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Humenskí poslanci nového šéfa športových 
zariadení v tajnej voľbe nezvolili

Humenné: Animujem, 
animuješ, animujeme. 
Pridaj sa!

Mesto zavádza participatívny 
rozpočet, zmenilo aj 
podmienky pre dotácie

  Viac na str. 3   Viac na str.9

Milan Potocký, Humenné

Humenskí poslanci volili v stredu 
na rokovaní zastupiteľstva v tajnej 

voľbe riaditeľa Športových a re-
kreačných zariadení Humenné. Od 
februára 2017 je postupne povero-
vaný vykonávaním funkcie riaditeľa 

SRaŠZ v Humennom Peter Ždiňak. 
„V príspevkovej organizácii bolo už 
niekoľko rokov tradíciou, že riadi-
teľ nebol menovaný, len sa pove-

roval. Preto sme sa rozhodli tento 
stav ukončiť a vymenovať riadneho 
riaditeľa,“ povedal primátor Miloš 
Meričko. Dodal, že aj keď to nebola 

Priebeh minulotýždňového rokovania mestského zastupiteľstva v Humennom sa niesol v znamení tajných volieb. 
Mestskí poslanci nevolili riaditeľa Správy rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) Humenné verejne, ale v tajnej voľbe.  

Tajne volili aj nového konateľa, ktorý by zastupoval mesto Humenné v spoločnosti Televízne a káblové rozvody (TKR), s. r. o.  
Podľa mestského právnika nemali poslanci hlasovať tajne, ale verejne. 
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O rozhodnutí, ktoré v utorok (22. 
10.) schválil výkonný výbor SAZ, 
informuje zväz na sociálnej sieti. 
„Suma poskytnutých prostriedkov 
dokonca prekročí päť miliónov, 
garantujeme určité prostriedky aj 
z nášho rozpočtu,“ uviedol prezi-
dent SAZ Peter Korčok. Z 33 uchá-
dzačov o dotáciu, ktorí súhrnne 
žiadali prostriedky vo výške viac 
ako deväť miliónov eur, sa podľa 
Korčokových slov snažil zväz pro-
porčne podporiť samosprávy i pre-
vádzkovateľov atletických štadió-

nov na celom území SR, „od západu 
po východ“. Podporené sú projekty 
v mestách Žilina, Banská Bystrica, 
Martin, Košice, Nové Zámky, Hu-
menné, Nitra, Spišská Nová Ves, 
Svit, Považská Bystrica, Piešťany, 
Malacky, Čadca, Dubnica nad Vá-
hom, Banská Štiavnica, Zvolen, 
Krupina, Dolný Kubín, Žiar nad 
Hronom, Moldava nad Bodvou, 
Lučenec, Kysucké Nové Mesto, 
Liptovský Mikuláš. Korčok zdô-
raznil, že pre slovenskú atletiku je 
dôležité, aby sa aj prostredníctvom 
tejto dotácie podarilo rozšíriť počet 
osemdráhových 400-metrových 

oválov. „Vyzerá veľmi nádejne, 
že sa to podarí v Žiline, Martine, 
Banskej Bystrici v rámci Univerzi-
ty Mateja Bela, v Nových Zámkoch 
i Košiciach,“ uviedol. Šéf slovenskej 
atletiky verí, že čerpanie prostried-
kov i realizácia projektov bude bez 
problémov a v blízkej budúcnosti 
budú mať i tí, na ktorých sa pre 
vysoký počet žiadateľov nedostalo, 
opäť možnosť získať dotáciu. Alo-
kácia na rekonštrukciu atletických 
štadiónov je súčasťou celkového 
objemu finančných prostriedkov vo 
výške 21 miliónov eur, ktoré vláda 
vyčlenila na rekonštrukciu a vý-

stavbu športovej infraštruktúry do 
roku 2021. Žiadať o ne mohli vlast-
níci či správcovia atletických šta-
diónov - mestá, obce, samosprávne 
kraje i športové kluby. Dotácie sú 
určené prioritne na rekonštrukciu 
štadiónov so 400-metrovým atle-
tickým oválom, prípadne i na re-
konštrukciu štadiónov s 300-met-
rovou dráhou. Rekonštrukcie či vý-
stavby financované z dotácií musia 
byť ukončené do konca roka 2021. 
Žiadatelia sa podieľajú na celko-
vých nákladoch spolufinancovaním 
vo výške 40 percent.

povinnosť, na danú pozíciu vyhlásil 
úrad 1. augusta výberové konanie. 
„Cieľom bolo dať možnosť uchá-
dzať sa o túto funkciu záujemcom, 
ktorí spĺňajú kvalifikačné, odborné 
a osobnostné predpoklady a predlo-
žia svoju vlastnú koncepciu rozvoja 
správy ŠaRZ na obdobie najbližších 
rokov,“ spresnil primátor. Dodal, že 
do výberového konania sa prihlásili 
štyria uchádzači. Jedna kandidátka 
nesplnila kvalifikačné predpoklady. 
Ostatní traja postúpili do ďalšieho 
kola. Ústneho pohovoru a vypoču-
tia kandidátov sa mohli zúčastniť aj 
mestskí poslanci. „Dosť veľká časť sa 
aj tohto vypočutia zúčastnila. Takže 
mohli porovnať všetkých kandidátov 
na túto funkciu,“ poznamenal primá-
tor. Z prihlásených uchádzačov na 
základe stanoviska výberovej komi-
sie navrhol primátor vymenovať do 
funkcie riaditeľa Vladimíra Grešnera.

Poslanci volili tajne
Tajnú voľbu navrhol poslanec Ivan 
Hopta. Väčšina poslancov jeho návrh 
podporila. Grešner v tajnej voľbe ne-
získal potrebný počet hlasov. Za jeho 

vymenovanie bolo len 7 poslancov, 
proti boli 8 a 6 sa zdržali. Krátko na 
to poslanci volili v tajnej voľbe aj ko-
nateľa spoločnosti Televízne a káblo-
vé rozvody, s. r. o., Humenné. V tejto 
eseročke má mesto 55-percentný po-
diel. Menšinový 45-percentný balík 
má Bytové družstvo Humenné. Vede-
nie mesta aj viacerí poslanci uviedli, 
že nie sú spokojní so súčasným fun-
govaním spoločnosti. „Tento konateľ 
nezastupuje záujmy mesta Humenné 
v takom rozsahu a s takou razanciou, 
ako by sme požadovali,“ povedal 
poslanec Jozef Babjak na margo 
súčasného konateľa, ktorý v TKR 
zastupuje mesto. Podľa poslanca na 
základe spoločenskej zmluvy by si 
malo mesto vybojovať pozíciu, ktorá 
mu patrí. Hovorí, že pre spoločenskú 
zmluvu sa mestu nedarí presadiť väč-
šinový majetkový podiel. Poslanec 
Michal Babin potvrdil, že v TKR sa 
nerešpektuje pomer, ktorý spomínal 
poslanec Babjak. „Ja sám vidím za 
roky rokúce, že mesto v tejto spo-
ločnosti ťahá za veľmi, veľmi krátky 
koniec. Niekedy si pripadám, že sme 
tam úplne iba štatisti,“ upozornil 
poslanec Michal Babin. So súčasným 
stavom v TKR nie je spokojný ani 

poslanec Andrej Semanco. „My sme 
z TKR za 17 rokov nemali nič,“ po-
vedal poslanec. Dodal, že spomínaná 
spoločnosť má veľa súdnych sporov. 
„Je to nedobré,“ povedal Semanco. 
Na pozíciu konateľa TKR navrhol 
primátor Konštantína Javorského. 
Podľa poslanca Michala Babina je 
Javorský odborník a veľmi dobrým 
kandidátom. Poslanci ho napokon 
v tajnej voľbe nezvolili.

Podľa právnika mali 
hlasovať verejne
Mestský právnik Štefan Bukovčík vy-
svetlil, že hlasovanie poslancov môže 
byť verejné alebo tajné. Dodal, že 
tajne sa hlasuje, ak o tom rozhodne 
mestské zastupiteľstvo na návrh vo-

lebnej komisie. Volebná komisia zá-
roveň navrhne spôsob tajného hlaso-
vania. Bukovčík zároveň vymenoval, 
kedy poslanci môžu hlasovať tajne. 
„Vtedy, ak zastupiteľstvo volí zástup-
cu primátora mesta - ak do 60 dní 
od zloženia sľubu primátor nepoverí 
svojím zastupovaním, hlavného kon-
trolóra, mestskú radu, predsedov, ta-
jomníkov a členov komisií mestského 
zastupiteľstva a prísediacich na súde. 
Takže podľa môjho názoru treba roz-
lišovať medzi pojmom vymenúvať 
a voliť. Voliť môžete len tých piatich 
funkcionárov alebo tých ľudí, ktorých 
som prečítal v článku 18, za ostatných 
by ste mali normálne hlasovať podľa 
môjho názoru verejným hlasovaním,“ 
upozornil právnik Bukovčík.

Dotáciu na rekonštrukciu atletických štadiónov dostane 23 miest z celej SR. Je medzi nimi aj mesto Humenné

Humenskí poslanci nového šéfa športových zariadení v tajnej voľbe nezvolili

Slovenský atletický zväz (SAZ) rozdelí päťmiliónovú štátnu dotáciu na rekonštrukciu atletických štadiónov a oválov medzi 23 úspešných žiadateľov.

porkačovanie zo strany 1 

Poslanci volili tajne riaditeľa Správy rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) Humenné a nového 
konateľa, ktorý by zastupoval mesto v spoločnosti Televízne a káblové rozvody, s. r. o.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Participatívny rozpočet je do hos-
podárenia s verejnými zdrojmi 
v humenskej samospráve rozhod-
nutím mestských poslancov zave-
dený po prvý raz. Predchádzajúce 
návrhy niekdajšej poslaneckej 
opozície na jeho uplatnenie nebo-
li za bývalého vedenia podporené 
väčšinovo. Uviedol to pre TASR 
súčasný primátor mesta Miloš Me-
ričko. „Keďže je to prvý krok, taký 

pilotný projekt participatívneho 
rozpočtu, je tam suma daná len vo 
výške 12 000 eur. Ak bude o parti-
cipáciu záujem zo strany občanov 
či združení, samozrejme, v ďalších 
rokoch sa môže tento participatív-
ny rozpočet zvýšiť,“ doplnil s tým, 
že Humenné sa tak zaradí k mo-
derným mestám, ktoré už partici-
patívny rozpočet zavedený majú. 
Všeobecne záväzným nariadením 
(VZN) o poskytovaní dotácií z roz-
počtu mesta reagovala humenská 

samospráva na výsledky kontroly 
Najvyššieho kontrolného úra-
du SR. Upravuje najmä samotné 
definovanie účelu poskytovania 
dotácií. Kým v predchádzajúcom 
roku zaevidoval mestský úrad 330 
žiadostí, nový systém predpokladá 
ich zníženie na približne 140 ročne. 
Súvisí to s prvotným určením, do 
ktorej oblasti priorít mesta bude 
žiadosť o dotáciu patriť. Nové VZN 
oblasti rozdelilo v súlade s komi-
siami mestského zastupiteľstva 

výšku dotácií pre jednotlivé oblasti 
tiež vytýčilo percentuálne. Kým 
v roku 2019 mesto podporilo šport 
sumou 302 355 eur, čo predstavo-
valo 83,4 percenta zo všetkých po-
skytnutých dotácií, od roku 2020 
to bude 74 percent. Podľa nového 
VZN sa tiež zvýši dispozičné právo 
primátora z dvoch na päť percent 
a bude tiež môcť samostatne roz-
hodovať o dotácii do výšky 1500 
eur namiesto doterajších 1000 eur.

Humenné: Mesto zavádza participatívny rozpočet, zmenilo aj podmienky pre dotácie

Humenskí gymnazisti na jazykovom pobyte v Španielsku
Text a foto: Karin Kudláčová, Adriána Rácová 

Taliansky filmový režisér Federi-
co Fellini raz povedal, že iný jazyk 
znamená iné videnie sveta. Aj to 
bol jeden z dôvodov, prečo v dňoch 
13. – 18. októbra 2019  v sprievode 
p. učiteľky Bálintovej a p. učiteľky 
Januchovej sa dvadsaťtri študentov 
nášho gymnázia zúčastnilo kurzu 
španielskeho jazyka v slnečnom 
meste Malaga. Naše gymnázium 
ponúka množstvo možností, ktoré 
pomáhajú študentom zdokonaľo-
vať sa v cudzích jazykoch, a jednou 
z nich bol práve aj tento jazykový 
pobyt v Španielsku. 
Po veľmi zdĺhavej a vyčerpávajúcej 
ceste, ktorá trvala takmer dvadsať-
štyri hodín, sa naši študenti stretli 
s rodinami, v ktorých boli počas ce-
lého týždňa ubytovaní. Slnečná ne-
deľa sa niesla vo veľmi pokojnom 
duchu. Časť študentov oddychovala 
a tí nedočkaví hneď utekali na pláž, 
aby si mohli užiť horúci slnečný 
deň. Práve tak najlepšie spoznávali 
život Malagčanov a ich kultúru.
V pondelok ráno sa všetci žiaci 
stretli v jazykovej škole AIL Malaga 
a vyučovanie sa mohlo začať. Výuč-
ba prebiehala v dvoch uzavretých 
skupinkách pod vedením španiel-

skych lektoriek. V poobedňajších 
hodinách sa obe tieto skupiny 
stretli a vydali sa na cestu do cen-
tra Malagy v sprievode španielskej 
lektorky. Tu ich čakala prehliadka 
celého centra a starovekého arab-
ského mestečka Alcazaba, a to vo 
výklade v španielskom jazyku.
Utorkové dopoludnie strávili naši 
študenti opäť v školských laviciach. 
Po ukončení vyučovania utekali 
na rýchly obed a po ňom sa všetci 
stretli v mestskom parku, kde sa 
zapojili do hodiny salsy. Aby sa ne-
nudili, tak večer ich na pláži čakali 
jazykové aktivity, vďaka ktorým 
sa mohli dozvedieť mnohé zaují-
mavosti o Malage a porozprávať 
sa s jej obyvateľmi, čím si rozvíjali 
svoje komunikačné zruč-
nosti.
Streda sa niesla v duchu 
celodenného výletu do his-
torickej Granady. Začalo sa 
prehliadkou komplexu La 
Alhambra. Ide o rozľahlý 
700 metrov dlhý arabský 
komplex, súbor pevností a 
palácov v španielskej Gra-
nade so svojimi unikátny-
mi záhradami a palácovým 
letným sídlom, rozprestiera 
sa na ploche  13-tisíc met-

rov štvorcových. Po prehliadke sa 
žiaci presunuli do centra Granady, 
kde mali možnosť komunikovať 
s domácimi  obyvateľmi. V reštau-
ráciách mohli ochutnať španielske 
špeciality, napríklad tapas, ide o 
jednohubky podávané pri akejkoľ-
vek objednávke.
Štvrtok žiaci opäť zasadli do lavíc. 
V tento deň odprezentovali svoje 
celotýždňové projekty v podobe vi-
deí, ktoré zahŕňali ich zážitky z Ma-
lagy. Kurz sa končil odovzdávaním 
certifikátov na úrovniach A2 a B1. 
V poobedňajších hodinách si žiaci 
prezreli tvorbu Pabla Picassa, ktorý 
je rodák z Malagy a považuje sa za 
zakladateľa umeleckého smeru ku-
bizmu. Aj tu mali študenti pri sebe 

španielsku lektorku, ktorá im po 
celú dobu prehliadky dávala rôzne 
tvorivé úlohy zamerané na rozvoj 
španielskej slovnej zásoby.
Piatkom sa tento jedinečný jazy-
kový pobyt ukončil. Žiakom táto 
zaujímavá aktivita priniesla mno-
ho, zdokonalili sa v jazyku počas 
vyučovacích hodín vedených kla-
sickou formou, ale aj interaktívnym 
prístupom nazreli do kultúry iného 
národa, zoznámili sa s novými ľuď-
mi, s ktorými mali možnosť ko-
munikovať v španielskom jazyku. 
Veríme, že tento pobyt motivoval 
žiakov k učeniu, ukázal im dôleži-
tosť cudzieho jazyka, a taktiež dúfa-
me, že naša škola zorganizuje niečo 
podobné opäť.

Poslanci mestského zastupiteľstva v Humennom na svojom stredajšom zasadnutí schválili zavedenie participatívneho 
rozpočtu. Zmenili tiež podmienky pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta. 
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Na priechode Vyšné Nemecké je vyššia kvalita služieb pre autobusovú prepravu

Lekári nahlásili počas týždňa takmer 39-tisíc akútnych respiračných ochorení

ts, Vyšné Nemecké, FOTO: CÚ      

Na slovensko–ukrajinskom 
cestnom hraničnom priechode 
Vyšné Nemecké – Užhorod budú 
dňom 28.10.2019 ukončené do-
časné obmedzenia pre autobuso-
vú dopravu, ktoré boli zavedené 
z dôvodu rekonštrukčných prác 
administratívnej budovy hra-
ničného priechodu. Autobuso-
vá doprava sa bude vybavovať 
v štandardnom režime na pra-
coviskách osobnej dopravy. Po 
realizovaných úpravách čaká na 
cestujúcich využívajúcich auto-
busovú prepravu vyšší komfort. 
Colný úrad Michalovce ozna-
muje prepravcom, cestujúcim 
a podnikateľskej verejnosti, že 
od 28.10.2019 od 7:00 hod. sa 
ukončujú zmeny vo vybavova-

ní autobusovej 
prepravy na col-
nom hraničnom 
priechode Vyšné 
Nemecké. Všetky 
autobusy sa budú 
opäť kontrolovať 
štandardne na pra-
coviskách osobnej 
dopravy, a to pri 
vstupe na Sloven-
sko aj výstupe na 
Ukrajinu. Zmenou 
je však vyššia kva-
lita priestorov a za-
bezpečenie zvýše-
ného komfortu cestujúcim, a to 
vďaka rekonštrukčným prácam, 
ktoré realizovala finančná sprá-
va. Už v pondelok 28.10.2019 sa 
tak skončia dočasné obmedzenia 
zavedené od 3.6.2019, ktoré boli 

nevyhnutné z dôvodu prebieha-
júcich rekonštrukčných prác na 
administratívnej budove. Re-
konštrukciou priestorov finanč-
ná správa docielila, aby mali 
cestujúci využívajúci autobusovú 

prepravu zabezpečené podmien-
ky zodpovedajúce moderným 
štandardom, ktoré zvýšia kom-
fort vybavovania cestujúcich pri 
colných a pasových kontrolách 
na hranici.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Počet chorých na akútne res-
piračné ochorenia (ARO) na 
Slovensku počas 42. týždňa v 
porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom klesol o 6,3 percenta. 
Lekári nahlásili spolu 38.841 
prípadov ARO. Najvyššiu cho-
robnosť zaznamenali v Bratislav-
skom kraji a najnižšiu v Bansko-
bystrickom kraji. ARO mali naj-
mä deti do piatich rokov. TASR 
o tom v piatok informovala Júlia 
Adamčíková z odboru epidemio-
lógie Úradu verejného zdravot-
níctva (ÚVZ) SR. Ochorenia na 
ARO mali komplikovaný priebeh 
u 905 osôb. Najčastejšími kom-
plikáciami boli sinusitídy (442) 
a vyskytli sa aj otitídy a pneumó-
nie. Ochorenia hlásilo 56 percent 
všeobecných lekárov pre deti a 

dorast a 44 percent všeobecných 
lekárov pre dospelých. Najvyšší 
počet hlásiacich lekárov bol v 
Trnavskom, najnižší v Bratislav-
skom kraji. Lekári nahlásili v 
uplynulom týždni 2875 ochorení 
na chrípku a chrípke podobných 
ochorení (CHPO), čo predstavu-
je 7,4 percenta z celkového počtu 
hlásených ARO. Chorobnosť v 
porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom klesla o 13,6 percenta. 
Najviac chorých bolo v Nitrian-
skom, najmenej v Bratislavskom 
kraji. Najčastejšie na CHPO 
ochoreli deti do päť rokov. Hlá-
sených bolo sedem prerušení vý-
chovno-vzdelávacieho procesu. 
Išlo o tri materské školy v Pre-
šovskom kraji, dve v Žilinskom 
kraji a dve v Košickom kraji. V 
42. kalendárnom týždni 2019 
nebol hlásený žiadny prípad 

ťažkého ARO. Chrípková sezóna 
trvá od 40. kalendárneho týždňa 
roka do 18. kalendárneho týž-
dňa nasledujúceho roka, určila 
Svetová zdravotnícka organizá-
cia (WHO). Je charakteristická 
zvýšenou chorobnosťou na ARO 
vrátane chrípky a jej podobných 
ochorení. Pokiaľ ide o chrípku, 

najdostupnejšou a najúčinnej-
šou špecifickou ochranou je pod-
ľa epidemiológov každoročné 
očkovanie. Na Slovensku ho hra-
dia všetky zdravotné poisťovne. 
Najvhodnejší čas na očkovanie 
je počas jesenných aj zimných 
mesiacov až do objavenia sa epi-
démie chrípky.

Rekonštrukciou priestorov finančná správa docielila, aby mali cestujúci využívajúci autobusovú prepravu zabezpečené podmienky 
zodpovedajúce moderným štandardom, ktoré zvýšia komfort vybavovania cestujúcich pri colných a pasových kontrolách na hranici.

Najčastejšie na chrípku a chrípke podobné ochorenia ochoreli deti do päť rokov.

KRIMI / SPRAVODAJSTVO
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Odišiel si tichučko ako mesiac zrána,
nám zostala spomienka a v srdciach rana.
Krátky bol život Tvoj, krátka radosť naša.
Aj tam, kde sa všetko javí ako stratené, niečo tíško vyrastá.
Dobro nezanikne nikdy...

Prvého novembra uplynie dvadsať rokov, kedy nás 
vo veku 23 rokov navždy predišiel do večnosti náš 
drahý a milovaný syn a brat

Zolko  T Ö R Ö K
z Humenného.

Odchod Tvoj bol rýchly, nečakaný. Ani dnes bolesť neutícha...
Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú rodičia a brat. 

S P O M I E N K A

P R E D A J

 � Predám osobné AUTO zn. 
Seat Cordoba – r. v. 1997, po-
jazdné, platná TK/EK. Cena 
200 €. Tel. 0918 214 193.  

HE-R/0176

 � Predám VLAŠSKÝ KRÁ-
ĽOVSKÝ ORECH na presádza-
nie. Tel. 0918 279 885.  

HE-R/0173

 � Predám SUCHÉ PALI-
VOVÉ DREVO. Tel. 0915 900 
006.  

HE-R/0167

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

HE-R/0001

S L U Ž B Y

 � PREPRAVA tovaru / SŤA-
HOVANIE - vlastnou dodáv-
kou. STAVEBNÉ a MURÁR-
SKE práce. Tel. 0908 417 071.

HE-R/0171

 � Ponúkame MONTÁŽ 
SNEHOVÝCH ZÁBRAN, ZA-
CHYTÁVAČOV SNEHU NA 
STRECHÁCH – pre váš dom. / 
Drobné OPRAVY RYŇOVIEK, 
ŽĽABOV a pod. Tel. 0944 
238 032. M+M

HE-R/0174

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM
(28. 10. – 3. 11. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 

ut 08.15 – 09.00 hod.
 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 ut - štvr, sob 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

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

Ktorého dňa v októbri sneh padá, 
toľkokrát bude cez zimu padať.

Na sv. Šimona (28. 10., apoštol) zima 
sa prikráda tichučko. 

Ak je na Všetkých svätých (1. 11.) 
teplo, býva na Martina (11. 11.) 

chladno. 
Mokro na Sviatok všetkých svätých - 

očakávajme snehovú nádielku čoskoro.
Keď na Všetkých svätých veterno je, 

predzvesť je to zimy premenlivej.
Na Dušičky (2. 11., Spomienka na 
všetkých, verných zosnulých) keď 

jasné počasie prevláda, príchod zimy 
príroda oznamuje.

Na svätého Huberta (3. 11., biskup) ide 
teplo do čerta.

PRANOSTIKA

 (jac)

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 22.30 hod. 
/ sob – ned: 7.00 – 22.30 hod.

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

28. 10.  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
29. 10. 	LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
30. 10.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
31. 10.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
01. 11.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 (Pod stračou nožkou)
02. 11.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
03. 11 . LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
04. 11.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39

H
E/0271

M E S T O   H U M E N N É
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie funkcie

príslušník / príslušníčka MESTSKEJ POLÍCIE Humenné 
– POLICAJT / POLICAJTKA

Informácia o výberovom konaní je zverejnená
na webovej stránke Mesta Humenné  

– www.humenne.sk
v sekcii Voľné pracovné miesta.

Prihlášky do výberového konania je potrebné zaslať
v termíne najneskôr do 5. 11. 2019 do 12.00 hod.
na adresu: Mestský úrad – sekretariát primátora,

  Kukorelliho 34, 066 28 Humenné.
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Vlak vojaka Švejka prepravil v lete 2 300 ľudí

Prešovský kraj udelil najvyššie ocenenia v sociálnych službách  

ts, Medzilaborce  

Na základe rokovaní s poľskou 
stranou by v budúcnosti mohol 
premávať už v júni a tiež v sep-
tembri, k sobote a nedeli by mohol 
pribudnúť aj piatok. Informoval 
o tom hovorca Železničnej spo-
ločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš 
Kováč. Vlaky z Medzilaboriec cez 
Lupkov, ktoré obnovili v roku 
2017, sú podľa jeho ďalších slov 
zamerané na rozvoj prihraničné-
ho turizmu. „Tento rok sezónne 
vlaky premávali od 29.6. do 1.9. – 
dva páry denne v sobotu a jeden 
pár v nedeľu. Počas sezóny 2019 
sme na základe predbežnej analý-

zy prepravili 2302 osôb, čo je pri-
bližne 38 osôb na vlak,“ spresnil 
s tým, že vlani bol počet cestujú-
cich na úrovni 1910 a v roku 2017 
sa týmito vlakmi prepravilo 2498 
ľudí. „Aktuálne pripravujeme za-
traktívnenie týchto sezónnych 
spojov a prípojov k nim, ale keďže 
tento projekt ešte nie je sfinalizo-
vaný, nemôžeme ho konkretizo-
vať,“ doplnil. Kováč teda potvrdil, 
že ZSSK pripravuje vedenie tohto 
sezónneho spojenia aj v budúcom 
roku, zatiaľ v mesiacoch júl a au-
gust, a to počas sobôt a nedieľ. 
„Radi by sme však tieto sezónne 
spoje v budúcnosti rozšírili aj na 
mesiace jún a september a vla-

ky by mohli byť vedené v piatky, 
soboty a nedele. Toto však musí 
definitívne schváliť objednávateľ 
– Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR, ako aj objednávateľ dopravy 
na poľskej strane.“ „Sme radi, že 
sa dosiahli takéto čísla. Znamená 
to, že Vlak vojaka Švejka je stále 
atraktívnym dopravným spoje-
ním počas leta medzi Slovenskom 
a Poľskom. Rovnako nás teší myš-
lienka jeho rozšírenia na mesiace 
jún a september a tiež to, že vlak 
by mohol premávať už od piatka,“ 
vysvetlil primátor Medzilaboriec 
Vladislav Višňovský. Spomenul, 
že významným pokrokom v roz-
voji cestovného ruchu v meste by 

bola investícia do rekonštrukcie 
Múzea moderného umenia Andy-
ho Warhola. „Veľmi úzko to spolu 
súvisí,“ podotkol. Primátor spo-
menul tiež v budúcom roku pri-
pravovanú novinku v Medzilabor-
ciach, a to vláčik na kolesách, kto-
rý by mal premávať nielen v uli-
ciach mesta, ale aj v jeho blízkom 
okolí. „Veríme, že táto atrakcia 
rozšíri ponuku služieb pre poten-
ciálnych návštevníkov mesta a že 
aj takýmto spôsobom dokážeme 
udržať turistu v našom území čo 
najdlhšie. Začína sa tiež realizovať 
projekt Haškových kúpeľov, čo by 
bol ďalší príspevok k rozvoju ces-
tovného ruchu,“ vysvetlil.

tasr, Prešovský kraj 

Ceny za rok 2019 si prevzali traja 
laureáti v rámci galaprogramu 
na veľkej scéne Divadla Jonáša 
Záborského. Jeho súčasťou bol 
už tradične koncert bez bariér. 
TASR o tom informovala hovor-
kyňa PSK Daša Jeleňová. O oce-
nených v troch kategóriách roz-
hodli na základe nominácií členo-
via Komisie sociálnych vecí a ro-
diny pri Zastupiteľstve PSK. Ceny 
za rok 2019 si z rúk predsedu PSK 
Milana Majerského prevzali traja 
laureáti. V kategórii poskytova-
teľ sociálnych služieb spomedzi 
štyroch nominácií získal Krídla 
túžby Domov pre seniorov v Sta-
rej Ľubovni. Zariadenie počas po-
sledných rokov pod vedením ria-
diteľa Petra Muchu prešlo viace-
rými pozitívnymi zmenami, ktoré 
prispeli k skvalitneniu sociálnych 
služieb. V kategórii zamestnanec 
u poskytovateľa sociálnych slu-

žieb si krajské ocenenie spomedzi 
13 nominovaných prevzala Zuza-
na Oravcová. Zdravotná sestra z 
Centra sociálnych služieb (CSS) 
Zátišie v Snine si uznanie vyslúži-
la za empatický, vysoko odborný 
a ľudský prístup ku klientom i za 
dlhoročnú obetavú prácu v zaria-
dení, v ktorom pracuje vyše 30 
rokov. Osobitne si navrhovatelia 
ceny všimli zásluhy pri záchra-
ne života dvoch prijímateľov, 
ktorým poskytla prvú pomoc. 
V kategórii prijímateľ sociálnych 
služieb komisia rozhodovala me-
dzi piatimi návrhmi. Cena bola 
udelená Antonovi Michalíkovi 
z Gréckokatolíckej charity Pre-
šov. Verejnosť ho pozná ako ak-
tívneho distribútora mesačníka 
Cesta, ale po mnohých osobných 
skúsenostiach najmä ako vytr-
valého bojovníka proti závislosti 
od alkoholu. „Tóno“ Michalík sa 
stal známym aj vďaka niekoľko-
ročným pochodom po Slovensku, 

kde sa stretával s predstaviteľmi 
samospráv, chodil po školách 
a svojím vlastným príkladom šíril 
osvetu zdravého spôsobu života 
a myslenia. „Krídla túžby sú mo-
rálnym ocenením zariadení soci-
álnych služieb, no predovšetkým 
ľudí, ktorí pracujú s tými najzra-
niteľnejšími – s hendikepovaný-
mi, ľuďmi v núdzi, seniormi. Je 
to prejav uznania tejto náročnej 
profesii, kde viac ako kdekoľvek 
inde cítiť srdce a oddanosť po-
volaniu. Napokon si všímame aj 
klientov, ktorí sú veľkým príno-
som a inšpiráciou pre ostatných. 
Opäť sme svedkami neuveriteľ-
ných ľudských príbehov statoč-
nosti, boja s nepriazňou osudu 
a odhodlania byť užitočným pre 
druhých, pre svoju komunitu, pre 
spoločnosť,“ povedal na odovzdá-
vaní cien Majerský. V aktuálnom, 
deviatom ročníku podujatia bola 
osobitná pozornosť kraja venova-
ná navyše dvom prijímateľkám 

sociálnych služieb. Konkrétne 
Márii Šotkovej z Domova sv. Do-
minika v Petrovanoch, ktorá sa 
dožíva v tomto roku významné-
ho životného jubilea 100 rokov, 
a Emílii Fabianovej z CSS Domov 
pod Tatrami v Batizovciach, kto-
rá sa pravidelne umiestňuje na 
popredných priečkach svetových 
špeciálnych olympiád v stolnom 
tenise. Slávnostné odovzdáva-
nie najvyšších krajských ocene-
ní v sociálnych službách bolo aj 
tento rok spojené s koncertom 
bez bariér. V galaprograme sa 
predstavili klienti zariadení soci-
álnych služieb z verejného i ne-
verejného sektora z Kežmarku, 
Levoče, Vranova nad Topľou, 
Svidníka a Spišského Podhradia. 
Podujatie Krídla túžby nadväzuje 
na tradíciu prehliadky Deň bez 
bariér, ktorého sedem ročníkov 
pripravila krajská samospráva 
v rokoch 2003 až 2009.

Vlak vojaka Švejka, ktorý premával v letnej sezóne 2019  z Medzilaboriec do poľského Sanoku a Rzeszowa, prepravil počas 
víkendov v tomto lete 2 300 ľudí, čo je oproti vlaňajšku o približne 400 osôb viac. Nasadený bude aj v budúcom roku,  

keď bude premávať rovnako v soboty a nedele od 27. júna do 30. augusta 2020. 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) vo štvrtok po deviaty raz odovzdal najvyššie krajské ocenenia v sociálnych službách Krídla túžby.
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

„Slovensko disponuje veľmi pre-
pracovanou sieťou systému a patrí 
medzi krajiny s vysoko rozvinutou 
infraštruktúrou CZT. Systémy 
diaľkového vykurovania CZT na 
Slovensku zásobujú teplom 1,8 
milióna obyvateľov a pokrývajú 
viac ako 54 percent celkovej po-
treby tepla,“ uviedlo SZVT. Podiel 
obyvateľov Európy, ktorí využíva-
jú výhody CZT, sa v jednotlivých 
krajinách líši a v ôsmich kraji-
nách prekračuje podiel 50 per-
cent. Najväčší podiel, 92 percent, 
má Island. Okolo 60 percent má 
Lotyšsko, Dánsko, Litva, Estón-
sko, Poľsko, Švédsko a Fínsko. 
Systém CZT vytvára v mestách 
inteligentný energetický systém, 
ktorý znižuje skleníkové plyny a 
spotreby primárnych palív, čím 
sa v nich zvyšuje kvalita ovzdušia, 
informoval Karol Klobušický z 

komunikačného oddelenia SZVT. 
Vybudované systémy prepájajú 
výrobu a spotrebu, implementujú 
tak obnoviteľné zdroje energie a 
využívajú kombinovanú výrobu, 
čo im umožňuje vyrobiť teplo a 
elektrinu v jednom zdroji s naj-
nižšími stratami, vysvetlilo SZVT. 
Zároveň kombinujú rôzne pali-
vá a poskytujú tak odberateľom 
ekologickú a bezpečnú dodávku 
tepla. Elektrina, teplo a chlad 
vyrobené v tomto systéme sú lac-
nejšie, energeticky efektívnejšie 
a ekologickejšie. „Jeden komín, 
kontinuálne monitorovaný, pl-
niaci prísne emisné limity pre 
znečisťujúce látky je ekologickejší 
ako množstvo nekontrolovaných 
komínov osadených na jednot-
livých budovách, ktoré vypúš-
ťajú emisie susedom priamo do 
okien,“ povedal predseda pred-
stavenstva SZVT Stanislav Janiš. 
Zväz výrobcov tepla uvádza, že 

svet dnes prechádza na systémy 
CZT štvrtej generácie. Tieto sys-
témy dokážu skladovať teplo z 
rôznych externých zdrojov. Vedia 
tiež využiť odpadové teplo, ktoré 
je dnes vypúšťané do ovzdušia na-
príklad z datacentier, nemocníc či 
spaľovní odpadu. SZVT hovorí, že 
vďaka tomuto novému systému sa 
spotrebuje menej primárneho pa-
liva, a tým sa prispieva k udržateľ-
nej a čistejšej energii. Pripomína, 

že len v centrálnych systémoch sa 
odpadové teplo dokáže zachytiť 
a opätovne využiť. „Infraštruk-
túra diaľkového vykurovania má 
potenciál na ďalšie budovanie 
energetickej nadstavby, v podobe 
nasadzovania nových technických 
a digitálnych riešení. Všetko v zá-
vislosti od špecifík a potrieb prí-
slušného mesta alebo jeho časti,“ 
uzatvára Janiš.

tasr, Medzilaborce     

Cieľom a hlavným zámerom rekon-
štrukcie je zatraktívnenie múzea, 
mesta a regiónu. Poskytnuté finanč-
né prostriedky poskytnú múzeu 
súčasný vzhľad a funkčnosť zodpo-
vedajúce 21. storočiu. V predkla-
danom materiáli sa uvádza, že ide 
o jediné múzeum Andyho Warhola 
v Európe a jedno z dvoch vo svete. 
Múzeum moderného umenia An-
dyho Warhola v Medzilaborciach sa 
nachádza v priestoroch pôvodného 
kultúrneho domu a v súčasnosti sa 
delí o priestory spoločne s mestom. 
Samotná budova bola postavená ako 
kultúrne stredisko, polovica z nej 
bola počas výstavby adaptovaná na 

účely múzea. V budúcnosti sa ráta 
naďalej so zdieľaním jednej budovy 
s mestským kultúrnym centrom, k 
múzeu však pribudnú nové funkcie. 
Ide najmä o oddychové a interaktív-
ne zóny, letný amfiteáter na streche, 
ako aj ateliéry. Prestavba múzea 
ponúkne do budúcna možnosti 
usporiadania rôznych podujatí, ako 
aj prezentácie umenia v exteriéri 
na strešnej terase, fasáde budovy i 
na novom námestí pred samotnou 
budovou. Finančné prostriedky na 
rekonštrukciu múzea by mali byť 
uvoľnené postupne. Prvá časť vo 
výške dvoch miliónov eur do 31. ja-
nuára 2020, do 31. januára 2021 by 
malo ísť o štyri milióny eur a do 31. 
januára 2022 o 1,1 milióna eur.

Vďaka systémom centrálneho zásobovania teplom je v SR čistejší vzduch

Na obnovu múzea A. Warhola v Medzilaborciach vyčlenila vláda  7,1 milióna eur

Slovensko patrí ku krajinám s najrozvinutejšou sieťou centrálneho zásobovania teplom (CZT) v Európe. Vďaka systému CZT 
môžu ľudia v mestách dýchať čistejší vzduch. Tvrdí to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT).

Na rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach vyčlenila vláda v stredu 7,1 milióna eur. 
Rozhodla o tom na svojom výjazdovom rokovaní v podtatranskom meste Kežmarok. 

Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach je jediné v Európe. Prestavba múzea ponúkne do budúcna 
rôzne možnosti prezentácie umenia v exteriéri na strešnej terase, fasáde budovy i na novom námestí pred 
budovou. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Prešovský kraj by chcel získať  viac európskych prostriedkov na rozvoj regiónu

Most v Strážskom bude potrebovať  takmer kompletnú rekonštrukciu

tasr, Strážske   

„Momentálne nevieme povedať, čo 
spôsobilo tento stav. Je tu viacero 
možností. Treba si uvedomiť, že sa 
tu nachádza aj vodné dielo, tiež nie 
je v najlepšom stave a kondícii. Do 
konca týždňa by mal prísť statik, 
ktorý bude približne tri týždne vy-
hodnocovať a diagnostikovať celý 
stav mosta. Od tohto statického 
posudku my budeme vedieť, akým 
spôsobom a čo všetko treba na tom-
to moste zrekonštruovať,“ povedal 
Trnka s tým, že pôjde o takmer kom-
pletnú rekonštrukciu. V súčasnosti 
je časť mosta sprístupnená pre pe-
ších, čo Trnka označil za bezpečné. 
Toto rozhodnutie vyplynulo z dote-
rajších posudkov interných odborní-
kov Správy ciest KSK. „Momentálne 
nehrozí úplné zrútenie mosta,“ do-
plnil. Náhradné riešenia bude mať 
kraj podľa Trnkových slov pripra-
vené do troch týždňov. Mali by riešiť 
všetky potenciálne situácie, ktoré 

vyplynú zo záverov statika. Pravidel-
ná kontrola, ktorú Správa ciest KSK 
na moste 12. apríla realizovala, bola 
podľa Trnku v súlade s vyhláškou 
ministerstva dopravy. Keďže však 
ide len o vizuálnu obhliadku, nebolo 
podľa neho možné odhaliť prípadné 
vnútorné poškodenie mostnej kon-
štrukcie. V prípade mostu v Stráž-
skom ide o takzvaný most „Vlošák“. 
Jeho konštrukciu tvoria prepäťové 
laná, na ktorých je položený betó-
nový nosník. Ako Trnka uviedol, 
spomedzi 650 mostov v správe KSK 
ich je tohto typu 150. I preto kraj 
zvažuje v budúcnosti realizovať dro-
nový systém skenovania mostov, 
ktorý by odhalil vnútorné poško-
denia nosných konštrukcií. „Určite 
budeme v prvej várke kontrolovať 
všetky mosty, ktoré máme v kategó-
rii V a VI, a plus všetky mosty, ktoré 
sú tohto typu,“ uzavrel.

Správa ciest vytvorí oddelenie pre 
správu mostov  Na Správe ciest Ko-

šického samosprávneho kraja (SC 
KSK) by malo vzniknúť samostatné 
oddelenie, ktoré sa bude zameriavať 
na problematiku mostov. V súvislos-
ti s nedávnym zrútením časti chodní-
ka na moste v Strážskom to na pon-
delkovom Zastupiteľstve KSK uvie-
dol predseda kraja Rastislav Trnka.  
„Ide o viacero systémových problé-
mov, napríklad ten typ mosta, kto-
rého časť sa prepadla, týchto mostov 
máme 145 z celkového počtu 650,“ 
povedal Trnka pre novinárov. Pra-
cuje sa podľa neho aj na obnovení 
mostných čiat, ktoré kedysi existo-
vali. „Mostné čaty boli zrušené už 
dávno a odborníci sa rozpŕchli, tak-
že je s tým značný problém, avšak na 
Správe ciest KSK má vzniknúť samo-
statné oddelenie, ktoré sa bude zao-
berať vyslovene problematikou mos-
tov,“ skonštatoval. Problém je pri-
tom veľké finančné zaťaženie, ktoré 
si oprava problémových mostov 
vyžaduje. Podľa Trnku je aktuálne 
zhruba 30 mostov v kategórii 5 a 6, 

teda pred havarijným stavom, a po-
trebné je opätovne diagnostikovať 
stav mostov, či neboli nesprávne za-
raďované do nižších kategórií. V sú-
vislosti s mostom v Strážskom SC 
KSK v súčasnosti zabezpečuje spra-
covanie statického posudku vrátane 
diagnostiky nosnej konštrukcie a 
ďalších potrebných meraní. „Vyzerá 
to tak, že do troch – štyroch týždňov 
by sme mali mať výstup a na základe 
neho by sme mali vedieť, čo sa stalo, 
čo všetko je problém a akým spôso-
bom sa bude daný most rekonštru-
ovať,“ povedal Trnka. Časť chodníka 
mosta cez rieku Laborec v Stráž-
skom sa zrútila 14. októbra. Trnka 
informoval krajských poslancov, že 
došlo ku krehkému lomu predpätej 
lanovej výstuže vo vnútri nosníka 
pravdepodobne následkom korózie, 
ktorú na základe bežnej obhliadky 
mosta nebolo možné zistiť. Predpäté 
mosty tohto konštrukčného systému 
sú pritom náchylné na tento typ po-
rúch.

ts, Prešovský kraj   

Európska únia (EÚ) by sa mala 
viac zamerať na zaostávajúce malé 
mestá a obce, a to aj v Prešovskom 
samosprávnom kraji (PSK). Takú-
to požiadavku predniesol predse-
da PSK Milan Majerský v Bruseli 
v rámci Európskeho týždňa re-
giónov a miest, kde sa hovorilo aj 
o budúcom rozpočtovacom období 
EÚ. Finančné prostriedky z európ-
skych fondov by podľa Majerského 
pomohli rozvoju regiónov. Ten sa 
snaží naštartovať samospráva aj 
vďaka iniciatíve EÚ „Catching-up 
Regions“, ktorej snahou je podpo-

riť chudobnejšie regióny. „Cieľom 
je pomôcť územiam, ako je to naše, 
a prejsť od rozvíjajúceho sa regiónu 
k rozvinutému. Naliehavou väčšou 
investíciou je napríklad priehra-
da Starina, ktorá zásobuje región 
pitnou vodou, ale paradoxne nie 
obyvateľov v blízkosti priehrady. 
Tí sa v súčasnosti musia spoliehať 
na často znečistenú vodu z vlast-
ných studní,“ upozornil predseda 
PSK Milan Majerský. Ako ďalší 
príklad uviedol Karpatské bukové 
pralesy, ktoré sú svetovým prírod-
ným dedičstvom UNESCO. „Les, 
ktorý hraničí s Poľskom a Ukraji-
nou, je zrelý pre cestovný ruch, ale 
v súčasnosti mu chýba primeraná 

infraštruktúra, najmä kanalizač-
ný systém,“ doplnil župan s tým, 
že toto sú iba dva príklady, ako 
by vyššie investície v regióne po-
mohli v rozvoji kraja. A to vráta-
ne vytvorenia pracovných miest 
a podpory cestovného ruchu. Sa-
mospráva potrebuje podľa jeho 
slov naliehavo zlepšiť najmä cesty, 
cyklotrasy a kanalizačné systémy. 
Župan sa tiež stretol s manažérom 
Európskej siete pre rozvoj vidieka 
(ENRD) so sídlom v Bruseli Davi-
dom Lambom, ktorý ma viac ako 
20-ročné skúsenosti v oblasti roz-
voja vidieka a medzinárodného po-
travinového marketingu. Spoločne 
diskutovali o možnostiach čerpa-

nia prostriedkov EÚ pre rozvoj re-
giónu. Európsky týždeň regiónov 
a miest je štvordňové podujatie, 
ktoré sa každoročne koná v Bru-
seli. Zástupcovia regionálnych 
a miestnych administratív, ako 
aj experti a členovia akademickej 
obce si tu môžu vymieňať osved-
čené postupy a poznatky v oblasti 
regionálneho a mestského rozvoja. 
Európsky týždeň regiónov a miest 
je uznávanou platformou na po-
litickú komunikáciu v súvislosti 
s rozvojom politiky súdržnosti EÚ. 
Ide o najväčšie verejné podujatie 
svojho druhu v Európe. 

Most cez rieku Laborec v Strážskom, na ktorom došlo v pondelok (14. 10.) k zrúteniu časti chodníka, bude potrebovať 
takmer kompletnú rekonštrukciu. Rozsah a spôsob prác bude známy do mesiaca. Informoval o tom predseda Košického 

samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka počas stretnutia krajského krízového štábu v stredu popoludní.

Na najväčšom európskom podujatí v Bruseli zameranom na politickú komunikáciu v súvislosti s rozvojom politiky 
súdržnosti Európskej únie apeloval na vyššie dotácie župan Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
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Humenné: Animujem, animuješ, animujeme. Pridaj sa!

Bezkontaktné čipové karty si vyzdvihlo viac ako 16-tisíc ľudí

ts, Humenné 

Lektorom jednodňového worksho-
pu, ktorý sa uskutoční v stredu 30. 
októbra, je profesionálna výtvar-
níčka Mgr. art Zora Varcholová. 
„V minulom školskom roku som 
pracovala na autorskom projekte 
vyučovania výtvarnej výchovy pod-
ľa princípov konštruktivistickej di-
daktiky. Pracovala som s ročníkmi 
päť až sedem v primárnom vzde-
lávaní súkromnej ZŠ v Bratislave. 
Projekt sme uzavreli účasťou na 
medzinárodnom festivale animo-
vaných filmov Fest Anča v Žiline,“ 
hovorí o svojich skúsenostiach 
s lektorovaním animácie výtvar-
níčka s tým, že výsledkom lekcií 

bola animácia maľovaná i hraná.
So svojimi skúsenosťami sa roz-
hodla podeliť aj vo svojom rodnom 
meste. Bezplatný workshop sa 
začne o 10.00 h. Účastníci budú 
potrebovať funkčný android s 
nainštalovanou aplikáciou alebo 
voľným miestom na ňu. Vlastnenie 
androidu nie je podmienkou účasti 
na workshope. Appka „stop motion 
studio“ sa dá na mobil stiahnuť 
zadarmo. Filmy vytvorené počas 
workshopu sa v NERV platforme 
premietnu hneď nasledujúci deň 
vo štvrtok 31. októbra. Štvrtkový 
večer bude pokračovať detskou 
prednáškou na tému sci-fi v po-
daní Zorana Varcholu, o 18.00 h 
si premietneme kultový sci-fi film 

E.T. Mimozemšťan. Všetci, ktorí 
uprednostňujú iný ako filmový 

druh zábavy, sa môžu vyšantiť na 
sci-fi Halloween party v záhrade.

tasr, Humenné 

Záujem o bezkontaktné čipové 
karty (BČK) v prímestskej autobu-
sovej doprave v Prešovskom kraji 
vzrástol oproti minulému roku 
o viac než 300 percent. Prešovský 
samosprávny kraj (PSK) ponúkol 
cestujúcim počas mesiaca sep-
tember bezkontaktné čipové karty 
zadarmo. Cieľom bolo znížiť platby 
v hotovosti a pritiahnuť ľudí do 
prímestskej autobusovej dopravy. 
Ako TASR informovala Lea Heilo-
vá z oddelenia komunikácie a pro-
pagácie Úradu PSK, zazmluvnení 
dopravcovia vydali v tomto roku 
o 12.000 BČK viac než vlani. Akciu 
Cestuj SAD-kou lacnejšie využilo 
16.406 ľudí, pričom vlani to bolo 
len 4095 cestujúcich. Dopravnú 
čipovú kartu si mohli cestujúci 
zaobstarať zadarmo na vybraných 
autobusových staniciach doprav-
cov PSK – SAD Prešov, SAD Hu-

menné, SAD Poprad a Bus Karpa-
ty. Najviac kariet vydala prešovská 
SAD-ka. „Cieľom poskytnutia bez-
kontaktných čipových kariet bez 
poplatkov bolo motivovať cestujú-
cich, aby pri kúpe lístka nepouží-
vali hotovosť. Platba kartou, ktorá 
slúži ako elektronická peňaženka, 
totiž prispieva k skráteniu času pri 
zakúpení cestovného lístka, čím sa 
znižuje aj čas strávený v staniciach 
a na zastávkach,“ uviedla Heilová. 
Samospráva zároveň od 1. augusta 
zvýhodnila držiteľov BČK, ktorí 
zaplatia za lístok menej ako v hoto-
vosti. V najbližšom období plánuje 
v autobusoch zaviesť aj možnosť 
platby bankomatovou kartou. Aj 
takýmito benefitmi chce PSK pri-
tiahnuť verejnosť do prímestskej 
autobusovej dopravy. Jeden auto-
bus totiž môže podľa Heilovej na 
ceste nahradiť až 30 áut.

Oživiť lego, papier alebo plastelínu nie je nemožné. Chce to zaiste nejakú tú dávku trpezlivosti a, samozrejme, nadšenie pre 
vec. Humenská NERV platforma ponúka jedinečnú príležitosť nahliadnuť do tajov, ako rozhýbať neživé predmety a naučiť sa 

základné princípy animácie. 

Dopravnú čipovú kartu si mohli cestujúci zaobstarať zadarmo aj na vybraných autobusových staniciach dopravcu SAD Humenné.

Akciu Cestuj SAD-kou lacnejšie využilo vyše 16-tisíc ľudí. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ



PONDELOK
28. OKTÓBRA 2019HUMENSKÝ EXPRES10 | INFOSERVIS

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie: 
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Šéfredaktor: Milan Potocký - tel. 0918 
756 264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:  
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia, 

infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod. 
Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia 
anonymné príspevky neuverejňuje. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. * Tlačí: PETIT PRESS, a.s., o. z. Košice. Distribúcia: vlastná. 
SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ. Distribuované zdarma v meste Humenné. Registrované Ministerstvom kultúry SR – EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.© VIHORLAT PRESS, s. r. o.

MsKS – DOM KULTÚRY
JESENNÁ IKEBANA

Tvorivá dielňa pre deti staršie ako 7 rokov, v sprievode 
rodiča. Prineste si nápady a dobrú náladu, materiál je zabez-
pečený. – v stredu 30. októbra o 10.00 hod. vo vestibule DK. 

VII. HUMENSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN
Vernisáž výstavy najnovších diel členov Podvihorlatskej pal-
ety v Humennom. – vo štvrtok 7. novembra o 16.00 hod. vo 
výstavnej sieni MsKS. Výstava potrvá do konca novembra.

H´UMENIE 2: FAREBNÉ VARIÁCIE
Vystavujú frekventanti Ateliéru Galéria Andreja Smoláka. – 

do 30. októbra vo výstavnej miestnosti DK.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

Z DEJÍN RÓMOV NA SLOVENSKU
Vernisáž panelovej výstavy obohatenej o zbierkové pred-

mety. – v utorok 29. októbra o 15.30 hod. v koncertnej sieni 
VM. Výstava potrvá do konca kalendárneho roku 2019.

ZÁBAVNÁ GRAFIKA
Tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ. – v galerijnej sieni O. Dubaya 

vo VM potrvá do 13. decembra.
OREST DUBAY

Autorská výstava pri príležitosti 100-ého výročia narodenia 
významného  výtvarníka a pedagóga,  národného umelca, 
rodáka z obce Veľká Poľana (okres Snina). Grafik, maliar, 
sochár, ilustrátor a pedagóg patril k významným osobnos-

tiam zakladateľskej generácie slovenských grafikov. Výstava 
potrvá do konca októbra. 

KAŠTIEĽ	V	ZRKADLE	ČASU
Stála výstava. Súbor veľkoformátových dobových fotografií 

prináša zábery od najstarších dochovaných vyobrazení 
štvorkrídlového objektu renesančného kaštieľa a priľahlého 

parku na rytine z obdobia druhej polovice XVII. storočia 
po dnešok. 

KINO FAJN
JOKER

dráma, krimi (USA), slovenské titulky – 28. októbra 
o 19.30 hod.

Skrachovaný komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) 
sa dlho pohybuje na tenkej hranici medzi realitou a 

šialenstvom. Jedného dňa sa potuluje vo svojom obleku 
klauna po uliciach Gotham City a dostáva sa do konfliktu 
s brutálnymi zlodejmi. Pomaly sa roztáča špirála udalostí, 
ktorá vyústi do hrozivých rozmerov. Opustený Fleck začne 
čoraz viac prepadať do hlbín šialenstva a postupne sa mení 
v ikonického zločinca, ktorého už čoskoro bude svet poznať 

pod menom Joker.
POSLEDNÁ ARISTOKRATKA

komédia (CZE), originálna verzia – 29. októbra o 19.30 hod.
Františkovi Kostkovi, vďaka svojim šľachtickým predkom, 

je v jeseni r. 1996 navrátený zámok Kostka, ktorý bol 
v reštitúcii. Rodený Newyorčan Frank s dcérou Máriou 

a temperamentnou, ale srdečnou ženou Vivien, podniknú 
na tento novonadobudnutý zámok výlet. Ich predstavy o 

zámku a Čechách, kde nikdy neboli, sú tak idealizované a 
romantické, že už samotný stret s českou realitou prinesie 

veľa zábavných situácií.
OVEČKA	SHAUN	VO	FILME:	FARMAGEDDON
(SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON)

animovaná rodinná komédia (GBR/USA/FRA), originálna 
verzia – 30. októbra o 15.30 hod.

Na neďalekej farme Mossy Bottom Farm zatiaľ ovečka 
Sahun nič netuší, pretože má plné ruky práce s geniálnymi 
nápadmi, ako si znova vystreliť z farmára a rozhnevať psa 
Bitzera. Čoskoro však jedna mimozemská výmyselníčka 
neďaleko farmy havaruje, Shaun sa rýchlo chytí novej 

príležitosti a vyráža na intergalaktickú misiu na záchranu 
malej návštevníčky pred diabolskou vládnou organizáciou, 

ktorá sa ju snaží zajať a zneužiť pre svoje nekalé ciele. 
VLÁDKYŇA	ZLA

(MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL)
fantasy, akčný, dobrodružný (USA/GBR), slovenský dabing – 

30. októbra o 17.15 hod. 
Prešlo päť rokov... Kráľovná čiernej mágie žije spokojne a 
jej krstná dcéra Aurora pomaly dospieva. Nenávisť medzi 
ľuďmi a kúzelnými bytosťami sa úplne vytratila. Svadba 
medzi princom Filipom a Aurorou je dôvod k radosti a 
mnohí dúfajú v spojenectvo. Nečakaný zvrat udalostí a 

stretnutí s novými mocnými spojencami dostane Auroru a 
Zlorianu na opačné strany Veľkej vojny, ktorá preverí ich 

rodinné putá.
LA GOMERA

krimi komédia (FRA/ROM), české titulky – 30. októbra 
o 19.30 hod.

ASFK... Skorumpovaný policajt z Bukurešti sa zamiluje do 
Gildy a tá ho požiada, aby dostal z väzenia drogového priek-
upníka (v skutočnosti jej priateľa) Zsolta.  Pre úspech akcie 

je potrebné, aby sa naučil jazyk „el silbo“, tvorený pískaním. 
Musí preto odísť na La Gomeru, jeden z Kanárskych 

ostrovov a domov tohto jazyka. Plán je jednoduchý - naučiť 
sa jazyk, oslobodiť Zsolta a získať 30 miliónov...

RODINA ADDAMSOVCOV
(THE ADDAMS FAMILY)

rodinná animovaná komédia (USA), slovenský dabing – 31. 
októbra a 3. novembra o 15.30 hod., 2. a 3. novembra 

o 17.30 hod.
Máte pocit, že vaša rodina je divná? Pripravte si prsty na 
lusknutie! Na plátna kín opäť prichádza ikonická rodina, 

ktorá každý rok vyhráva všetky súťaže na Halloween. Malí 
aj veľkí diváci sa môžu tešiť na skvelú zábavu, pretože 

Addamsovci sa budú snažiť silou-mocou dokázať, že dobrí 
susedia sú pre svoje okolie na nezaplatenie.

TERMINÁROR: TEMNÝ OSUD
(TERMINATOR: DARK FATE)

akčný thriller, sci-fi (USA), slovenské titulky – 31. októbra 

o 17.15 hod., 1. a 2. novembra o 19.30 hod.
Táto sága nikdy nebola príbehom o Johnovi Connorovi, 
ale o jeho matke... L. Hamilton ako Sarah Connorová 

a A. Schwarzenegger ako Terminátor T-800 sa vracajú vo 
svojich ikonických úlohách.  S. Connorovú súboje na život 
a na smrť s dvoma Terminátormi premenili na ultra drsnú 

hrdinku. Je naučená nikomu neveriť a spoliehať sa len sama 
na seba. Cynická osamelá bojovníčka, ktorá sa k svetu chová 

rovnako drsno, ako sa svet chová k nej. Aj napriek tomu, 
sa ho znova pokúsi spasiť, keď sa ujme ochrániť dievčinu 

Dani, ktorú z budúcnosti prišla zlikvidovať vylepšený model 
Terminátora. V epickej bitke proti zdanlivo neporaziteľnému 
nepriateľovi budú Sarah pomáhať Grace (M. Davis), hybrid 
človeka a androida, a starý dobrý Terminátor T-800. Aj tak 

však bude prevaha na strane ich nepriateľa...  
SIROTA BROOKLYN

(MOTHERLESS BROKLYN)
dráma (USA), slovenské titulky – 31. októbra o 19.30 hod., 

6. 11. o 19.00 hod.
Skvelý Edward Norton, ktorý režíroval, napísal a produkoval 

tento film, si v ňom zahral aj hlavnú postavu - osamelého 
súkromného detektíva s Tourettovým syndrómom. Ten sa 

pokúša objasniť vraždu svojho mentora a jediného priateľa 
Franka Minnu (B. Willis) len za pomoci nejasných stôp a 

svojej jedinečnej pamäte. Postupne odkrýva prísne strážené 
tajomstvá, ktoré udržujú osud mesta New York v 50-tych 
rokoch v rovnováhe. Pri pátraní sa dostáva do kontaktu 
s násilníkmi, korupciou a najnebezpečnejším človekom 
v meste, len aby sa dopátral pravde a zachránil ženu, na 

ktorej mu záleží.
SNEŽNÝ	CHLAPEC

(ABOMINABLE)
animovaný, rodinný (USA), slovenský dabing – 2. novembra 

o 15.30 hod.
Dievča s exotickým menom Yi je typická puberťáčka, ktorá 
má problém zapadnúť do kolektívu, pretože jej okolie buď 

nerozumie, alebo ju príšerne vytáča. Útechu nachádza v 
bunkri na streche svojho domu, kde sa na svet dá pozrieť 
z nadhľadu. Jedného dňa však vo svojom útočisku objaví 
obrovskú bielu chlpatú guľu, z ktorej sa vyliahne mladý 

yetti, snežný chlapec, ktorému dá meno Everest...
AMNESTIE

dráma (CZE/SVK), originálna verzia – 3. a 5. novembra 
o 19.30 hod.

Okrem príbehu troch rodín zasiahnutých komunistickou per-
zekúciou sa snímka venuje aj vzbure väzňov v Leopoldove, 

ktorá si vyžiadala vojenský zákrok. Vzbure predchádzali 
široké amnestie Václava Havla, ktoré udelil v januári 1990, 
pár dní po svojom zvolení za Československého prezidenta. 
Predlohou k filmu bola kniha Radovana Dunaja Amnestia, 
ktorá rozpútala peklo. Režisérom filmu je Jonáš Karásek v 

spolupráci s kameramanom Tomášom Juríčkom a producen-
tom, scenáristom Marošom Hečkom. 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 
JESENNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY

30. a 31. októbra
(ŠKORPIÓN * 23. 10. – 21. 11.)

28. 10. DOBROMILA
 - Deň vzniku samostatného 

Československého štátu (1918, 
pamätný deň)

 (Svetový deň juda)
29. 10. KLÁRA, KLARISA, KIARA
 - Deň narodenia Ľudovíta 

Štúra (pamätný deň)
 (Svetový deň psoriázy)
30. 10. ŠIMON, SIMONA
 - Výročie Deklarácie 

slovenského národa (pamätný 
deň)

31. 10. AURÉLIA
 - Deň reformácie 
 (pamätný deň)
 (Svetový deň sporenia)
01. 11. DENIS, DENISA
 - Sviatok všetkých svätých 

(deň pracovného pokoja)
 (Svetový deň vegetariánov)
02. 11. PAMIATKA ZOSNULÝCH
 (Európsky deň občianskeho 

práva / Svetový deň cestovín)
03. 11. HUBERT
 - Sviatok sv. Huberta (biskup, 

patrón poľovníkov)
04. 11. KAROL, JESIKA

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
28. 10. OLINKA / JORK
29. 10. PRETTY / ALADIN, CIARA
30. 10. MIKY / HROM
31. 10. CINDY / ERNY
01. 11. RITA / NELA
02. 11. LADY / KIKI
03. 11. ARAGON / ALT
04. 11. LUMP / ARNIKA

Východ / Západ  S L N K A 
pon (28.10.) 6:06 / 16:21 hod.
ut 6:08 / 16:19 hod.
str 6:09 / 16:18 hod.
štvr 6:11 / 16:16 hod.
pia (01.11) 6:12 / 16:14 hod.
sob 6:14 / 16:13 hod.
ned 6:15 / 16:11 hod.
pon (04.11.) 6:17 / 16:09 hod.
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M E S T O   H U M E N N É
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie 

RIADITEĽA / RIADITEĽKY 
MATERSKEJ ŠKOLY - Štefánikova 49, Humenné

Riaditeľ/riaditeľka materskej školy musí spĺňať:
	odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre materské školy v zmysle 

zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

	najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z. z.

	dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s atestáciou  
v zmysle § 39 ods. 3 písmeno b) zákona č. 138/2019 Z. z.

	ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.
	bezúhonnosť (v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.) 
	spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilitu, komunikatívnosť
	zdravotnú spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. 
	znalosť školskej legislatívy a základnú znalosť problematiky riadenia 

školy
	znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov

Uchádzači o voľné pracovné miesto doložia:
	písomnú prihlášku do výberového konania
	profesijný štruktúrovaný životopis
	úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
	písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
	potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
	súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov

	čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných  
v predložených dokladoch 

Iné požiadavky:
	riadiace a organizačné schopnosti
	schopnosť samostatnej práce s počítačom
	znalosť cudzieho jazyka vítaná

Platové podmienky:
	plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov vo výške minimálne 842,00 eur

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte 
v termíne do 11. novembra 2019 do 12.00 hod. na adresu:

Mesto Humenné
Mestský úrad - Sekretariát primátora mesta

Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

Obálku označte heslom „VK	-	riaditeľ/riaditeľka	MŠ,	Štefánikova	49,	
Humenné	–	NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, 
ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, rada školy.

      PhDr. Ing. Miloš Meričko, 
primátor mesta
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OD OKTÓBRA  V  PONUKE
STRAVOVANIE PRE SENIOROV / ROZVOZ OBEDOV PRE SENIOROV
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(mtgh), -MJK-; Humenné 

Sedem plaveckých dráh krátkeho 
25-metrového bazéna krytej plavárne 
Humennom obsadili cez víkend 19. a 
20. októbra mladí plavci z Bieloruska 
(Brest),	Poľska	(Rzeszów,	Bukowno),	zo	
Srbska (Kruševac, Kikinda), z Ukrajiny 
(Užhorod)	 a zo Slovenska (15 plavec-
kých klubov). Na štart medzinárodných 
plaveckých pretekov sa prezentovalo 
119	chlapcov	a	108	dievčat.	Domáci	klub	
PK CHEMES nominoval 20 plavcov 
a	21	plavkýň.	
Plavecké preteky sa konali v termíne, 
kedy domáci Plavecký klub CHEMES 
Humenné	si	pripomína	35.	výročie	svoj-
ho	založenia.

V sobotu 19. októbra preteky otváral gene-
rálny riaditeľ Ján Tomko - konateľ spoloč-
nosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA  
group, ktorý prevzal patronát nad týmto 

podujatím za asistencie predsedu klubu, 
Mariána Tomahogha. Za mesto Humen-
né pozdravila pretekárov Jana Vasilcová 
a Správu rekreačných a športových za-
riadení zastupoval na otvorení jej riaditeľ  
Peter Ždiňák. Krátko po deviatej hodine 
sa na štartové bloky postavili prví plavci 
a preteky s obedňajšou prestávkou trvali do 
devätnástej hodiny.
No a v nedeľu 20. októbra predpoludním 
prijal pozvanie na otvorenie podujatia v 
Humennom prezident Slovenskej plavec-
kej federácie, Ivan Šulek, ktorý odovzdal 
predsedovi nášho plaveckého klubu, Ma-
riánovi Tomahoghovi „mokrú plaketu“ - 
Poďakovanie za odvedenú prácu  a šírenie 
dobrého mena slovenského plávania doma 
a v zahraničí. Samotné preteky druhého 
dňa odštartovali zhruba v rovnakom čase 
a rozhodcovia s organizátormi ich ukončili 
na poludnie s vyhlásením najúspešnejších 
plavcov.

Najúspešnejším plavcom na podujatí sa 
stal plavec Slávie PU Prešov Eduard GU-
MAN, ktorý dosiahol najhodnotnejší bo-
dový výkon v disciplíne 100 metrov voľný 
spôsob (čas 53.67 sekúnd - 587 bodov 
FINA). Plavkyňa Kristína KRAJŇÁKO-
VÁ z PK Prešov dosiahla najhodnotnejší 
výkon v tej istej disciplíne časom 1:01.68 
minút - 540 FINA bodov. Po odplávaní 
poslednej disciplíny si prevzali pamätné 
poháre z rúk predsedu humenského PK 
Chemes, Mariána Tomahogha. 

Na pretekoch boli prekonané dva sloven-
ské rekordy. Oba v disciplíne 50 metrov 
prsia. V kategórii trinásťročných žiakov 
domáci plavec PK Chemes Humenné - Do-
minik LUKSAJ prekonal rekord s časom 
31.86 sekúnd. Jedenásťročný  plavec Ja-
kub STANKO  z Klubu plávania Spišská 
Nová Ves  zaplával rekordný čas 36.47 
sekúnd.
Najúspešnejším zberateľom medailí z na-
šich plavcov sa stal dvanásťročný Oliver 
VERBA, ktorý stál na zlatom stupni víťa-

zov 9-krát - 50 a 100 metrov voľný spôsob; 
50 a 100 metrov znak; 50 a 100 metrov 
motýlik; 100, 200 a 400 metrov polohové 
preteky. 
V tejto vekovej kategórii si Matúš Ada-
mec pozlátil dve disciplíny - 50 a 100 met-
rov prsia, striebro si vyplával na 50 a 100 
m znak a bronzové medaily získal v kraule 
na 50 metrov a v polohovke na 200 metrov. 
Mária Balogáčová	 sa tešila z bronzovej 
medaily po doplávaní disciplíny 100 met-
rov motýlik.

DEVIATY ROČNÍK CENY PLAVECKÉHO KLUBU HUMENNÉ A MULLER TEXTILES SLOVAKIA CUP.  

Z otvorenia Medzinárodných plaveckých pretekov – zľava: Marián Tomahogh (predseda PK 
Chemes HE), Ján Tomko (Muller Textiles Slovakia), Janka Vasilcová (MsÚ HE), Peter Ždiňák 
(riaditeľ SRaŠZ HE) a Ján Pencák (PK Chemes HE). | FOTO MJK

Evka Rabajdová, Anton Bača a hlavý štartér pretekov. | FOTO MJK

Príprava pred štartom jednotlivých plaveckých disciplín. | FOTO MJK

Časť humenskej „lavičky“. | FOTO MJK

Krajový rozhodca Anton Bača v akcii.  | FOTO MJK
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Druhým našim zberateľom medailí bol 
desaťročný Kristián GABRIK. Získal 
sedem zlatých - 50 a 100 metrov voľný 
spôsob; 50 a 100 m znak; 100, 200 a 400 
metrov polohové preteky. V motýliku na 
50 metrov doplával na bronzovej pozícii. 
Na stupne víťazov sa postavil aj Filip 
Luksaj. Dva razy mu odovzdali zlaté 
medaily - 100 metrov prsia a 100 metrov 
znak, taktiež dvakrát bral striebro - 50 
metrov prsia a 50 metrov motýlik a štyri-
krát stál na bronzovom stupni - 50 metrov 
znak; 100, 200 a 400  metrov polohovka. 
Šimon	Račko zaplával zlaté prsia na 50 
metrov. Strieborné medaily si prevzal 
šesťkrát - 50 m voľný spôsob; 100 m prsia; 
100 m motýlik; 100, 200 a 400 metrov po-
lohové preteky. 
Slavomír	 Bobaľa získal dve bronzové 
medaily - 100 m znak a 100 m prsia. 
Laura Ovšanyová doplávala na tretej po-
zícii v disciplíne 400 m polohové preteky.

Deväťročná Noemi	Daňová si domov od-
niesla tri zlaté - 100 m znak, 50 a 100 met-
rov prsia; jednu striebornú za 50 m znak 
a tri bronzové medaily - 50 a 100 m kraul, 
50 metrov motýlik. 

Samuel Lichman stál na najvyššom stup-
ni po doplávaní disciplíny 50 m prsia. Na 
bronzový sa postavil trikrát - 50 metrov 
kraul, znak a motýlik. 
Oliver Sabadoš si vyplával bronzovú me-
dailu v polohovke na trati 100 metrov.

Štrnásťročná juniorka Ema	 Borščová sa 
potešila dvom zlatým - 100 m prsia, 200 m 
polohovka; trom strieborným - 50 a 100 m 
prsia, 400 metrov polohové preteky a jed-
nej bronzovej medaile za 100 metrov znak.

Trinásťročná Zuzana Pavliková si po-
striebrila motýlika na 100 metroch, dva-
krát jej odovzdali bronz - 50 m kraul a 400 
metrov polohovka. 
Timotej Leško si novým klubovým rekor-
dom v kraule na 100 metrov časom 59.39 
sekúnd vyplával bronzovú medailu.

Dvanásťročná Viktória Mattová sa po-
stavila na bronzový stupeň víťazov po do-
plávaní poslednej disciplíny pretekov, 400 
metrov polohové preteky.
Naši plavci si v 238-ich štartoch zlepšili 
osobné rekordy, čo potešilo trénerov Ma-
riána Tomahogha, Jána Pencáka, Antona 

Baču, Jozefa Luksaja, Dušana Levické-
ho, Ericha Serbina, Petra Blaška a  Evku 
Rabajdovú, ktorí sa aktívne podieľali na 
pretekoch ako rozhodcovia či v iných 

organizačných pozíciách. Touto cestou 
ďakujeme aj rodičom našich plavcov, ktorí 
sa taktiež aktívne zapojili do prípravy a or-
ganizácie pretekov.

Najúspešnejšími sú E. Guman a K. Krajňáková. D. Luksaj a J. Stanko prekonali slovenské rekordy

Jednu z disciplín obsadili na všetkých troch hodnotených 
pozíciách humenskí plavci. | FOTO MJK

Na pretekoch boli prekonané dva slovenské rekordy. Jedným 
z úspešných bol plavec PK Chemes Humenné, v kategórii 
trinásťročných žiakov - Dominik Luksaj prekonal rekord s 
časom 31.86 sekúnd v disciplíne 50 metrov prsia. | FOTO MJK

Štart humenskej plavkyne v disciplíne znak. | FOTO MJK

Po štarte krauliarskej disciplíny v humenskom bazéne.| FOTO MJK

Trochu exotiky z košického plaveckého klubu s pózujúcimi dievčatami.| FOTO MJK

Tréner Ján Pencák diskutuje s jedným so zástupcov 
zúčastnených plaveckých klubov. | FOTO MJK

O vyšportované telá mladých chalanov nebola opäť 
núdza. | FOTO MJK

Matúš Adamec a Michal Pandoš po doplávaní 
disciplíny znak. | FOTO MJK

Jedna z našich mladých plaveckých nádejí pred 
štartom. | FOTO MJK
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-MJK-, (fkhe, fbkhe); Humenné 

Spestrenie tréningovej fázy si naplá-
novali	ešte	7.	októbra	podvečer	naši	
mladí	 humenskí	 florbalisti,	 ktorí	
vyzvali	 k	 priateľskému	 zápasu	 tre-
ťoligových	 futbalistov.	 Palubovka	
Mestskej	 športovej	 haly	 tak	 ožila	
stretnutím	 žiaci	 vs.	 muži.	 Chlapci	
Florbalového klubu Humenné vôbec 
nešetrili svojich starších kolegov. 

Po hetrikovom góle Filipa Serečina 
(11:15, FK HE) nastal zlom a postup-
ne presnými strelami do brány futba-
listov, menovite M. Tokár, L. Gavura, 
J. Šmajda, A. Burdza a P. Šepeľa (2x) 
florbalisti otočili nepriaznivý vývoj 
zápasu a zvíťazili nad futbalistami 
dvojgólovým rozdielom 17:15. 

FBK	HUMENNÉ	(žiaci)	 
-	FK	HUMENNÉ	(muži)	

17:15 (4:4, 4:6, 9:5)

Góly: Burdza 2, Kurečko 2, Šuľak, Ho-
lovač, Tokar 2, Šmajda 2, Šepeľa 3, Ga-

vura 3, Trebišovský - Serečin 3, Vasiľ 3, 
Slávik 2, Pe. Šuľak, Jakubov, Komjaty, 
Dolutovský, Skvašik, Pe. Košuda, Pan-
čak vl.,

FBK HUMENNÉ:
Oliver Wagner – Samuel KONC, Pat-
rik ŠEPEĽA, Martin HOLOVÁČ, 

Marko MIKLOŠ, Vladimír ŠTRIG-
NER – Lukáš GAVURA, Lukáš 
CHOMANIČ, Richard PETIA, Adam 

PANČAK, Ján KATKOVČIN – Jozef 
ŠMAJDA,  Jakub KUREČKO, Alex 
BURDZA, Michal FECIŠKANIN, 

Mladí humenskí florbalisti nešetrili futbalistov na svojej palubovke. 
ŠPORT / INZERCIA

Priateľský zápas humenských florbalistov a futbalistov na humenskej palubovke MŠH.| FOTO:  MJK

H
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Cyril Vasiľ (vpravo, FK HE) s troma gólmi v sieti florbalistov.  | FOTO MJK

A tu tesne pred streleným gólom Pe. Košudu. | FOTO MJK

Priateľský zápas humenských florbalistov 
a futbalistov na humenskej palubovke MŠ.  
| FOTO MJK
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Patrik Šepeľa rozhodol zápas dvoma gólmi v závere derby zápasu

Patrik Šepeľa rozhodol zápas dvoma gólmi v závere priateľského stretnutia.  | FOTO MJK

Platným hráčom futbalistov bol určite aj tréner charizmatický Peter Košuda. | FOTO MJK

Radosť z presného zásahu medzi konštrukcie brány futbalistov. | FOTO MJK

Florbal si konečne našiel svoju pôdu aj v Humennom. A to najmä vďaka húževnatému snaženiu 
Mariána Svatušku.  | FOTO MJK

Mladí florbalisti trošku potrápili futbalistov.  | FOTO MJK

Striedačka florbalistov po gólovej situácii.  | FOTO MJK

Samuel ŠUĽAK – Tadeáš MELNÍK, 
Tomáš TREBIŠOVSKÝ, Ľubomír 
SUŠKO, Sebastián JAKUBOV, Mar-
tin TOKÁR, Šimon PETKO.
Tréneri: Marián SVATUŠKA, Matúš 

MAMAJ, Jaroslav ŠVEC a Jakub 
PANDOŠ. Masér: Pavol RAGAN. Le-
kár: Michal GEROČ.

FK HUMENNÉ:
Samuel SLIVIAK – Erik STREŇO, 
Cyril VASIĽ, Lukáš KULICH, Maroš 
JAKUBOV, Filip SEREČIN – Peter  
ŠUĽAK, Jozef SKVAŠIK, Igor KOM-

JATÝ, Samuel SALANCI, Marián 
DOLUTOVSKÝ – Peter VOJTOVIČ, 
Peter KOŠUDA, Martin SIDOR, Dá-
vid SLAVIK, Roman KOVALČIK.
Tréner: Peter KOŠUDA.
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(dk), -MJK-; Belehrad, Snina

V	dňoch	19.	a	20.	októbra	sa	v	srb-
skom	 Belehrade	 uskutočnil	 ďalší	
turnaj Európskeho pohára kadetov 
a	 kadetiek,	 ktorého	 sa	 zúčastnili	 aj	
sninskí šermiari.  
KADETI * Ľubomír Hunčár zo 106 
pretekárov z 15 krajín dokázal v zá-
kladnom kole zo šiestich zápasov 
vybojovať len jednu výhru, to mu ale 

nestačilo na postup do vyraďovacej 
fázy a celkovo skončil na 87. mieste. 
Víťazom sa stal Zarnescu z Rumunska.
KADETKY * Viac sa darilo našim šty-
rom kadetkám. Z nich bez výhry nepo-
stúpila do pavúka iba Natália Hrustičo-
vá (84. miesto).  Ostatné sa prebojovali 
do 64-člennej eliminácie. Najvyššie sa 
dostala Viera Grossrubatscher, ktorá 
postúpila až do šestnásťfinále a cel-
kovo obsadila z 85 pretekárok zo 16 
krajín pre nás výborné 26. miesto. Na 

55. mieste skončila Želmíra Grossru-
batscher, na 62. mieste Mária Riedl. 
Víťazkou sa stala Mazur z Ukrajiny. 

Po Európskom pohári spred dvoch týž-
dňov v Budapešti, kde nik z našich šer-
miarov nepostúpil zo základných kôl 
a ani nebodoval, je  toto pre  nás dobrý 
výsledok, a tak si vezieme z Belehra-
du cenné body do Európskeho pohára. 
V boji o nomináciu na Majstrovstvá 
Európy ale dievčatá ešte čakajú tri 
náročné európske poháre v Rakúsku, 
Bratislave a Poľsku. 

Zo srbských planšov body do európskeho pohára

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA
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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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TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 15. kolo
KROMPACHY - FK HUMENNÉ 

0:2 (0:1)

Góly: 24. Jozef Skvašík, 82. Lukáš 
Kulich.
Žlté	karty: 7. Košč, 86. Baluch – 35. 
Ruskovský, 57. Kovalčík, 78. Serečin, 
79. Mihok, 90. Pe. Šuľák. Rozhodo-
vali: D. Gorel – B. Marko, J. Cuprák 
– 250 divákov.

FK POKROK SEZ: Štefan Burkuš – 
M. Košč (78. D. Vaško), T. Kaľavský, 
R. Rodzik, T. Ferenc, J. Baluch, F. 
Jochman, L. Šemrák, A. Hazrolli, L. 
Čegiň (78. F. Uhrin), M. Mihalik (74. 
M. Bach). Tréner: Tomáš Suslo.
FK HE: Dávid Slávik – I. Komjatý, R. 
Kovalčík, L. Kulich (90. S. Salanci), E. 
Streňo, F. Serečin, C. Vasiľ, J. Skvašík 
(74. M. Jakubov), Pa. Ruskovský (88. 
Pe. Vojtovič), M. Mihok, Pe. Šuľák. 
Tréner: Peter Košuda.

•	 GIRALTOVCE – MFK SNINA 1:3 
(1:1), góly: 21. R. Furmanek – 23. L. 
Bednár, 79. M. Pčola, 88. V. Voroňák. 
•	 Lipany – Vranov n/T. 1:0, Poprad B – 
Kalša 2:2, Plavnica – Prešov 0:1, Veľké 
Revištia – Stropkov 0:2, Bardejovská 
Nová Ves – Spišská Nová Ves 2:1, 
Svidník – Šarišské Michaľany 3:4.
Prešov 14 11 1 2 41:12 34
Lipany 14 11 1 2 41:14 34
Humenné 14 10 2 2 33:9 32
Vranov 14 10 1 3 31:10 31
Stropkov 14 8 2 4 23:18 26
Poprad B 14 8 1 5 28:26 25
Kalša 14 7 3 4 29:24 24

Š. Michaľany 14 7 2 5 18:21 23
Snina 14 6 2 6 20:22 20
Svidník 14 5 4 5 18:19 19
Bard. N. Ves 14 4 2 8 21:36 14
Spiš. N. Ves 14 3 3 8 15:19 12
Plavnica 14 2 3 9 10:27 9
Krompachy 14 2 2 10 16:25 8
V. Revištia 14 2 0 12 8:43 6
Giraltovce 14 1 1 12 9:36 4

Najbližšie zápasy FK Humenné:
•	 16. kolo – 2. novembra o 13.30 
hod.: ŠK Odeva Lipany – FK 
Humenné. 

-MJK-

II. HOKEJOVÁ LIGA, 
skupina B – 6. kolo

MHk 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ B - 
HC 19 HUMENNÉ 
0:11 (0:3, 0:3, 0:5)

Strely: 29-50. Zákroky: 39-29. Presi-
lovky: 0/2 - 0/3. Oslabenia: 3/3 – 2/2. 
Vylúčenia: 3-2. Rozhodovali: Ľ. Pavela 
– T. Knižka, M. Znak – 50 divákov.

MHk 32 B: Jaroslav Melna (32. Marek 
Bačík) – V. Hubka, J. Revaj, J. Halaj, 
M. Gažo, B. Jurkovič, S. Danko, L. Rec, 
A. Kalousek, J. Pavlovič, M. Šoltís – R. 
Fiala, M. Laučík, M. Matejka, D. Bacúr, 
E. Janček – M. Gregor. Tréner: Rudolf 
Zaruba.
HC 19: Tomáš Tkáčik (41. J. Balogáč)  – 
M. Ondrej, Ľ. Buraľ, F. Vaško, D. Markuš, 
I. Fedorko – L. Hopkovič, D. Novický, T. 
Banovský, J. Skokan, M. Nagy – T. Iva-
nov, S. Maury, Ľ. Šándor, S. Hrabčák, J. 

Šiňanský – J. Copko, J. Jendruš, O. Mri-
glot, Ľ. Fajčák, M. Komloš. Tréner: Milan 
Staš. 
•	 Rimavská Sobota – Kežma-
rok 10:2, Trebišov – Sabinov 7:1, Barde-
jov – Gelnica 4:3. 
Humenné 6 6 0 0 0 46:8 18
Rimavská Sobota 5 4 0 0 1 37:13 12
Bardejov 5 4 0 0 1 24:9 12
Trebišov 6 3 0 0 3 33:28 9
Sanok (POL) 5 2 0 0 3 20:22 6
Kežmarok 5 1 1 0 3 19:43 5
Sabinov 4 1 0 1 2 10:25 4
Liptovský Mikuláš B 5 1 0 0 4 6:33 3
Gelnica 5 0 0 0 5 14:28 0

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS

HOKEJOVÝ SERVIS


