Globálna teplota je podľa aktuálnych 
údajov vyššia priemerne o jeden stu-
peň v porovnaní s predindustriálnym 
obdobím. Podľa mimoriadnej správy 
Medzivládneho panelu o zmene klí-
my (IPCC) sa už do roka 2040 môže 
otepliť o 1,5 stupňa, čo by malo pre 
mnohé oblasti sveta ďalekosiahle ná-
sledky.

Jana Fedičová, Humenné, FOTO: MIPO 

Stretnutie so súčasnou českou 
prózou v tvorbe Michala Viewegha 
a Petry Soukupovej sa uskutoční 
dňa 24. októbra so začiatkom o 17. 
hodine. Tvorbu českých autorov 
predstavia Alexandra Harvanová 

a Zuzana Švecová v priestoroch re-
nesančnej knižnice umeleckohisto-
rickej expozície Vihorlatského mú-
zea v Humennom. Podujatie orga-
nizačne podporili Vihorlatská kniž-
nica v Humennom a Kníhkupectvo 
Na korze v Humennom. Realizo-
vané s finančnou podporou Fondu 

na podporu kultúry národnostných 
menšín. Podujatie sa koná ako 
súčasť sprievodného programu  
nového múzejného projektu mul-
tikultúrneho múzea v Európskom 
roku kultúrneho dedičstva, ktorého 
cieľom je multižánrová prezentácia 
kultúrnych hodnôt národností re-

giónu horného Zemplína. Hlavný  
program pod názvom Stretnutie 
kultúr v múzeu − Deň českej kul-
túry sa uskutoční vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom  dňa 28. ok-
tóbra 2018. 

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s CzechTourism Bratislava pozývajú priaznivcov literatúry a širokú 
verejnosť na Literárny večer vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.

Po mimoriadne teplom slnečnom počasí súčasného babieho leta očakávajú meteorológovia výraznejšie ochladenie 
v poslednej dekáde októbra. Malo by sa tak ukončiť rekordne teplé obdobie, ktoré na Slovensku pretrváva už od apríla.

Pripravte sa na výrazné ochladenie. V poslednej októbrovej dekáde by k nám mal preniknúť zo severozápadu 
veľmi studený pôvodom morský polárny alebo možno aj arktický vzduch. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Lekárovce, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Celkovo 100 profesionálnych voja-
kov pomáhalo v uplynulých dňoch 
v obci Lekárovce v okrese Sobran-
ce odstraňovať následky veternej 
smršte, ktorá obec zasiahla mi-
nulý týždeň. Na mieste sa každý 
deň striedali skupiny od 10 do 40 
príslušníkov 22. mechanizovaného 
práporu Michalovce s technikou. 
TASR o tom informovala hovorkyňa 
ministerstva obrany Danka Capá-
ková. Vojaci v obci vykonávali nevy-
hnutné dočasné opravy, prekrývali 
poškodené strechy fóliou, odstra-

ňovali zlomené i popílené stromy 
a rozvážali potrebný materiál. Tiež 
odpratávali strhnuté strechy a zlo-
mené stĺpy telefónneho vedenia. 
Obcou Lekárovce sa 3. októbra pre-
hnal silný vietor. Následkom neho 
spadlo viacero stromov a bolo po-
škodených viac ako 30 domov a rôz-
nych objektov. V obci vyhlásili mi-
moriadnu situáciu. V Lekárovciach 
následne z tohto dôvodu zasadala 
vláda, ktorej rokovanie bolo naplá-
nované v okresnom meste Sobran-
ce. Tá rozhodla, že obec Lekárovce 
bude mať k dispozícii 500.000 eur 
na úhradu škôd.

Daša Jeleňová, Prešov, FOTO: PSK

Prešovský samosprávny kraj v stre-
du 10. októbra v priestoroch Stred-
nej priemyselnej školy elektrotech-
nickej v Prešove zorganizoval odbor-
nú konferenciu pod názvom Potreby 
trhu práce a odborné vzdelávanie, 
a príprava v Prešovskom samospráv-
nom kraji. Konferencie sa zúčastnilo 
viac ako 50 zástupcov podnikateľov, 
verejného sektora a neziskových 
organizácií. Experti Svetovej banky 
predstavili výsledky prvej aktivi-
ty zameranej na prieskum potrieb 
zamestnávateľov v kraji. Cieľom 
odbornej konferencie je predisku-
tovať so zástupcami všetkých sek-
torov možnosti ďalšej spolupráce, 
podporu duálneho a praktického 
vzdelávania pre žiakov stredných 
odborných škôl a inovácie vo vzdelá-
vaní. Predbežné výsledky prieskumu 
potrieb zamestnávateľov naznačujú 
trend smerujúci k rovnováhe medzi 
zručnosťami potrebnými pre výkon 
konkrétneho povolania a zručnos-
ťami pre 21. storočie, ako sú naprí-
klad schopnosť riešenia problémov, 
komunikácia v tíme, znalosť práce 
s počítačom. Súčasťou konferencie je 
aj prezentácia najlepšej praxe – spo-

lupráce stredných 
odborných škôl 
s podnikateľským 
a neziskovým sek-
torom. V nasledu-
júcich mesiacoch 
budú aktivity ex-
pertov Svetovej 
banky pokračovať 
prieskumom o po-
trebách a pripra-
venosti stredných 
odborných škôl re-
agovať na súčasné 
a budúce potreby 
trhu práce. Odborné vzdelávanie 
a zosúladenie požiadaviek s trhom 
práce je jedným zo štyroch kom-
ponentov iniciatívy. V rámci Cat-
ching-up Regions sa v kraji hľadajú 
riešenia aj pre zlepšenie energetic-
kej efektívnosti budov, využívanie 
geografického informačného systé-
mu a zvýšenie výkonnosti v oblasti 
cestovného ruchu.
Prešovský samosprávny kraj v spo-
lupráci s Európskou komisiou a Sve-
tovou bankou vstúpil do európskej 
iniciatívy Catching-up Regions. Jej 
zmyslom je vypracovať akčný plán 
a nasmerovať dostupné európske 
fondy i ďalšie zdroje na zvýšenie 

výkonnosti, rastu a zamestnanosti 
regiónu. Iniciatíva Catching-up Re-
gions predstavuje technickú asis-
tenciu Európskej komisie, ktorá 
bola úspešne implementovaná už 
v dvoch poľských regiónoch. Cieľom 
iniciatívy, do ktorej bol v rámci Slo-
venska pilotne vybraný Prešovský 
samosprávny kraj, je adresná pod-
pora menej rozvinutých, tzv. „dobie-
hajúcich“ regiónov. Prvotnou úlo-
hou je identifikovať problematické 
oblasti, ktorých riešenia by pozitív-
ne ovplyvnili sociálny a ekonomický 
rozvoj kraja. Výstupom prvej fázy, 
ktorá by mala trvať približne jeden 
rok, je implementácia akčného plá-

nu. Celý proces Catching-up Regi-
ons naštartoval podpis dokumentu 
v januári t. r., v ktorom zúčastnené 
strany deklarovali spoločný zámer 
vzájomne spolupracovať na príprave 
a napokon implementácii Akčného 
plánu pre rast a zamestnanosť PSK. 
Iniciatívu podporuje z národnej 
úrovne aj Úrad podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu. 
V rámci spolupráce sa predpokladá 
taktiež aktívna participácia part-
nerov z miestnej a krajskej úrovne, 
z akademickej a podnikateľskej 
sféry, ale aj zástupcov ďalších rele-
vantných oblastí.

Následky veternej smršte v Lekárovciach odstraňovalo sto vojakov

Prešovský kraj chce zvýšiť  výkonnosť, rast a zamestnanosť  regiónu
Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou vstúpil do európskej iniciatívy Catching-up Regions. Jej zmyslom je 

vypracovať akčný plán a nasmerovať dostupné európske fondy i ďalšie zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti regiónu.
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tasr, mpo, Kamenica nad Cirochou

Prezident SR Andrej Kiska, ktorý je 
zároveň hlavným veliteľom Ozbro-
jených síl SR, oceňuje, že si naša 
armáda uvedomuje povinnosti a 
zodpovednosť v rámci Severoat-
lantickej aliancie.  Uviedol to pri 
pondelkovej návšteve Vojenského 
výcvikového priestoru (VVP) Ka-
menica nad Cirochou na východe 
Slovenska, kde bol prítomný aj 
minister obrany SR Peter Gajdoš 
(SNS). Ten prezidentovi spolu s 
vojakmi predstavil spôsobilosti 
tankovej roty 21. zmiešaného me-
chanizovaného práporu Trebišov. 
Súčasťou ukážok boli aj streľby z 
tanku. Hlava štátu zdôraznila, že 
„všetci pracujeme na tom, aby sme 
z armády spravili spoľahlivého 
a bezpečného spojenca v rámci Se-
veroatlantickej aliancie. Súčasťou 
toho je aj modernizácia, ktorá musí 
byť transparentná a jasne vysvetľo-
vaná ľuďom. A práve aj pri tankoch 
a pri ťažkej motorizovanej brigáde 
sme veľa diskutovali o tom, čo tre-
ba spraviť, aby sme tie nároky, kto-
ré sa na nás kladú, splnili,“ priblížil 
Kiska a ocenil, že „máme ľudí, ktorí 
sú obetaví, ktorí svojmu remeslu 

veľmi dobre rozumejú a ktorí doká-
žu dokonca aj takého amatéra ako 
ja naučiť trochu strieľať z guľome-
tu alebo jazdiť tankom“. Prezident 
spomenul, že vždy, keď navštívi 
vojenský ústav, vojaci mu chcú 
predviesť, akú majú techniku, čo 
sa s ňou dá robiť a čo nie. „Prvýkrát 
v živote som sedel v tanku. Dokon-
ca som ho mohol chvíľku riadiť,“ 
poznamenal s tým, že tankisti to 
nemajú jednoduché. „Ale ako po-
vedali, vždy všade máme prednosť, 
takže vždy, keď sa presúvame po 
nejakom teréne, vieme, že ho určite 
zdoláme,“ doplnil.
 
Minister obrany SR povedal, že 
Pozemné sily Ozbrojených síl SR 
neboli modernizované desiatky ro-
kov, čo sa odzrkadľuje aj na ich sú-
časnom stave. „Preto pokračujeme 
v naozaj systémovej a systematic-
kej modernizácii“. Zároveň vyzdvi-
hol dôležitosť práce príslušníkov 
vyššie spomínaného práporu pri 
celkovom zabezpečovaní obrany 
SR. „A keďže máme naozaj špič-
kový personál, zaslúži si pracovať 
s kvalitnou a spoľahlivou techni-
kou. Samozrejme, platí, že do mo-
dernizácie našich ozbrojených síl 

chceme v čo najväčšej miere zapojiť 
domáci obranný priemysel,“ dodal. 
Ako TASR informovala hovorkyňa 
rezortu obrany Danka Capáková, 
VVP Kamenica nad Cirochou je 
súčasťou Vojenského obvodu Va-
laškovce, ktorý vznikol v roku 1933, 
pričom je 100 % majetkovo vyspo-
riadaný a je vo vlastníctve štátu. 
„VVP Kamenica nad Cirochou slúži 
na komplexné zabezpečenie výcvi-
ku Ozbrojených síl SR. Poskytuje 
najmä podmienky na streľbu z ruč-
ných, tankových a vrtuľníkových 
zbraňových systémov, taktiež slúži 
na výcvik BVP (bojové vozidlo pe-
choty, pozn. TASR). Okrem toho 

v ňom prebiehajú aj súčinnostné 
výcviky s Hasičským a záchranným 
zborom Humenné a Policajným 
zborom SR,“ vysvetlila. Capáková 
ďalej uviedla, že plnenie úloh VVP 
Kamenica nad Cirochou zabezpe-
čuje 15 profesionálnych vojakov 
a 36 zamestnancov Ministerstva 
obrany SR v nepretržitom režime. 
„Do dnešnej ukážky sa zapojilo cel-
kovo 62 profesionálnych vojakov s 
13 kusmi techniky,“ dodala. Prezi-
dent SR Andrej Kiska pred návšte-
vou výcvikového priestoru položil 
v centre Kamenice nad Cirochou 
veniec k Pamätníku obetiam pad-
lým v II. svetovej vojne.

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Cyklus výtvarných aktivít, pred-
nášok a prehliadok aktuálnych 
výstav v múzeu prebieha od 22. 
do 26. októbra v učebni Vihor-
latského múzea v Humennom. 
Súčasťou stretnutí s umením na 
múzejnej pôde budú prehliadky 
aktuálne inštalovaných výstav − 
medzinárodnej výstavy detských 
kresieb Lidice, výstavy obrazov 
účastníkov dvadsiatich piatich 
medzinárodných plenérov Andrej 
Smolak Galery Snina pod názvom 

Obrazy z námestia múz a fotogra-
fickej výstavy na nádvorí kaštieľa 
Amerikánsky dom na Zemplíne. 
Cieľom vzdelávacích hodín ga-
lerijného oddelenia je kreovanie 
galérie ako centra regionálneho 
umenia, spoločného vytvárania 
priestoru dotyku s umením a jeho 
prezentácie pre žiakov i pedagó-
gov v rámci doplnkovej školskej 
výuky i voľnočasových aktivít. 
Našou snahou je bezprostredný 
kontakt s výtvarným umením 
prostredníctvom originálnych 
výtvarných diel, súboru animácií 

a vlastných tvorivých aktivít, kto-
ré napomáhajú trvalému vzťahu 

k umeniu ako univerzálnemu do-
rozumievaciemu jazyku.

Prezident A. Kiska si neďaleko Humenného zajazdil na tanku

Výtvarné umenie a nové možnosti komunikácie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Prezident Andrej Kiska si počas návštevy Vojenského výcvikového priestoru (VVP) Kamenica nad Cirochou vyskúšal aj jazdu v tanku. 

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci projektu zážitkového objektového vyučovania v múzeu pozýva pedagógov a žiakov 
základných škôl a základných umeleckých škôl na vzdelávacie hodiny galerijného oddelenia pod názvom Priamky, krivky čiaročky.

Prezident Andrej Kiska si počas návštevy Vojenského výcvikového priestoru  Kame-
nica nad Cirochou vyskúšal aj jazdu v tanku.|  FOTO: MPO



PONDELOK
22. OKTÓBRA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 9|SPRAVODAJSTVO

 � Prečo ste sa rozhodli kandido-
vať na post primátorky mesta Hu-
menné?
Pretože sa mi nepáči „gazdovanie“ v poda-
ní SMER-SD s mestskými peniazmi a kla-
manie Humenčanov, hľadí sa vo zvýšenej 
miere len na osobné a biznis záujmy vybra-
ných zástupcov radnice, pričom problémy 
bežných ľudí sú z rôznych dôvodov na 
druhej koľaji. Sú to bohužiaľ fakty, na kto-
ré upozorňujem pravidelne. Ľudia v meste 
môžu mať predsa oveľa väčšie benefity, 
ak by peniaze smerovali tam, kam majú, 
realizovali sa transparentné verejné obsta-
rávania a ak by sa predkladali návrhy bez 
„biznis“ záujmov vyvolených jednotlivcov. 

 � Ktorý problém Humenného 
a jeho občanov považujete za naj-
väčší? Ktorému problému by ste sa 
chceli v prípade zvolenia prioritne 
venovať?
Vnímam, že v Humennom existujú 2 zne-
priatelené skupiny (tí dobrí a tí zlí, tí čo sú 
ticho z obáv alebo výhod, ktoré poberajú 
a tí, ktorí majú na veci opačný, iný, kritický 
názor). Úlohou nového primátora by malo 
byť spojenie ľudí s jasným cieľom - vytvo-
riť jedno dynamické, moderné mesto, kde 
sa Humenčanom bude dobre žiť a mnohí 
z nich sa budú chcieť vrátiť naspäť domov.  
Strašenie ľudí, že ak príde nový primátor, 
všetko im vezme a zruší výhody, nie je na 
mieste, pretože tomu tak nebude, ak bude 
fungovať zastupiteľstvo a poslanci tak, že 
budú zastupovať záujmy Humenčanov. 

 � Skúste pomenovať, ako by ste 
chceli z pozície primátora prispieť k 
znižovaniu nezamestnanosti v mes-
te.
Podľa môjho názoru sú problémom pre-
dovšetkým nízke mzdy. Myslím, že pod-
nikatelia už teraz majú problém nájsť 
vhodných zamestnancov, pretože ľudia 

odchádzajú z mesta za lepšie platenými 
pracovným príležitosťami. Aj na úrade 
práce je plno voľných pracovných miest, 
čiže bude dôležité oživiť podnikateľské 
prostredie. Mojou prioritou bude naštar-
tovať cestovný ruch a turizmus, či rozšíriť 
ponuku služieb, podpora mikro a malých 
podnikateľov a hlavne nadviazanie spo-
lupráce s inštitúciami, ktoré tomu vedia 
najlepšie dopomôcť. Dôležitú rolu v tom-
to určite zohráva aj marketing mesta. To 
všetko môže neskôr upriamiť pozornosť aj 
väčších investorov. Je potrebné vnímať, že 
malé a stredné podniky sú pilierom sloven-
ského hospodárstva a tvoria 99,9 % podiel 
z celkového počtu podnikateľských sub-
jektov, poskytujú v podnikovej ekonomike 
pracovné príležitosti takmer 75 % aktívnej 
pracovnej sily a podieľajú sa viac ako 50 % 
na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hod-
noty. Určite je v tomto dôležité aj školstvo 
a spolupráca s VÚC, pretože je potrebné 
zanalyzovať aj študijné odbory a požiadav-
ky trhu práce v našom regióne, aby naše 
školy produkovali žiakov, ktorí si nájdu 
uplatnenie doma a bude po nich dopyt zo 
strany zamestnávateľov.  

 � Čo by ste chceli podniknúť v ob-
lasti riešenia rómskej problematiky 
v Humennom, najmä v súvislosti s 
mestskou časťou Podskalka?
Riešením je v prvom rade vzdelávanie 
týchto ľudí a to od útleho detstva, teda 
dôležité bude začleňovať deti do kolektívu 
a nie segregovať ich tým, že mesto im zriadi 
škôlku a školu v osade. To má totižto svoje 
následky neskôr, keď opustia tieto zariade-
nia a stáva sa to len časovanou bombou ako 
sme toho už svedkami v súčasnosti. Urči-
te je vítaná pomoc aj aktivistov, združení 
a ľudí žijúcich priamo v tejto časti mesta. 
Príkladom môže byť obec Spišský Hrhov, 
že všetko sa dá riešiť, keď sa chce, záleží len 
a len na prístupe kompetentných.

 � Pomenujte 3 verejné investície, 
ktoré považujete za dôležité a snažili 
by ste sa ich presadiť.
Za dôležité považujem modernizáciu mest-
ského kultúrneho strediska a oživenie am-

fiteátra, aby sa tento kultúrny stánok stal 
miestom oddychu, zábavy, stretnutí s pria-
teľmi, priestorom pre rôzne dobročinné 
a charitatívne účely, vzdelávacie podujatia, 
workshopy, kde si ľudia budú môcť navzá-
jom pomáhať a vymieňať zážitky, poznatky 
či skúsenosti. Podstatné však bude, akých 
zástupcov, teda poslancov si Humenčania 
zvolia do mestského zastupiteľstva, ale 
verím, že riešenia a cesty na uspokojenie 
potrieb a priorít občanov sa určite náj-
du. V súvislosti so životným prostredím 
si myslím, že je dôležité investovať aj do 
podzemných kontajnerov na separovaný 
odpad, či vybudovanie dostupných nájom-
ných bytov pre mladé rodiny, budovanie 
parkovacích domov, rekonštrukcie mest-
ských budov, opravu chodníkov, ciest či 
vnútroblokov, atď. 

 � Je Humenné podľa Vás v súčas-
nosti v dobrej hospodárskej a finanč-
nej kondícii?
Podľa FINSTATU stúpla celková zadlže-
nosť zo 17% na 33% a aj podľa hodnote-
nia INEKO sa mesto Humenné nachádza 
na 104. mieste zo 138. Zároveň najnovší 
prieskum Transparency intenational Slo-
vensko hovorí, že humenská správa patrí 
v transparentnosti na 100. miesto zo 100. 
Občania majú právo vedieť, čo koľko stálo 
a akým spôsobom prebehlo verejné obsta-
rávanie, kto sú vlastne dodávatelia mesta. 
To sa nedozvieme ani z mestských novín, 
ktoré taktiež v hodnotení dopadli na jednej 
z najhorších priečok. 

 � Čo by pre Vás znamenalo stať sa 
primátorom?
Obrovskú zodpovednosť a záväzok voči 
Humenčanom. 

 � Akú podporu zo strany občanov 
očakávate?
Verím, že ľudia budú voliť zodpovedne 
a s rozumom, pričom sa nenechajú  vtiah-
nuť do špinavej a klamlivej kampane. Mys-
lím, že 8 rokov stačilo počúvať o nižšej cene 
tepla (cena tepla stúpla, nielen v Humen-
nom, ako aj cena vody a iných komodít). 
Každý nový investor príde do mesta s jas-

ným cieľom – dosahovať ZISK! Ak niekto 
v meste investuje, očakáva čo najrýchlejšiu 
návratnosť investícií, to je hádam zrejmý 
fakt. Teda, ak má prísť nový dodávateľ tep-
la, investuje tu milióny, niekto mu ich musí 
vrátiť a budeme to my, Humenčania, samo-
zrejme s negatívnymi následkami pre naše 
peňaženky a mestskú kasu. Čo ak budú na-
sledovať súdne spory zainteresovaných?! 
Nie, nie som „Molnárov človek“ ani „Vaľo-
vej kôň“, neriadi ma Mečiar ani Putin, ale 
pre mňa sú dôležité fakty, čísla, zmluvy, 
zákony, nariadenia a som stále svojpráv-
na. Nejde mi o žiaden biznis, z ktorého 
mi môže „kvapnúť“, nestojí za mnou ani 
Energobyt, či iný strašiak. Určite občania 
budú čítať v novinách a na letákoch, ktoré 
predpokladám nájdu v schránkach možno 
aj v čase volebného moratória, vymyslené 
blúznenia nepodložené žiadnymi faktami 
a dôkazmi, samozrejme so zásahom do 
súkromia protikandidátov súčasnej pri-
mátorky s jasným cieľom zdiskreditovať 
ich. Ak bude mať ktokoľvek pochybnos-
ti o mojej osobe, o mojom konaní, rada 
zodpoviem na otázky či už telefonicky na 
čísle 0918 680 630 alebo prostredníctvom 
emailu predsednicka@národnakoalicia.sk. 
Komunikujem bežne osobne aj prostred-
níctvom facebooku, čo Humenčania môžu 
aj potvrdiť. Moje číslo je dlhé roky verejné 
a ani po voľbách ho neplánujem zmeniť. 

 � Prečo by mali občania vo voľ-
bách dať svoj hlas práve vám?
Pretože v rozhodovaniach som nezávislá a 
slobodná, nemám žiadne osobné či biznis 
záujmy, moja blízka rodina nepodniká 
a ani neplánuje podnikať a záleží mi na 
ľuďoch, ktorí sú zväčša na okraji záujmu 
nielen štátu, ale aj mesta. Získala som 
pracovné skúsenosti v štátnej správe, ako 
aj samospráve a súkromnom sektore na 
riadiacich pozíciách. Humenčania by už 
mali byť konečne na prvom mieste, ne-
mali by byť vyvolení a vyvolenejší, pričom 
samospráva by mala mať rovnaký prístup 
a pravidlá voči všetkým občanom. Dôležité 
sú predovšetkým otvorené a transparentné 
procesy pri nakladaní s našimi, teda mest-
skými peniazmi!                              (ts, mpo)

Rozhovor s Ing. Slavěnou Vorobelovou, kandidátkou na primátorku 
mesta Humenné a predsedníčkou politickej strany Národná koalícia
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Myšlienka týždňa...
"JEDNOU 

Z NAJDÔLEŽITEŠÍCH 
VLASTNOSTÍ JE 

VEDIEŤ 
V ŽIVOTE PÔSOBIŤ 

RADOSŤ."
(SADIE DELANY; 1889-1999 – 

AFRO-AMERICKÝ PEDAGÓG, 
BOJOVAL ZA OBČIANSKE PRÁVA)

MsKS – DOM KULTÚRY
VÝSTAVA ŽIACKYCH PRÁC STREDNEJ 

 UMELECKEJ ŠKOLY Z PREŠOVA
Potrvá	do	11.	novembra	vo	výstavnej	sieni	DK.	

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
TIMRAVINA STUDNIČKA

Regionálne	kolo	XXII.	ročníka	súťaže	v	umeleckom	
prednese	slovenskej	prózy.	–	v	utorok	23.	októbra	od	8.30	

hod.	v	koncertnej	sieni	VM.
LITERÁRNY VEČER: SÚČASNÁ ČESKÁ PRÓZA

Tvorba	Michala	Viewegha	a	Petry	Soukupovej	s	Alexandrou	
Harvanovou	a	Zuzanou	Švecovou.	–	v	stredu	24.	októbra	

o	17.00	hod.	v	renesančnej	knižnici	VM.
KONCERTNÝ AKORDEÓN: TIBOR IVÁN

Jesenný	koncertný	cyklus	2018.	TIBOR	IVÁN	(akordeón)	
–	vo	štvrtok	25.	októbra	o	18.30	hod.	v	koncertnej	sieni	

humenského	zámku.	Vstupné	3/2	eur.
STRETNUTIE KULTÚR V MÚZEU

DEŇ	ČESKEJ	KULTÚRY	–	podujatie	venované	100-
mu	výročiu	vzniku	Československa,	od	14.	do	18.	hod.	

Slávnostné	otvorenie	o	16.00	hod.	–	v	nedeľu	28.	októbra.	
Vstupné	3	eur.

LIDICE
Výstava	ocenených	prác	45.	ročníka	medzinárodnej	detskej	
výtvarnej	súťaže	Lidice	2017.	–	Potrvá	do	29.	októbra.

OBRAZY Z NÁMESTIA MÚZ
Výber	obrazov	z	tvorby	autorov,	účastníkov	medziná-
rodných	výtvarných	festivalov	v	Snine.	25	rokov	Andrej	
Smolak	Gallery.	–	Potrvá	do	28.	októbra	vo	výstavných	

priestoroch	VM.
AMERIKÁNSKY DOM NA ZEMPLÍNE

Fotografická	výstava	k	100.	výročiu	vzniku	Československa.	
Návrat	slovenských	emigrantov	z	USA	bol	poznamenaný	
aj	výstavbou	reprezentatívnych	obydlí,	tzv.	amerikánskych	
domov.	Výstava	prezentuje	charakteristické	znaky,	prvky	

týchto	pamiatok.	Potrvá	do	31.	októbra.	
KINO FAJN

CIRKUS RWANDA
dokument (CZE/SVK), originálna verzia 

  – 22. októbra o 19.30 hod.
Hlavnou	postavou	filmu	Cirkus	Rwanda	je	Rosťa	Novák,	
principál	úspešného	cirkusového	súboru	Cirk	La	Putyka,	

ktorý	sa	nechá	nahovoriť	na	spoločný	projekt	s	akrobatmi	
z	Rwandy.	Eliseé	Niyonsenga	vedie	skupinu	akrobatov,	
zloženú	prevažne	zo	sirôt	a	na	kúsku	pláže	pri	jazere	Kivu	
sa	snaží	etablovať	moderný	cirkus	v	krajine,	v	ktorej	stále	
rezonuje	tragická	minulosť	a	ktorá	sa	musí	spoliehať	na	
zahraničnú	pomoc.	Podarí	sa	Rosťovi	preklenúť	rozdiely	
v	autentickom	predstavení	alebo	to	skončí	ako	africký	gýč	
plný	stereotypov?	A	čo	po	takejto	kultúrnej	zrážke	zostane?

TOMAN
historická dráma (CZE/SVK), originálna verzia 

 – 23. októbra o 19.00 hod.
Napínavá	politická	a	osobná	dráma	o	vzostupe	a	páde	

človeka,	ktorý	mieril	príliš	vysoko...		Film	odkrýva	pozadie	
tzv.	tretej	republiky,	rokov	1945-48	a	rozpráva	príbeh	muža,	
ktorý	významne	ovplyvnil	vývoj	povojnového	Českosloven-
ska	a	o	ktorom	sa	nikdy	doteraz	nehovorilo.	Neuveriteľný,	
ale	pravdivý	príbeh	rozporuplnej	osobnosti	Zdeňka	Tomana,	
vlastným	menom	Zoltána	Goldbergera,	pochádzajúceho	zo	
slovenských	Sobraniec.	Toman	bol	mužom	mnohých	tvárí	
a	mien,	šéfom	zahraničnej	rozviedky	a	bezškrupulóznym	
obchodníkom	a	karieristom.	Poverili	ho	zásadnou	úlohou	-	

zohnať	peniaze,	ktoré	komunistom	vyhrajú	voľby...	
TIESŇOVÉ VOLANIE

(DEN SKYLDIGE)
dráma (DEN), české titulky – 24. októbra o 19.30 hod.
ASFK...	Asger	Holm,	bývalý	policajt,	ktorému	bola	

pridelená	služba	na	tiesňovej	linke,	odpovie	na	volanie	od	
unesenej	ženy.	Keď	je	hovor	náhle	prerušený,	začína	po	žene	
a	jej	únoscovi	pátrať.	S	telefónom	ako	jediným	nástrojom,	
obklopený	stenami	kancelárie	vstúpi	Asger	do	pretekov	s	

časom,	aby	zachránil	ohrozenú	ženu.	Zločin,	ktorý	odkrýva,	
je	však	omnoho	väčší,	ako	sa	na	začiatku	mohlo	zdať.	Jeden	
z	najsľubnejších	tvorcov	novej	dánskej	filmovej	generácie,	
režisér	Gustav	Möller,	v	svojom	prvom	celovečernom	filme	
ocenenom	na	filmovom	festivale	Sundance	Cenou	divákov	

za	najlepší	zahraničný	film,	experimentuje	s	ľudskou	
predstavivosťou,	zmyslami,	strachom	a	presvedčením,	že	

najsilnejšie	filmové	momenty,	sú	tie,	čo	nevidíte.
KAPELA

dokument (SVK), originálna verzia – 25. a 30. októbra 
o 19.30 hod.

Kreatívny	dokumentárny	film	zobrazuje	zrod	kapely	v	ťaž-

kých	sociálnych	podmienkach	rómskej	osady	na	východnom	
Slovensku.	Vysnívaná	cesta	za	úspechom	chlapcov	z	Veľkej	
Lomnice	je	silným,	inšpiratívnym	príbehom	túžby	a	nádeje,	
plným	emócií,	rómskej	hudby	a	láskavého	humoru.		Organi-
začne	veľmi	šikovný	a	remeselne	nadaný	Róm	Stano	Čonka	
s	pomocou	farára	M.	Kuffu	ešte	nedávno	pomáhal	stavať	v	
osade	jednoduché	murované	domčeky.	Teraz	je	manažérom	
novovznikajúcej	kapely	a	snaží	sa	zo	všetkých	síl,	aby	„jeho	
chlapci	sa	presadili	na	veľkom	pódiu“	a	ukázali	svoj	talent.

KEĎ DRAKA BOLÍ HLAVA
rozprávka (CZE/SVK), originálna verzia  – 26. a 30. októbra 

o 17.30 hod.; 27. 10. o 15.30 hod.
Barborka	s	Tomíkom	trávia	prázdniny	u	babičky	a	deda	v	
kováčskej	dielni	pod	Dračou	skalou,	kde	zo	všetkých	síl	

pracuje	aj	netradičný	pomocník	dvojhlavý	dráčik	Čmoudík.	
Raz,	keď	sa	deti	chystajú	prespať	v	jaskyni	spoločne	s	

dráčikom,	objavia	na	stene	jaskyne	starú	mapu	a	Čmoudík,	
ktorého	jedna	hlava	hovorí	po	česky	a	druhá	po	slovensky,	
začína	rozprávať	napínavý	príbeh	o	vzniku	kráľovstva	
Draka,	veľkej	láske	princeznej	Adélky	a	princa	Janka,	o	
dlhoročnej	kliatbe	a	strašnom	Drakovi,	o	zlom	škriatkovi	

Blivajzovi,	ale	aj	o	tajomstve	Nezábudkovej	lúky,	stratenom	
dračom	vajci	a	páriku	klokanov.	

HALLOWEEN
horor (USA), slovenské titulky  – 26. a 27. októbra o 19.30 

hod.
Jeho	meno	je	Michael	Myers,	nosí	bielu	masku	a	v	ruke	nôž.	
Pokiaľ	ho	stretnete	na	Halloween,	bude	to	asi	posledný	deň	
vášho	života...	Pred	štyridsiatimi	rokmi	dokázala	Laurie	

Strode	(Jamie	Lee	Curtis)	ako	jedna	z	mála	prežiť	zabíjanie	
vraha	s	maskou	Myersa	s	dôsledne	sa	pripravuje	na	jeho	
návrat.	Žije	v	ústraní,	v	dome	plnom	dômyselných	pascí,	
zúfalo	si	nerozumie	s	dcérou.	To	všetko	aj	napriek	tomu,	že	
Myers	prežíva	v	jednej	z	najprísnejšie	strážených	psychiat-
rických	liečební	a	možnosť	jeho	úteku	je	len	teoretická.	Blíži	
sa	však	Halloween,	Myers	sa	svojej	nezdravej	fixácie	na	

Lauriu	sa	nezbavil.
JOHNNY ENGLISH ZNOVA ZASAHUJE

(J.E. STRIKES AGAIN)
komédia, krimi (USA/FRA/GBR), český	dabing – 27. a 30. 

októbra o 17.30 hod.
Johnnyho	Englisha	(Rowan	Atkinson),	penzionovaného	

tajného	agenta,	ktorý	sa	na	staré	kolená	stal	učiteľom,	by	do	
služieb	vlasti	za	normálnych	okolností	nepovolal	ani	ten	naj-
väčší	šialenec.	Avšak	istý	geniálny	počítačový	hacker	odhalil	
identitu	všetkých	aktívnych	agentov	britskej	tajnej	služby	
a	premiérka	(Emma	Thompson)		pripomína	povestného	

topiaceho	sa,	ktorý	sa	chytá	slamky.	Zhodou	jemu	vlastných	
nešťastných	náhod	je	Johnny	English	tým	jediným,	kto	môže	
práve	teraz	zachrániť	svoju	krajinu.	Čo	na	tom,	že	si	absolút-

ne	netyká	s	najnovšími	technologickými	hračkami...
DOGMAN

dráma (ITA/FRA), české titulky – 28. októbra o 20.00 hod.
Život	na	drsnej	periférii	nebýva	ľahký.	Pre	citlivého	muža,	
ktorý	má	rád	zvieratá	a	miluje	svoju	dcéru,	to	je	ťažké	

dvojnásobne.	A	keď	na	neho	namieri	pozornosť	najväčší	ná-
silník	v	okolí,	musí	nájsť	spôsob,	ako	vyriešiť	svoju	zúfalú	
situáciu.	V	snahe	vrátiť	svojmu	životu	dôstojnosť	naplánuje	
zúfalú	pomstu	a	jeho	akcia	vedie	k	nečakanému	výsledku.	
Na	filmovom	festivale	v	Cannes	získal	predstaviteľ	hlavnej	

úlohy,	Marcello	Fonte,	cenu	pre	najlepšieho	herca.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

22. 10.  SERGEJ
 (Medzinárodný	deň	porozumenia	

koktavosti)
23. 10. ALOJZIA
24. 10. KVETOSLAVA, 

KVETOSLAV, RAFAEL
	 (Medzinárodný	 deň	 školských	

knižníc	/	Deň	OSN	/	Svetový	deň	
informovanosti	o	rozvoji)

25. 10. AUREL, ŽIVANA
 (Európsky	deň	občianskeho	

práva	/	Svetový	deň	cestovín)
26. 10. DEMETER
27. 10. SABÍNA
 -	 Deň	 Černovskej	 tragédie	

(pamätný	deň)
	 (Svetový	 deň	 audiovizuálneho	

dedičstva)
28. 10. DOBROMILA
	 -	 Deň	 vzniku	 samostatného	

Česko-slovenského	 štátu	 -	 1918	
(pamätný	deň)(Svetový	deň	juda)

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

(pamätný	 deň)(Svetový	 deň	
psoriázy)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
22. 10  ROLF / URSIN
23. 10.  JACQUELINE / HASAN
24. 10.  FELIX / MONTY
25. 10.  ŇUFÍK / JUDY
26. 10.  ZULEIKA / BOBINA
27. 10.  CLAUDIUS / KORZÁR
28. 10.  OLINKA / JORK
29. 10. PRETTY / ALADIN, CIARA
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (22.10.) 6:57 / 17:31 hod.
ut 6:59 / 17:29 hod.
str	 7:00	/	17:28	hod.
štvr	 7:02	/	17:26	hod.
pia  7:03 / 17:24 hod.
sob	 7:05	/	17:22	hod.
ned 6:06 / 16:21 hod.
pon (29.10.) 6:08 / 16:19 hod.

NASTÁVA ZIMNÝ ČAS

V	noci	zo	soboty	27.	10.	na	nedeľu	
28.	10.	si	pospíme	o	hodinu	dlhšie,	no	
stmievať	sa	už	bude	včasnejšie	a	ráno	
sa	mnohí	budeme	zobúdzať		rovnako	
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.

(tš), -MJK-; Humenné, FOTO ARCHÍV FM

Poslednú časť letných inšpi-
ratívnych podujatí zavŕšila 
trojica Humenčanov svojou 
poslednou kapitolou tohto 
roku ešte koncom augusta, na 
pódiu reštaurácie YES Grill na 
humenskom námestí. Svojou 
prácou a životom preukázali 
tomuto svetu hlavne to pozi-
tívne. Niečo, čím sa môžu in-
špirovať aj ostatní, ktorí sa ne-
dokážu „odpichnúť“ z miesta. 

Pohľadom na život, skúsenosťami, 
prácou... môžu napomôcť aj svo-
jím životným príbehom. Pozitívny 
prístup mnohých zúčastnených, 
niektorých napriek negatívnym 
životným skúsenostiam snáď „na-
kopne“ na správnu cestu tých me-
nej odvážnych. 
S podporou členov Mládežníckeho 
parlamentu FreeMar sa o svoj re-
cept na úspech či šťastie podelila aj 
táto trojica Humenčanov. A čím sa 
inšpiruje?...

Katarína RONDZIKOVÁ 
 – učiteľka ZUŠ, hudobníčka: 

„Rob, čo miluješ a miluj, čo robíš.“
Leona SOVJAKOVÁ  
– občianska aktivistka: 

„Každý z nás je schopný urobiť 
zmenu na tomto svete.“

Timea LACOVÁ - speváčka: 
„Jednoduchý život nás nič  

nenaučí.“

SNAHA SA CENÍ, VŠETKO CHCE SVOJ ČAS... INŠPIRATÍVNI HUMENČANIA EXISTUJÚ

www.facebook.com/humenskyexpres

Nájdete nás aj 
na facebooku:

Kompletný archív článkov 
nájdete na adrese
www.humenskyexpres.sk
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Vykryštalizované volejbalové údery humenských 
(ľsel), -MJK-; Humenné; FOTO MJK (zápas HE – SL), SEL

JUNIORI – 2. kolo

HUMENNÉ  – STARÁ ĽUBOVŇA
2:3 (-18, 22, -18, 21, -11) 

a 3:0 (24, 21, 20)
ŠK	GYMNÁZIUM:	M.	Roháč,	Š.	Ma-
tis,	Š.	Krajník,	P.	Bobaľa,	T.	Coma,	B.	
Tink,	P.	Marčok,	D.	Belcák,	F.	Marton,	

M.	Matuch,	M.	 Ivančo,	O.	Blicha,	R.	
Kasl.	Tréner:	Ľubor	Selecký.

1.kolo
SVIDNÍK – HUMENNÉ

3:0 (13, 15, 15) 
a 3:0 (21, 22, 22)

Slávia	Svidník	 	 4	 4	 0	 12	12:0
Stará	Ľubovňa	 	 4	 3	 1	 8	 9:5

Humenné  4 1 3 4 5:9
Liptovský	Mikuláš	 	 4	 0	 4	 0	0:12

STARŠÍ ŽIACI – 1. kolo

HUMENNÉ – VRANOV N/T.
3:0 (16, 12, 15)
a 3:0 (10, 10, 9)

ŠK	GYMNÁZIUM:	A.	Jaworski,	D.	Fe-

reta,	T.	Maďarik,	M.	Lejko,	M.	Kmec,	J.	
Šajtár,	D.	Melenko,	A.	Žigo,	A.	M.	Ku-
rucová.	Tréner:	Ľubor	Selecký.

Humenné  2 2 0 6 6:0
Svidník	 	 2	 2	 0	 6	 6:0
Stará	Ľubovňa	 	 2	 2	 0	 6	 6:2
Prešov	 	 2	 0	 2	 0	 2:6
Košice	 	 2	 0	 2	 0	 0:6
Vranov	 	 2	 0	 2	 0	 0:6
Poprad  0 0 0 0 0:0
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mládežníkov pod vysokou sieťou naberajú nádherné kontúry
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK 

Po	troch	týždňoch	nádherného	jesen-
ného	 počasia	 a	 babieho	 leta	 zamie-

šala	 karty	 v	 noci	 zo	 soboty	 20.	 na	
nedeľu	 21.	 októbra	 chladná	 sprcha	
v	 podobe	 intenzívneho	 dažďa.	 No	
ani	 to	 neodradilo	 humenských	 „bi-
kerov“	 od	 symbolickej	 rozlúčky	

s	cyklistickou	sezónou.	To	všetko	na	
trase	Humenné	–	Lackovce	–	Snina	
a	 späť,	 cez	 Iľovnícky	 hrebeň.	 Zraz	
odvážlivcov	 pre	 rozbahnený	 terén	
bol	v	nedeľu	21.	októbra	o	pol	desia-

tej	pred	Pivárňou	u	Medveďa	v	Hu-
mennom.	 Isteže	 to	 neznamená,	 že	
my,	odvážnejší	a	skúsenejší,	bicykel	
zazimujeme.	Pekné	zážitky	pre	cyk-
listov	čakajú	aj	zasneženom	teréne.

Ukončenie MTB cyklistickej sezóny nie je dôvodom na „zazimovanie“ horských bicyklov
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(mtgh), -MJK-; Humenné; FOTO ARCHÍV PKCH 

V sobotu 13. októbra sa na pretekoch 
nádejí v  humenskej plavárni stretli 
deti z východoslovenskej oblasti. 
Usporiadateľ, Plavecký klub CHE-
MES nominoval na súťaž deväť 
chlapcov a jedenásť dievčat. Plavci 
vo veku 10 rokov a mladší s veľkou 
chuťou už zrána vyštartovali do bo-
jov o medaily. Na pretekoch sa pre-
zentovali plavci z desiatich klubov 
(46 chlapcov a 34 dievčat) z Humen-
ného, Michaloviec, Košíc, Popradu, 
Prešova a zo Spišskej Novej Vsi.

Náš	9-ročný	Filip Luksaj	 si	vyplával	
päť	 medailí.	 Dvakrát	 stál	 na	 zlatom	
stupni	víťazov	-	50	m	prsia	a	znak,	raz	
na	striebornom	-	100	m	prsia,	a	dvakrát	
na	bronzovom	-	50	m	znak	a	100	m	po-
lohové	preteky.	

Šimon Račko	 si	 pozlátil	motýlika	 na	
100	metrov,	striebro	získal	v	prsiach	na	
50	metrov	a	trikrát	ho	dekorovali	bron-
zovou	medailou	-	50	m	motýlik,	100	m	
prsia	a	100	m	polohové	preteky.	

Kristián Gabrik	 je	 trojnásobným	
strieborným	medailistom	 -	 50	m	mo-
týlik,	 100	m	 znak	 a	 100	m	 polohové	
preteky,	 v	 disciplíne	 voľný	 spôsob	 sa	
mu	 neušla	 medaila,	 keď	 doplával	 na	
štvrtom	mieste.	

Na	 štvrtej	 nepopulárnej	 pozícii	 skon-
čili	 aj	 ďalší	 naši	 deväťroční	 plavci:	
Laura	Ovšanyová	(50	a	100	m	prsia),	
Sophia	Sotáková	(100	m	znak),	Slavo-
mír	Baziľak	(100	m	znak),	Jakub	Čaj-
bik	(50	m	prsia).	

Na	 piatom	 mieste	 doplávali:	 Eva	
Onderišinová,	 Dominika	 Vasiľková	
a	Sandra	Ferjaková,	do	desiateho	mies-
ta	sa	umiestnili:	Filip	Boršč	a	Antónia	
Gribaničová.

O s e m r o č n á	 
Noemi Daňová 
sa	 postavila	 na	
najvyšší	 zlatý	
stupeň	 víťazov	
dvakrát	 -	 50	
metrov	 motýlik	
a	 100	 metrov	
prsia;	na	bronzo-
vý	 stupeň	 raz	 za	
50	 m	 prsia	 a	 na	
50-m	 dĺžke	 voľ-
ným	 spôsobom	
skončila	 na	 štvr-
tom	mieste.	

Hana Mydlová 
si	v	znaku	na	50	
metrov	 vyplýva-
la	 striebro,	v	po-
lohovke	na	100	m	
bronz	 a	 dvakrát	
skončila	 štvrtá	
(50	m	prsia	a	100	
m	znak).	

V	 disciplíne	 100	
m	 prsia	 dopláva-
la Sarah Marci-
nová	 na	 bronzo-
vej	 pozícii,	 ako	
štvrtá	zvládla	po-
lohovku	 na	 100	
metrov.	

Nina	 Regulová	
dohmatla	 znak	
na	 50	metrov	 na	
štvrtom	 mieste,	
Alexandra	 Kra-
čuniková	skonči-
la	100	m	voľným	
spôsobom	 na	
piatom	mieste.	

Desaťroční	-	Ma-
roš	 Andrejkovič,	
Michal	 Hlubik	
a	 	 Nicolas	 Jevič	
sa	v	silnej	konku-
rencii	 umiestnili	
v	 prvej	 desiatke	
štartového	poľa.

Tréneri	Ján	Pencák	a	Evka	Rabajdová,	
ktorí	plavcov	pripravovali	na	tieto	pre-
teky	 sezóny,	 môžu	 byť	 spokojní.	 Ich	
zverenci	 získali	 sedemnásť	 medailí...	
päť	 zlatých,	 šesť	 strieborných,	 šesť	
bronzových,	 a	 vo	 väčšine	 disciplín	
atakovali	 svoje	 osobné	 rekordy.	 Ďal-
ší	 	 tréneri,	Marián	Tomahogh,	 Dušan	
Levický,	Erich	Serbin	a	Jožko	Luksaj		
pracovali	 ako	 rozhodcovia	 či	 v	 tech-

nickej	 čate,	 ktorá	 zabezpečovala	 pre-
teky.	 Zároveň	 ďakujeme	 zamestnan-
com	 kúpaliska	 pri	 organizovaní	 tohto	
podujatia. 

Pozývame fanúšikov plávania do 
krytého bazénu povzbudiť našich 

plavcov v termíne 27. a 28. októbra 
na medzinárodné plavecké preteky: 
CENA PLAVECKÉHO KLUBU – 

MÜLLER TEXTILES CUP.

Jesenné plavecké nádeje Východu krajiny v Humennom
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FORTUNA LIGA – 12. kolo

•	 Žilina	 –	 ZEMPLÍN	 MI-
CHALOVCE	 2:2	 *	 Trnava	 –	 Seni-
ca	 4:1	 /	 Sereď	 –	 Ružomberok	 3:1	 /	
Trenčín	–	Nitra	0:1	/	Dunajská	Streda	
–	Podbrezová	32	/	Slovan	Bratislava	–	
Zlaté	Moravce	Vráble	3:1.
Slovan	Bratislava		 12	 9	 3	 0	 28:13	 30
Dunaj.	Streda	 12	 8	 3	 1	 32:18	 27
Žilina	 12	 7	 2	 3	 21:13	 23
Ružomberok	 12	 5	 5	 2	 23:13	 20
Trenčín	 12	 5	 2	 5	 21:20	 17
Podbrezová	 12	 5	 1	 6	 15:19	 16
Sereď	 12	 5	 1	 6	 16:22	 16
Nitra 12 4 3 5 18:18 15
Trnava	 12	 4	 2	 6	 14:12	 14
Michalovce 12 2 3 7 13:22 9
Zl.	Moravce/Vráble	12	 2	 1	 9	 12:24	 7
Senica	 12	 1	 4	 7	 9:28	 7
TIPOS III. LIGA VÝCHOD –14. kolo
•	 AŠK	 Maria	 Huta	 –	 FK	 Humen-
né	 2:0	 /	 Vranov	 n/T.	 –	 Bardejov.	 N.	
Ves	4:0	 /	Snina	–	Veľké	Revištia	 1:0	
/	 Spišská	Nová	Ves	 –	Giraltovce	 3:1	
/	 FC	 Košice	 –	 Prešov	 B	 5:0	 /	 Kro-
mpachy	 –	 Plavnica	 1:0	 /	 Svidník	
–	 Stropkov	 1:0	 /	 Šariš.	Michaľany	 –	
Rožňava	0:0.
FC	Košice	 13	 12	 0	 1	 37:4	 36
Vranov 13 11 1 1 35:6 34
Humenné 13 9 1 3 23:14 28
Snina 13 8 1 4 23:18 25
Šariš.	Michaľany	 13	 8	 0	 5	 24:13	 24
Spiš.	Nová	Ves	 13	 7	 1	 5	 22:2	 22

Svidník	 13	 6	 1	 6	 17:16	 19
Krompachy	 13	 5	 1	 7	 13:15	 16
Stropkov	 13	 4	 2	 7	 16:19	 14
Maria	Huta	 14	 4	 2	 8	 16:27	 14
V.	Revištia	 13	 3	 3	 7	 11:19	 12
Plavnica	 13	 3	 3	 7	 18:27	 12
Prešov	B	 13	 3	 1	 9	 12:42	 10
Giraltovce	 13	 3	 0	 10	 10:21	 9
Bardejov.	N.	Ves	 13	 2	 3	 8	 15:31	 9

IV. LIGA SEVER – 14. kolo
•	 Stará	Ľubovňa	–	Sabinov	6:0	/	Po-
prad	B	–	Zámutov	7:0	/	Svit	–	Nižný	
Hrušov	 3:2	 /	 Gerlachov	 –	 Ptičie	 2:1	
/	 Spišské	 Podhradie	 –	 Fintice	 11:1	 /	
Soľ	–	Medzilaborce	1:1	/	Kračúnovce	
–	Raslavice	3:1	/	Záhradné	–	Ľubotice	
4:0.
Spiš.	Podhradie	 14	 12	 0	 2	 50:13	 36
Poprad	B	 14	 11	 1	 2	 51:8	 34
Záhradné	 14	 10	 1	 3	 27:17	 31
St.	Ľubovňa	 14	 9	 1	 4	 30:12	 28
Soľ	 14	 9	 1	 4	 25:17	 28
Ľubotice	 14	 8	 2	 4	 27:21	 26
Gerlachov	 14	 8	 1	 5	 30:19	 25
Kračúnovce	 14	 5	 4	 5	 20:15	 19
Svit	 14	 6	 1	 7	 20:32	 19
Sabinov	 14	 5	 0	 9	 18:40	 15
N.	Hrušov	 14	 4	 2	 8	 22:30	 14
Medzilaborce	 14	 4	 1	 9	 30:34	 13
Ptičie	 14	 4	 1	 9	 17:30	 13
Raslavice	 14	 4	 2	 8	 22:36	 11
Fintice 14 3 0 11 12:51 9
Zámutov	 14	 0	 2	 12	 12:38	 2

V. LIGA VIHORLATSKO
-DUKELSKÁ – 12. kolo

•	 Belá	n/Cir.	–	Sečovská	
Polianka	4:0	/	Borov	–	Kamenica	n/
Cir.	1:4	/	Bystré	–	Ulič	4:3	/	Sačurov	
–	Stakčín	1:0	/	Pakostov	–	Hencovce	

1:0	/	Brekov	–	Jasenov	0:2	/	Rudlov	–	
Vyšný	Žipov	2:0.
Hencovce	 12	 9	 1	 2	 23:9	 28
Jasenov	 12	 8	 3	 1	 22:7	 27
Kamenica	n/C.	 12	 7	 2	 3	 28:11	 23
Brekov	 12	 7	 2	 3	 19:9	 23
Bystré	 12	 6	 1	 5	 19:21	 19
V.	Žipov	 12	 5	 3	 4	 18:16	 18
Pakostov	 12	 5	 1	 6	 14:14	 16
Borov	 12	 5	 1	 6	 25:26	 16
Sačurov	 12	 4	 2	 6	 14:17	 14
Belá	n/C.	 12	 4	 2	 6	 17:23	 14
Rudlov	 12	 4	 2	 6	 12:19	 14
Seč.	Polianka	 12	 4	 1	 7	 19:25	 13	
Stakčín	 12	 2	 3	 7	 11:20	 9
Ulič	 12	 2	 0	 10	 15:39	 6

I.TRIEDA ObFZ HE – 12. kolo
•	 Lukačovce	 –	 Zemplínske	 Hám-
re	1:2	 /	Lackovce	–	Dlhé	n/Cir.	7:2	 /	
Krásny	Brod	–	Koškovce	0:2	/	Vyšná	
Sitnica	 –	 Nižné	 Ladičkovce	 0:0	 /	
Habura	 –	 Ohradzany	 3:2	 /	 Radvaň	
n/L.	–	Lieskovec	3:1	 /	Ubľa	–	Nižná	
Sitnica	4:1.
Lackovce	 12	 11	 1	 0	 54:7	 34
Ubľa	 12	 7	 1	 4	 33:15	 22
Habura	 12	 7	 1	 4	 25:38	 22
Koškovce	 12	 6	 2	 4	 26:19	 20
Lukačovce	 12	 6	 1	 5	 19:22	 19
Radvaň	n/L.	 12	 5	 3	 4	 13:14	 18
Krásny	Brod	 12	 4	 3	 5	 22:23	 15
Lieskovec	 12	 4	 3	 5	 14:17	 15
Zemplín.	Hámre	 12	 5	 0	 7	 20:26	 15
Ohradzany	 12	 4	 2	 6	 25:26	 14
Dlhé	n/C.	 12	 4	 2	 6	 17:26	 14

N.	Sitnica	 12	 3	 2	 7	 12:23	 11
V.	Sitnica	 12	 2	 4	 6	 14:26	 10
N.	Ladičkovce	 12	 2	 3	 7	 16:28	 9

II.TRIEDA ObFZ HE – 11. kolo
•	 Rokytov	 pri	 HE	 –	 Zbudské	 Dlhé	
4:0	 /	Oľka	–	Ňagov	7:0	 /	Turcovce	–	
Hrubov	1:1	/	Hrabovec	n/L.	–	Kocha-
novce	(4.11.2018).

Kochanovce	 10	 7	 1	 2	 39:13	 22
Rokytov	HE	 10	 5	 4	 1	 22:8	 19
Ňagov	 11	 6	 0	 5	 24:36	 18
Hrubov	 11	 5	 2	 4	 21:25	 17
Oľka	 11	 5	 1	 5	 24:18	 16
Hrabovec	n/L.	 10	 4	 2	 4	 29:17	 14
Turcovce	 11	 2	 2	 7	 16:31	 8
Zbudské	Dlhé	 10	 1	 2	 7	 9:36	 5

-MJK-

BK Iskra PREŠOV  
- 1. BK HUMENNÉ  

73:70 (14:21,15:16, 23:17, 21:16)

Strelci	1.BK	HE:	Kincel	20,	Pirkovský	
16,	 Tkač	 9,	Mi.	 Babjak	 6	 ,	 Lošak	 4	
(Gavaľa	10,	Boršč	3,	Glasa	2).	

Slovami	 trénera	 1.	 BK,	 Mareka	
Buriča:	 „Na	 palubovke	 súpera	 pred-
vádzali	 Humenčania	 pekný	 a	 rých-
ly	 basketbal	 .	 Po	 dvoch	 trojkách	
Pirkovského	sa	v	závere	prvej	štvrtiny	
ujali	vedenia	21:14.	Aj	v	druhej	štvr-
tine	 pokračovali	 v	 rýchlej	 hre	 a	 svoj	
náskok	 ešte	 o	 jeden	 bod	 navýšili	 na	
polčasových	 37:29.	 Domáci	 sa	 však	
nevzdávali	 a	 po	 zmene	 strán	 využili	
hluchú	 trojminútovku	Humenčanov	a	
otočili	skóre	zápasu	vo	svoj	prospech	
na	 48:47	 na	 čo	 ich	 tréner	 reagoval	
oddýchovým	 časom.Po	 ňom	 hostia	
zase	 otočili	 skóre	 zápasu	 a	 po	 tretej	

štvrtine	 výhrávali	 52:54.	 Poslednú	
10-minutovku	 začali	 hostia	 dobre	 a	
dvoma	 košmi	 upravili	 na	 52:58.	 Po	
kontraverzný	 rozhodnutiach	 rozhod-
cov	 opustil	 palubovku	 pre	 5	 os.chýb	
Michal	 	 Babjak	 a	 po	 ďalšej	 	 hluchej	
4-minutovke	keď	hosti	nezaznamenali	
ani	bod	sa	domáci	ujali	vedenia	63:58.	
Oddychový	čas	 a	dve	 	koše	 	Kincela	
upravili		stav	na		65:63.	A	prišlo	ďalšie	
divné	rozhodnutie	rozhodcov	,keď	pri	
úspešnej	 strele	 domácich	 za	 tri	 body	
im	bol	odpískaný	útočný	faul	.	ten	bol	
následne	 prekvalifikovaný	 na	 obran-
ný	 	 a	 trojbodový	 kôš	 bol	 uznaný...
hostí	 však	 zdobila	 v	 tomto	 stretnutí	
bojovnosť	 a	 poslednú	minútu	 vyhrali	
10:2	 	 a	 skóre	 bolo	 73:70	 v	 prospech	
domácich.	Posledná	strela	zápasu	však	
patrila	 hosťom	 no	 šťastena	 stála	 na	
strane	 domácich	 a	 trojbodový	 pokus	
Pirkovského	v	posledných	sekundách	
v	 koši	 neskončil.	 Za	 predvedený	

výkon	 ,bojovnosť	 a	 túžbu	 po	 víťaz-
stve	 si	 však	 humenský	 basketbalisti	
zaslúžia	pochvalu.

Humenčania	sa	prvýkrát	v	tejto	sezóne	
predstavia	 na	 domácej	 palubovke	
MŠH	 v	 sobotu	 3.	 novembra	 2018	
o	11.00	hodine,	kedy	privítajú	družst-
vo	Martina.

FUTBALOVÝ SERVIS

BASKET SERVIS – muži
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OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0

11
8


