
PONDELOK | 4. NOVEMBRA 2019 | ČÍSLO 45 | ROČNÍK IV.VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Z HUMENNÉHO

Chemes vyzval mesto Humenné 
k oficiálnemu rokovaniu

Humenné: Zvýšenie poplatku 
za odpad o šesť eur podľa TS 
stačiť nebude

Internet zadarmo bude aj  
v meste Humenné

  Viac na str. 3   Viac na str.3

Milan Potocký, Humenné

Riešenie situácie v tepelnom hospo-
dárstve v meste Humenné by podľa 
Chemesu malo byť prioritou nielen 
vedenia mesta, ale aj poslaneckého 

zboru, pretože sa táto problematika 
priamo dotýka takmer 30-tisíc oby-
vateľov Humenného. Firma, ktorá 
je centrálnym výrobcom a dodáva-
teľom tepla, upozorňuje, že už na 
budúci rok vyprší zmluva o prenáj-

me tepelných rozvodov Humenskej 
energetickej spoločnosti (HES, s. r. 
o.) a doteraz nebola prijatá žiadna 
dohoda alebo rozhodnutie, ktoré 
by jasne garantovalo a zadefinovalo 
riešenie tepelného hospodárstva na 

najbližšie roky. Chemes preto pro-
stredníctvom listu vyzval primátora 
a vedenie mesta k stretnutiu na ofi-
ciálnej úrovni za účelom prerokova-
nia ďalšieho spoločného postupu.

Spoločnosť Chemes, a. s., Humenné adresovala v uplynulých dňoch vedeniu mesta Humenné list, v ktorom zástupcov samosprávy 
vyzýva na rokovania o spoločnom postupe v tepelnom hospodárstve. Vedenie Chemesu upozorňuje, že napriek počiatočnému 

záujmu mesta sa za posledný rok nič podstatné neudialo a pri riešení tepelného hospodárstva naďalej pretrváva nepriaznivý stav.
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Chemes: Tepelné 
hospodárstvo mesto roky 
zanedbávalo
Vedenie spoločnosti Chemes, a. 
s., pripomína, že počas pôsobenia 
bývalej primátorky mesta Humen-
né Jany Vaľovej nedošlo k žiad-
nemu rozvoju v oblasti tepelného 
hospodárstva v meste Humenné. 
„Naopak, došlo iba k bráneniu 
v investíciách do tepelného hos-
podárstva, a to tak do centrálneho 
zdroja tepla, ako aj do tepelných 
rozvodov a osočovaniu, a hanlivým 
útokom na predstaviteľov našej 
spoločnosti, ktoré bolo riadené 
politickou-ekonomickou oligar-
chiou,“ uviedlo vedenie firmy Che-
mes, a. s. Pripomína, že počas toh-
to obdobia namiesto toho, aby bol 
vybudovaný nový kotol a lacnejšie 
teplo o cca 20 %, mesto vydalo 
záporné stanovisko v stavebnom 
konaní pre nový kotol, ktorým 
sa mala zefektívniť výroba tepla 
v Humennom, pričom mesto svoje 
stanovisko relevantným spôsobom 
neodôvodnilo. „Okrem toho mesto 
nerealizovalo investície do tepel-
ných zariadení v zmysle platnej ná-
jomnej zmluvy uzavretej s Humen-
skou energetickou spoločnosťou, 
v dôsledku čoho sa dostalo tepelné 
hospodárstvo mesta do katastro-
fálneho technického stavu,“ zdô-
raznil Chemes.

Nepriaznivý stav naďalej 
pretrváva
Výrobca a dodávateľ tepla uviedol, 
že po minuloročných komunál-
nych voľbách pozitívne privítali 
zmenu vedenia mesta, ktoré začalo 
prejavovať zvýšený záujem o rieše-
nie otázok týkajúcich sa tepelného 
hospodárstva. „S odstupom času 
však musíme konštatovať, že sa 
v tejto oblasti napriek počiatočné-
mu záujmu nič podstatné neudialo 
a naďalej pretrváva nepriaznivý 

stav tepelného hospodárstva,“ 
konštatuje Chemes. Dodáva, že za 
tento kalendárny rok došlo akurát 
k niekoľkým prerušeniam súdneho 
sporu medzi mestom a Humen-
skou energetickou spoločnosťou, 
avšak s nulovým výsledkom, keď-
že mesto sa nedohodlo s Humen-
skou energetickou spoločnosťou 
na uzavretí novej nájomnej zmluvy 
a urovnaní sporu s cieľom získa-
nia eurofondov na rekonštrukciu 
rozvodov. „Jediným pozitívnym 
výsledkom bola aktualizácia ener-
getickej koncepcie mesta v oblasti 
tepelného hospodárstva s potvr-
dením pozície centrálneho zdroja 
tepla, čo ale nie je to výsledkom 
práce mesta a jeho zástupcov, ale 
odborníkov Slovenskej technickej 
univerzity z Bratislavy,“ spresnil 
Chemes. 

Poslankyňa sa pýtala 
mesta: Kedy zasadnete za 
rokovací stôl?
Na nedostatočnú komunikáciu 
mesta s Chemesom v takej závaž-
nej téme sa pýtala na poslednom 
rokovaní mestského zastupiteľ-
stva aj poslankyňa Silvia Cukrova-
ná. „Dňa 19.6.2019 bol stiahnutý 
z programu rokovania zámer mes-
ta prenajať energetické zariadenia 
vo vlastníctve mesta Humenné 
Humenskej energetickej spoloč-
nosti. Začala sa nová vykurovacia 
sezóna a moja otázka znie: Od toho 
dátumu uskutočnili sa už nejaké 
rokovania v súvislosti s proble-
matikou tepelného hospodárstva 
a jeho riešenia do budúcnosti v na-
šom meste so spoločnosťou Che-
mes? Ak áno, s akým výsledkom? 
Ak nie, kedy zasadnete za rokovací 
stôl? Keďže existujúca zmluva je 
platná len do 31.12.2020,“ upozor-
nila poslankyňa. Chemes upozor-
nil, že čas neúprosne beží a mnohí 
zainteresovaní sa tvária, akoby sa 
ich tento problém netýkal. „Zdá sa 
nám, akoby sa v rámci niektorých 

zástupcov mesta neriešil celospo-
ločenský problém mesta, ale niek-
torí zástupcovia mesta a poslanci 
uprednostňovali vlastné záujmy, 
záujmy svojich zamestnávateľov 
a obchodných partnerov nad záuj-
mami zdravého fungovania mes-
ta Humenné.“ Chemes navrhol 
vedeniu mesta, aby sa stretnutie 
na oficiálnej úrovni uskutočnilo 
v polovici novembra. Rokovanie 
sa ma týkať nielen tepelného hos-
podárstva, ale aj ďalšieho rozvoja 
Priemyselného parku Chemes, za-
brzdenej investície zo strany mesta 
na rozvoj centrálneho zdroja tepla 
a možných iných technických rie-
šení centrálneho zdroja tepla v bu-
dúcnosti, ktorým je CHEMES, a. 
s., Humenné, predaja majoritného 
obchodného podielu spoločnosti 
Chemes v Humenskej energetickej 
spoločnosti a aktivít mesta na za-
bezpečenie spoľahlivosti distribuč-
ného systému v meste do budúcna. 
Chemes vysvetlil, že niekoľkokrát 
prerušil súdne spory, ktoré má 
s mestom, aby vytvoril lepšie pod-
mienky na spoločné rokovanie. 
„Predchádzajúce vedenie nám do-
teraz bránilo v investíciách a teraz 
sa zasa nič nerobí, nespolupracuje. 
Preto sme vedeniu mesta adreso-
vali list, aby sme sadli za rokovací 
stôl,“ informoval Chemes. Mestu 
Humenné zaslal oficiálnu pozván-
ku na rokovanie vo štvrtok 31. ok-
tóbra. 

Chemes chce diskutovať 
aj o budúcnosti 
priemyselného parku 
Spoločnosti Chemes, a. s., Humen-
né a Priemyselný park Chemes, s. 
r. o., uviedli, že už viac ako 10 ro-
kov sú vážnou garanciou pre soci-
álny zmier v tomto meste. Dodali, 
že len veľmi ťažko a s obrovským 
úsilím sa im darí držať zamestna-
nosť približne 2000 ľudí v Priemy-
selnom parku Chemes. „A nezabú-
dajme, že ďalšie tisíce rodín sú na 

to napojené mimo priemyselného 
parku. Napriek tejto snahe, ako 
bolo vyššie uvedené, naša spoloč-
nosť bola negatívne popisovaná 
a označovaná rôznymi klamstva-
mi,“ konštatuje Chemes. Dodáva, 
že odchodom bývalej primátorky 
očakávali, že sa stratí vplyv po-
litickej-ekonomickej oligarchie. 
„Ale, bohužiaľ, k tomu nedošlo, 
pretože skrytí majitelia Nexisu 
pochádzajú z toho istého prostre-
dia ako bývalá primátorka Vaľová. 
Môžeme konštatovať, že každému 
je jasné, prečo obhajovala reštruk-
turalizačný plán Nexisu. Od spus-
tenia reštrukturalizačného plánu 
Nexisu má spoločnosť CHEMES, 
a. s., Humenné značné problémy 
najmä finančného charakteru s fir-
mou Nexis a naďalej pokračujúce 
očierňovanie našej spoločnosti 
v rôznych médiách, kde sú podsú-
vané polopravdy a klamstvá tejto 
spoločnosti,“ konštatuje Chemes. 
Podľa vedenia firmy by sa predsta-
vitelia mesta mali minimálne prísť 
informovať o takých závažných 
skutočnostiach a mal by prebiehať 
aktívny pracovný dialóg. Podľa 
Chemesu táto neúnosná situácia 
nemôže naďalej trvať. „Pretože ne-
cítime žiadnu garanciu zo strany 
mesta na fungovaní Priemyselné-
ho parku Chemes ako ani žiadnu 
podporu našej činnosti. V takejto 
neistote nemôže naša spoločnosť 
dlhodobo fungovať, pričom naša 
spoločnosť v tejto neistote fun-
guje približne 10 rokov,“ uvádza 
Chemes. Spresňuje, že ak nebudú 
dohodnuté jasné pravidlá a pod-
mienky ďalšieho rozvoja tepelné-
ho hospodárstva, ktoré budú pre-
mietnuté v spoločnom dokumente 
- Memorandum o porozumení, ich 
spoločnosť nedokáže objektívne 
garantovať bezproblémové fungo-
vanie Priemyselného parku Che-
mes a centrálneho zdroja tepla do 
budúcnosti.

Chemes vyzval mesto Humenné k oficiálnemu rokovaniu
porkačovanie zo strany 1 
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tasr, Humenné 

Na zasadnutí MsZ Kuruc opako-
vane uviedol, že situácia s mierou 
separovanosti odpadu, od ktorej 
závisí aj cena za ukladanie ko-
munálneho odpadu na skládku, 
je v Humennom zlá. Kým v roku 
2018 mesto vytriedilo približne 
44 percent komunálneho odpadu, 
na MsZ vyjadril Kuruc podozrenie, 
že v aktuálnom roku Humenné 
nedosiahne ani hranicu 40 per-
cent. „Ja už ani neviem, ako ďalej 
ľuďom vysvetľovať alebo ako kri-
čať. HNTV, týždenníky, humenské 
oficiálne stránky, naše stránky 
vyzývame, apelujeme, prosíme. Je 
to zlé. Buďme pripravení na oveľa 
horšie varianty,“ uviedol Kuruc. 
Podľa nariadenia vlády, ktorým sa 
ustanovuje výška sadzieb poplat-
kov za uloženie odpadov, ktoré je 
v platnosti od 1. januára, sa cena za 
jednu tonu na skládke uloženého 
odpadu pri miere separovanosti 
od 40 do 50 percent zvýši v roku 
2020 zo siedmich eur platných 
v aktuálnom roku na 12 eur. Pri 
nižšej miere separovania sadzba 

predstavuje 13 eur na tonu. I preto 
Kuruc navrhoval zvýšenie poplat-
kov za komunálny odpad na sumu 
22,52 eura. Všeobecne záväzné na-
riadenie (VZN) však navrhovanú 
sumu znížilo o tri eurá. Pri jeho 
schvaľovaní tiež poslanci odobri-
li i pozmeňujúci návrh poslanca 
Andreja Baču, na základe ktorého 
by mali mať obyvatelia nad 62 ro-
kov na poplatkoch za komunálny 
odpad 50-percentnú úľavu. Podľa 
Kuruca sú to však práve obyvatelia 
v staršom veku, ktorým robí sepa-
rácia domáceho odpadu problém. 
S pozmeneným znením VZN sa 
nestotožnil ani primátor mesta Mi-

loš Meričko. „Úľava pre dôchodcov 
nad 62 rokov vo výške 50 percent 
pri týchto daniach je absolútnym 
nepochopením toho, že by to bolo 
spravodlivé a nediskriminačné. 
Ja si neviem predstaviť, že by 
som sa mohol pozrieť teraz do 
očí matke samoživiteľke s tromi, 
štyrmi deťmi, ktorá má problém 
zaplatiť nájomné za byt,“ uviedol 
v tejto súvislosti pre TASR s tým, 
že si je vedomý sociálnej situácie 
dôchodcov s nižšími dôchodkami, 
mesto však podľa jeho slov tejto 
skupine obyvateľov rôzne druhy 
benefitov poskytuje už v súčasnos-
ti. O možnosti vetovať prijaté VZN 

sa chce poradiť s právnikom. V sú-
vislosti s poplatkami za likvidáciu 
komunálneho odpadu tiež Kuruc 
poukázal na skutočnosť, že mesto 
z vlastných zdrojov v minulom 
roku, či už priamo, alebo z vlast-
ných zdrojov TS spolufinancovalo 
nakladanie s odpadom sumou 
86.850 eur, čo je v rozpore so zá-
konom o odpadoch. Ten stanovuje, 
že samospráva môže na nakladanie 
s odpadmi použiť iba príjmy získa-
né z poplatkov na to určených. 
Podľa zástupkyne primátora mesta 
Márie Cehelskej eviduje mesto dlh 
na poplatkoch za komunálny od-
pad vo výške 234 000 eur.

Humenné: Zvýšenie poplatku za odpad o šesť  eur podľa TS stačiť  nebude

Internet zadarmo bude aj v meste Humenné
tasr, mpo, Slovensko 

Európska komisia v stredu pro-
stredníctvom svojej Výkonnej 
agentúry pre inovácie a siete 
(INEA) zverejnila zoznam 1780 ví-
ťazných obcí a mestských častí vrá-
tane 53 zo Slovenska, ktoré získajú 
bezplatné internetové pripojenie v 
rámci iniciatívy WiFi4EU. Iniciatí-
va WiFi4EU podporuje myšlienku 
bezplatného pripojenia wifi pre 
občanov vo verejných priestoroch, 

ako sú parky, námestia, verejné 
budovy, knižnice, zdravotnícke 
zariadenia či múzeá v obciach v 
celej Európe. Komisia spresnila, 
že do tretej výzvy na predkladanie 
žiadostí o WiFi4EU (od 19. do 20. 
septembra 2019) dostala viac ako 
11.000 žiadostí zo všetkých zúčast-
nených krajín z 25.000 registrova-
ných obcí. Po vyhodnotení žiadostí, 
ktoré mala na starosti agentúra 
INEA, bolo vybraných 1780 obcí z 
celej EÚ podľa princípu „kto skôr 

príde, ten skôr berie“. Všetky zú-
častnené krajiny mali zaručených 
minimálne 15 poukážok, ak mali 
dostatočný počet žiadateľov. O po-
ukaz požiadali obce zo všetkých 30 
zúčastnených krajín (členské štáty 
EÚ, Nórsko a Island). Prvých 2000 
žiadostí bolo zaregistrovaných v pr-
vých dvoch sekundách od spustenia 
výzvy. Počas nasledujúceho týždňa 
dostane každý žiadateľ individuál-
ne oznámenie o výsledkoch výzvy. 
Víťazné obce budú musieť pod-

písať dohodu o grante, ktorá je k 
dispozícii na portáli WiFi4EU, aby 
dostali poukaz v hodnote 15 000 
eur. Zatiaľ posledná výzva mala 
rozpočet 26,7 milióna eur a každá 
z 1780 obcí dostane poukaz na zria-
denie hotspotov wifi vo verejných 
priestoroch. Neúspešné obce v tejto 
výzve sa môžu uchádzať o zostáva-
júcu výzvu v budúcom roku. Medzi 
víťaznými uchádzačmi zo Sloven-
ska je aj mesto Humenné. 

Zvýšenie miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad schválili humenskí poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) 
prijatím všeobecne záväzného nariadenia na svojom zasadnutí v stredu 23. októbra. Poplatok za vývoz a likvidáciu 

komunálneho odpadu sa má z doterajších 13,51 eur za osobu a rok zvýšiť na 19,50 eur. Podľa riaditeľa Technických služieb 
(TS) mesta Humenné Milana Kuruca zvýšenie o šesť eur náklady na zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu nepokryje.

Internet zadarmo si zavedie ďalších 1 780 obcí z EÚ, z toho 53 zo Slovenska. Medzi víťaznými uchádzačmi zo Slovenska je aj mesto Humenné.

Riaditeľ TS Milan Kuruc opakovane uviedol, 
že situácia s mierou separovanosti odpa-
du, od ktorej závisí aj cena za ukladanie 
komunálneho odpadu na skládku, je v Hu-
mennom zlá. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Poplatok za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu v Humennom sa má z doterajších 
13,51 eur za osobu a rok zvýšiť na 19,50 eur.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Polícia: Nezvestného Poliaka našli pri Humennom

Opitý vodič narazil do stĺpu aj oplotenia rodinného domu

Zaspať  na ulici sa nevypláca

tasr, Humenné      

Podľa Pavlikových slov bolo v zá-
hradkárskej osade v Humennom 
nájdené osobné motorové vozidlo 
s poľskými evidenčnými číslami. 
Následnou lustráciou polícia zisti-
la, že vozidlo patrí mužovi z Poľ-
skej republiky, po ktorom bolo 
v jeho krajine vyhlásené pátranie. 
Hľadať nezvestného začali policajti 

už v piatok 25. októbra aj vzhľa-
dom na to, že išlo o psychiatric-
kého pacienta, uviedol. Pátracia 
akcia, do ktorej sa okrem polície 
zapojili i hasiči a Kynologický zá-
chranný zbor SR z Košíc, pokra-
čovala od soboty rána. Ako Pavlik 
doplnil, nájsť nezvestného muža sa 
podarilo v sobotu popoludní, bol 
bez zranení.

mpo, Humenné, FOTO: POLÍCIA  

V stredu 23. októbra pár minút po 
druhej hodine rannej došlo v obci 
Košarovce v okrese Humenné k 
dopravnej nehode osobného mo-
torového vozidla Ford Mondeo. 
Vodič mal 27 rokov a spolujazdec 
21 rokov. Obaja pochádzajú z obce 
Košarovce. Vodič neprispôsobil 
rýchlosť jazdy najmä svojim schop-
nostiam a vlastnostiam vozidla, 
v dôsledku čoho zišiel s vozidlom 
mimo cestu, narazil do betónového 
stĺpu elektrického vedenia a ná-
slednej aj do oplotenia rodinného 
domu. Spolujazdec pri nehode utr-

pel vážne zranenia, predpokladaná 
doba liečenia bola stanovená na 
viac ako 42 dní. Vodič bol podro-
bený dychovej skúške s výsledkom 
0.60 mg/l (opakovaná skúška do-
siahla hodnotu 0.62 mg/l). „Okres-
ný vyšetrovateľ v Humennom na 
základe dôkaznej situácie obvinil 
vodiča z trestného činu ublíže-
nia na zdraví a z trestného činu 
ohrozenia pod vplyvom návykovej 
látky, stíhaný je na slobode. Ško-
da na majetku bola vyčíslená na 
7 500 eur,“ informovala prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

mpo, Prešov  

V skorých ranných hodinách 27. 
októbra bola policajnou hliadkou 
zadržaná osoba, a to 22-ročný muž 
z Prešova, ktorý bol podozrivý zo 

spáchania trestného činu krádeže. 
Ku skutku malo dôjsť krátko pred 
zadržaním na Hlavnej ulici v Pre-
šove. 23-ročný Prešovčan spal na 
lavičke, keď si k nemu prisadol 
podozrivý muž a z tašky, ktorú mal 

spiaci mladík pri sebe, vybral mo-
bilný telefón, peňaženku i dokla-
dy. Škodu poškodený muž vyčíslil 
na 110 eur. „Zadržaný muž bol 
umiestnený do cely policajného 
zaistenia a následne bol obvinený 

z prečinu krádeže. Ak sa mu vina 
preukáže, hrozí mu trest odňatia 
slobody až na dva roky,“ informo-
vala prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

Nezvestného 29-ročného Poliaka, po ktorom bolo v Poľsku 
vyhlásené pátranie, našli v sobotu 26. októbra popoludní 

v lesoch pri Humennom. Informoval o tom vedúci oddelenia 
komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného 

zboru v Prešove Igor Pavlik.

Spolujazdec utrpel vážne zranenia. Okresný vyšetrovateľ 
v Humennom obvinil vodiča z trestného činu ublíženia na zdraví 

a z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Presvedčil sa o tom 23-ročný mladík, ktorého okradli potom, čo zaspal na lavičke.
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M E S T O   H U M E N N É 
vypisuje podľa ust. § 281 až 288  Obchodného zákonníka a v zmysle 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Jedná sa o nebytové priestory nachádzajúce sa na:

	Ulici 26. novembra 1509/1 (v Internáte III)
	Námestí slobody 1734/57 (DS Centrum - Južné námestie)
	Laboreckej ulici 1859/18 (v priestoroch ObZS)
	Staničnej ulici 1487/15/17
	Štefánikovej ulici 1525/29 (v budove Detskej polikliniky)

Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu  
o predmete nájmu je možné získať:

•	 na Mestskom úrade v Humennom - 3. poschodie, č. dv. 313;  
 tel. 057 / 307 1756, 057 / 786 3245
•	 na internetovej stránke mesta - www.humenne.sk - v sekcii podnikateľ  
 (Verejné obchodné súťaže)
•	 na úradnej tabuli mesta
•	 v HNTV

Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať:
•	 na Mestskom úrade v Humennom - 3. poschodie, č. dv. 313;  
 tel. 057 / 307 1756, 057 / 786 3245
•	 na internetovej stránke mesta - www.humenne.sk - v sekcii podnikateľ  
 (Verejné obchodné súťaže)

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí 
26. novembra 2019 o 14.00 hod.

   PhDr. Ing. Miloš Meričko, 
primátor mesta

V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM  
NEDOSTAL NÁŠ   

TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ 
EXPRES,

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  
TÝŽDŇA   

AJ NA PULTE PREDAJNE 
ALTHAN  NA LABORECKEJ 

ULICI (ZEKON)  
V HUMENNOM.

Myšlienka týždňa...
"MÔŽEŠ BOHA OPUSTIŤ, 

ALE NEMÔŽEŠ ZABRÁNIŤ, 
ABY ŤA HĽADAL. 

MÔŽEŠ BOHA 
NENÁVIDIEŤ, 

ALE NEMÔŽEŠ ZABRÁNIŤ, 
ABY ŤA MAL RÁD. 

MÔŽEŠ SA ROZHODNÚŤ 
PROTI KRISTOVI, 

ALE ON SA NA GOLGOTE 
ROZHODOL PRE TEBA. 

MÔŽEŠ SA VYHÝBAŤ 
JEHO SLOVU A JEHO 

CIRKVI, ALE JEHO 
SLOVO A CIRKEV 

ŤA NAPRIEK TOMU 
STÁLE HĽADAJÚ. 

MÔŽEŠ SI SÁM HĽADAŤ 
CESTY, ALE NEMÔŽEŠ 

ZABRÁNIŤ, ABY ŤA 
BOH NEVIEDOL. 

MÔŽEŠ BOHA 
ZAPIERAŤ, PREKLÍNAŤ, 

ALE NEMÔŽEŠ ZABRÁNIŤ, 
ABY BOH BOL.“

(sv. Ján Pavol II.  
- rímsky pápež)
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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

HE/0047
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V celonárodnej súťaži hľadali najlepšiu budúcu zdravotnú sestru

Humenné: Potravinové balíčky poputujú do 110 rodín  

ts, Michalovce, FOTO: SV  

„Súťažou Florence roka sa snaží-
me budúcim sestrám ukázať, ako 
funguje skutočná nemocnica, a po-
skytnúť im priestor, aby sa mohli 
naučiť aj veci, o ktorých sa počas 
štúdia hovorí len okrajovo. Zároveň 
majú možnosť si otestovať svoje te-
oretické vedomosti a pripravenosť 
na budúcu prax v nemocniciach či 
poliklinikách. Veríme, že aj takto 
ich motivujeme pre prácu v sloven-
skom zdravotníctve a ukážeme, ako 
sa dá ošetrovateľstvo robiť moder-
ným spôsobom a v prospech väčšej 
bezpečnosti pacienta,“ hovorí gene-
rálny riaditeľ siete polikliník Pro-
Care a siete nemocníc Svet zdravia 
Vladimír Dvorový.

Dvadsať najlepších budúcich 
sestier najprv absolvovalo niekoľko 
prednášok nielen na medicínske, 
ale aj nemedicínske témy. Potom sa 
už rozdelili do štyroch skupín a ab-
solvovali štyri odborné workshopy. 
Naučili sa, ako správne zafixovať 
zlomeninu sadrovým obväzom, 
ošetriť novorodenca po narodení, 
okúpať ho, využiť systém včasného 
varovania či pripraviť lieky pre pa-

cienta s pomocou robotického au-
tomatu. To, čo sa na workshopoch a 
prednáškach budúce sestry naučili, 
museli ukázať súťažne. Čakali ich 
testy aj rôzne praktické úlohy. Naj-
lepšie to zvládla Lenka Macejová z 
Hermanoviec, tretiačka z Prešov-
skej univerzity v Prešove na Fakul-
te zdravotníckych odborov. Získala 
titul Florence roka 2019 a tiež hlav-
nú finančnú výhru v hodnote 3000 
eur. Na druhom mieste sa umiest-
nila Natália Talafúsová, študentka 
Trnavskej univerzity v Trnave. Zo 
súťaže si odnáša finančnú odmenu 
vo výške 500 eur. Tretie miesto ob-
sadila Natália Slašťanová z Univer-
zity Konštantína Filozofa v Nitre. 
Za svoje umiestnenie získala 300 
eur. Všetkým dvadsiatim finalis-
tom bude zároveň ponúknuté ga-
rantované pracovné miesto v sieti 
nemocníc Svet zdravia a sieti polik-
liník ProCare. Prví traja výhercovia 
si môžu zvoliť pracovné miesto na 
oddelení podľa vlastného výberu. 
V špeciálnej kategórii Dôvera za ve-
domosti v oblasti zdravotného po-
istenia získala ocenenie a finančnú 
odmenu vo výške 1000 eur Monika 
Gdovinová z Trnavskej univerzity 
v Trnave. Ďalší špeciálny titul – 

Sestra s najväčším srdcom získala 
Zuzana Forgáčová z Trnavskej uni-
verzity v Trnave. Cenu organizátor 
udelil vôbec druhýkrát v histórii 
súťaže za empatický prístup a ko-
munikáciu s pacientom. 

Prečo Florence roka?
Súťaž nesie meno Florence Nigh-
tingale (1820 – 1910), zaklada-
teľky moderného ošetrovateľstva. 
Za krymskej vojny v roku 1854 v 
Turecku ošetrovala ranených. Kri-
tizovala podmienky, v ktorých sa 
vojaci nachádzali, stretla sa však 
len s nezáujmom a s nečinnosťou 
lekárov a dôstojníkov. Na vizity 
chodila radšej v noci, preto ju volali 

„dáma s lampou“. Vytvorila zásady 
zdravého prostredia v ošetrovni: 
čistý vzduch (vetranie, udržiavanie 
teploty, uloženie pacienta v miest-
nosti), čistá voda (zdroj infekcií), 
kanalizácia (riziko epidémií), čis-
tota a svetlo (priame, slnečné). Jej 
teória tzv. manažmentu maličkostí 
sa týkala aj hluku, zloženia stravy a 
jej podávania. Za pol roka sa vďa-
ka jej opatreniam znížila úmrtnosť 
vojakov zo šesťdesiat na dve per-
centá. V roku 1860 založila prvú 
školu pre ošetrovateľky na svete a 
v roku 1869 bola spoluzakladateľ-
kou prvej dievčenskej vysokej školy 
medicíny.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Potraviny vyzbierané počas štvrt-
kovej (17. 10.) akcie Pomáhame 
potravinami, ktorú šiestym ro-
kom v Humennom organizuje 
Územný spolok Slovenského Čer-
veného kríža (ÚS SČK) Humenné 
v spolupráci so sieťou jedného z 
obchodných reťazcov, pomôžu 
110 sociálne slabším rodinám 
v okrese. Pre TASR to povedala 
riaditeľka ÚS SČK v Humennom 

Silvia Knapiková. „Celá zbierka 
sa uskutočnila veľmi vrúcne,“ 
uviedla k aktuálnemu ročníku 
potravinovej zbierky Knapiko-
vá. Podľa jej slov je u darcov 
z roka na rok badať čoraz väčšiu 
prajnosť. „Niekto príde s celým 
košíkom, niekto s jednými cesto-
vinami. Ale na toto sa nedívame. 
Pre nás je dôležité, že ten človek 
prišiel, že prejavil ľudskosť. To je 
to najväčšie, čo môže byť,“ dopl-
nila s tým, že podujatie je ukáž-

kou toho, ako sa „národ 
dokáže zmobilizovať za 
dobrú vec“. Balíčky budú 
podľa jej slov distribuovať 
do rodín na základe odpo-
rúčaní miestnych spolkov 
SČK, obecných úradov 
a farských úradov. Zbier-
ka s názvom Pomáhame 
potravinami sa konala po 
šiesty raz. Uskutočnila sa 
pri príležitosti Svetového 
dňa výživy.

Vyskúšali si, ako správne zafixovať zlomeninu sadrovým obväzom, ošetriť novorodenca po narodení, pripraviť lieky pre 
pacienta s pomocou robotického automatu, alebo sa naučili, ako funguje moderný systém včasného varovania. Dvadsiatka 

najlepších študentiek - budúcich sestier si celý víkend (26. a 27. októbra) v Nemocnici novej generácie Svet zdravia Michalovce 
testovala svoje vedomosti v celonárodnej súťaži Florence roka 2019. Víťazkou sa stala Lenka Macejová z Prešovskej univerzity.



PONDELOK
4. NOVEMBRA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 7|SPRAVODAJSTVO

tasr, Zemplínske Hámre, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Ako uviedla Burdová pre TASR, 
odpadkov po turistoch našli 
v okolí žltého a zeleného turistic-
kého chodníka menej ako minulý 
rok. „Je to super pre nás. Ekoló-

gia začína byť moderná, začína sa 
meniť myslenie ľudí. Bolo vidno, 
že odpadkov po turistoch bolo 
menej ako minulého roku. Skôr 
bolo vidno odpad po miestnych, 
čo ho idú vyviezť do lesa,“ skon-
štatovala Burdová s tým, že okrem 

dvoch plných vriec odpadkov po 
turistoch a pneumatike z traktora 
našli v lese i staré plechové hrnce 
a hrnčeky. Do upratovania, ktoré 
HNCH usporiadal pri príležitosti 
ukončenia letnej turistickej se-
zóny, sa podľa Burdovej zapojili 

nielen miestni, ale i obyvatelia zo 
Sniny a z Humenného. Príjem-
ným prekvapením, ako uviedla, 
bolo i zapojenie sa niekoľkých 
náhodných turistov stúpajúcich 
k Sninskému kameňu.

RNDr. Igor Kudzej, CSc., Humenné     

Hlavným cieľom projektu, ktorého 
oficiálny názov je „RANDEZVOUS 
NA MLIEČNEJ CESTE“, je vytvore-
nie bezpečnej časti  cyklotrasy. Ke-
ďže cyklotrasy Zelený bicykel a Po 
stopách Herkula vedú po pomerne 
frekventovanej medzinárodnej ceste 
smerujúcej k hraničnému prechodu 
Ubľa /SK/ - Malý Berezny /UA/, 
je z hľadiska pohybu cykloturistov 
v denných a nočných hodinách 
dosť nebezpečná. Ďalším cieľom 
projektu je rozvoj cykloturistiky 
a cyklotrás, ktoré sa nachádzajú na 
pohraniční troch krajín Slovensko 
– Ukrajina - Poľsko s prepojením 
na Medzinárodnú cyklotrasu Zele-

ný bicykel – Cyklochodník malých 
planét a Astronomické observató-
rium a planetárium na Kolonickom 
sedle. Trasa prechádza príjemným, 
prírodným prostredím. Súčasťou 
cyklotrasy je aj vytvorenie odpočin-
kovej  cyklo-info zóny pre turistov, 
pozostávajúcej z altánku s lavička-
mi, stolom, ohniskom, stojanom 
na bicykle, informačnej tabule a  
smerovými tabuľami. Cyklotrasa sa 
nachádza v blízkosti Astronomic-
kého observatória na Kolonickom 
sedle, ktorého návštevnosť je me-
dzinárodná a celoročná, takže cyk-
lotrasy a odpočinková zóna by mali 
byť dostatočne využité.  Navrhnutá 
a zrealizovaná trasa prechádza me-
dzi Astronomickým observatóriom 
na Kolonickom sedle, ktoré je turis-

ticky významné miesto vzdelávania 
a astroturistiky v Parku tmavej ob-
lohy Poloniny, a obcou Ladomirov, 
kde je možnosť občerstvenia, stra-

vovania a ubytovania. Celková dĺžka 
novej označkovanej trasy je 2480 m 
a pre cyklistov je sprístupnená od 
októbra 2019.

Dobrovoľníci zniesli zo Sninského kameňa aj pneumatiku. Do upratovania sa zapojili aj Humenčania

Nová cyklotrasa medzi astronomickým observatóriom na Kolonickom sedle a Ladomirovom

Počas druhého ročníka organizovaného upratovania okolia Sninského kameňa našli v sobotu dobrovoľníci v lese aj 
traktorovú pneumatiku. Do akcie zorganizovanej Hámorským náučným chodníkom (HNCH) v spolupráci s obcou Zemplínske 

Hámre v okrese Snina sa podľa pracovníčky HNCH Zuzany Burdovej zapojilo 25 dobrovoľníkov.

V rámci grantového programu ŠARIŠ ĽUĎOM 2018/2019 sa  Neinvestičný fond „TELESKOP“ zapojil do výzvy na grant, 
ktorý sa zameriava hlavne na podporu rozvoja cykloturistiky a cyklotrás Prešovského samosprávneho kraja. Na základe 

rozhodnutia Správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš zo dňa 21. 6. 2018 nadácia poskytla grant pre sedem víťazných 
projektov, medzi víťaznými bol aj projekt podaný Neinvestičným fondom „TELESKOP“ vo výške 2 230 eur.

Súčasťou cyklotrasy je aj odpočinková cyklo-info zóna pre turistov, pozostávajúca z altánku s lavičkami, 
stolom, ohniskom, stojanom na bicykle, informačnej tabule a  smerovými tabuľami. | FOTO: NF TELESKOP
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Výstava Z dejín Rómov na Slovensku vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Poškodený most v Strážskom zvažujú sprejazdniť  aspoň pre osobnú dopravu. Čaká sa na znalecký posudok

ts, Strážske   

Po nevyhnutných úkonoch, ktoré 
musel urobiť kraj, začala fakulta 31. 
októbra odoberať vzorky betónov 
pre vypracovanie správy k pevnosti 
betónu. Následne bude realizovať 
merania potrebné k vyhotoveniu 
znaleckého posudku. Okrem toho 
kraj v spolupráci s Technickou uni-
verzitou v Košiciach pracuje na od-
bornom stanovisku, ktoré má určiť 
zaťažiteľnosť mosta pri súčasnom 
poškodení. Cieľom tohto stanoviska 
je posúdenie, či je možné sprejazd-
niť most pre osobnú dopravu do 
3,5 tony. V stredu 29. októbra bol 
ukončený aj výber zhotoviteľa, kto-
rý by mal do siedmich dní odstrániť 
spadnutý nosník. Po tom, čo došlo 
na tomto moste k obmedzeniam 
v doprave, Košický samosprávny 
kraj v spolupráci s autobusovými 
dopravcami zabezpečil pravidelnú 
prímestskú dopravu pre obyvateľov 
dotknutých obcí. Dopravné spojenie 
premáva z Michaloviec do Strážske-
ho a späť cez obce Zbudza a Staré 
s prestupom na zastávke „Strážske, 

Krivošťany č. d. 382“. Cestujúci 
prechádzajú peši cez most, odkiaľ 
nastupujú do druhého pristaveného 
autobusu, ktorý pokračuje na linke 
podľa cestovného poriadku. Prestup 
je zabezpečený pri všetkých spojoch. 
Košický samosprávny kraj chce 
v najbližšej dobe realizovať kontroly 
všetkých mostov, ktoré sú zaradené 
do kategórie stavebno-technického 
stavu štyri a vyššie, teda uspokoji-
vý až havarijný. Okrem toho bude 
vykonaná mimoriadna kontrola 
všetkých mostov, ktoré majú rov-
naké stavebné riešenie. V súčasnosti 
už sú pri rekonštrukciách väčších 
objektov inštalované aj meracie 
zariadenia, napríklad tenzometre, 
ktoré majú dlhodobo sledovať nos-
nosť konštrukcií. Kraj chce zároveň 
priebežne monitorovať stav mostov 
novými technológiami, napríklad s 
využitím dronov. Kraj sa snaží viac 
investovať do opráv a rekonštruk-
cií mostov ako v minulom období. 
Konkrétne v tomto roku schválilo 
Zastupiteľstvo KSK finančné pro-
striedky na rekonštrukciu 23 mostov 
a do budúcoročného rozpočtu ráta s 

rekonštrukciou ďalších 21 mostov. 
Informovala hovorkyňa predsedu 

KSK Anna Terezková.

Jana Fedičová, Humenné   

Prostredníctvom jedenástich tex-
tovo-obrazových informačných pa-
nelov prezentuje výstava význam-
né historické míľniky od príchodu 
Rómov na územie Slovenska po 
udalosti 20. storočia. Zachytáva 
prvé písomné záznamy pôsobenia 
rómskych osadníkov na našom 
území, tradičný spôsob obživy, 
proces etablovania v spoločnosti, 
ale aj temné obdobie vojnových 
udalostí a diskriminácie. Osobi-
tosť tradičných rómskych reme-

siel, prejavy originálneho umenia 
a tradícií dokumentujú v rámci 
výstavy ukážky z bohatého zbier-
kového fondu Vihorlatského mú-
zea v Humennom so zameraním 
na rómsku kultúru. Scenár výsta-
vy ponúka charakteristické róm-
ske remeselné nástroje a výrobky 
v oblasti metlárstva, košikárstva, 
korytárstva a ďalších tradičných 
spôsobov obživy. Bohato zastúpe-
ný je jedinečný umelecký prejav 
rómskej kultúrnej tradície. V ob-
lasti muzikálnosti predstavuje vý-
stava súbor pôvodných strunových 

hudobných nástrojov, výtvarné 
umenie sprostredkúvajú diela zná-
meho rómskeho insitného maliara 
Aladára Kureja z Humenného. Vý-
stavu pútavým spôsobom dopĺňajú 
ukážky tradičného rómskeho ode-
vu. Informačná a grafická forma 
spracovania výstavy je zároveň 
zaujímavým výukovým doplnkom 
pri spoznávaní jednotlivých prvkov 
rómskej kultúry ako súčasti kul-
túrneho dedičstva regiónu. Svojím 
obsahom využíva aktuálna výstava 
poznatky predošlého múzejného 
výskumu projektu Oral history 

so zameraním na obdobie druhej 
svetovej vojny a novšieho výsku-
mu upriameného na prezentáciu 
rómskej kultúry. Sprievodnou ak-
tivitou výstavy bude v priebehu jej 
trvania cyklus odborných predná-
šok pre širokú verejnosť a školskú 
mládež, prezentácia filmového do-
kumentu a publikácií s tematikou 
rómskych dejín, dokumentujúce 
doterajšie výskumné činnosti mú-
zea v danej oblasti. Vo výstavných 
priestoroch Vihorlatského múzea 
v Humennom potrvá výstava do 
31. decembra 2019. 

Košický samosprávny kraj už má vysúťaženého dodávateľa, ktorý vypracuje znalecký posudok vrátane diagnostiky 
a statického posúdenia mosta, je ním Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

Výstava z dejín Rómov na Slovenku prináša historický a etnografický prierez vývojom rómskych dejín na našom území, ktoré sú 
vyše sedemsto rokov neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry. Svojím zameraním výstava nadväzuje na doterajšie múzejné výskumy, 

poznatky a vlastný zbierkový fond Vihorlatského múzea v Humennom s predsavzatím obnovenia expozície rómskej kultúry.

Cestujúci prechádzajú v Krivošťanoch peši cez most, odkiaľ nastupujú do druhého pristaveného autobusu, 
ktorý pokračuje na linke podľa cestovného poriadku. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Poslanci schválili nové podmienky pre obstaranie mestskej autobusovej dopravy

Multifunkčné športoviská na zimné športy postavia aj v Prešovskom kraji

mpo, ts, Humenné 

Zastupiteľstvo pritom schválilo 
technické podmienky len nedávno 
19. júna tohto roku. Podľa samo-
správy ale neboli vhodné k pred-
metu a rozsahu obstarávanej služ-
by. Potvrdilo to aj verejné obsta-
rávanie, ktoré komisia určená na 
vyhodnocovanie cenových ponúk 
musela zrušiť. Zároveň odporučila 
zrušiť schválené technické pod-
mienky pre verejné obstarávanie 
k zabezpečeniu služieb v mest-
skej autobusovej doprave. „Takto 
schválené podmienky neúmerne 
zaväzujú budúceho poskytovate-
ľa mestskej autobusovej dopravy 
k ďalšiemu investovaniu do mo-
dernizácie vozidlového parku, čo 
má podstatný vplyv na zvýšenie 
ročných nákladov na prevádzku, 
a tým aj na výšku ponúkanej ceny 
za poskytovanú službu,“ skon-
štatovala komisia. Mestská rada 
v Humennom na svojom rokovaní 
9. októbra predložený návrh na 
zrušenie uznesenia prerokovala 

a odporučila Mestskému zastupi-
teľstvu v Humennom zrušiť uzne-
senie č. 96/2019 Technické pod-
mienky pre verejné obstarávanie 
k zabezpečeniu služieb v mestskej 
autobusovej doprave v meste Hu-
menné na obdobie od 01.01.2020 
do 31.12.2029. 

Schválili nové technické 
podmienky
V rámci rokovania, ktoré sa usku-
točnilo v stredu 23. októbra, 
poslanci schválili nové Technické 
podmienky pre verejné obstaráva-
nie k zabezpečeniu MAD. Dôvo-
dom nových technických podmie-
nok bola zmena niektorých kritérií 
na vozidlový park, napr. znížil sa 
počet kmeňových vozidiel na 6 
ks autobusov jednotnej farebnej 
karosérie, 100 percent všetkých 
vozidiel bude čiastočne nízkopod-
lažných s možnosťou klimatizácie.

Mesto chce získať financie 
na novú cestu, chodníky aj 
projektovú dokumentáciu

Poslanci podporili aj žiadosť mesta 
Humenné o nenávratný finančný 
príspevok (NFP), zameraný na 
podporu dobudovania základnej 
technickej infraštruktúry v pro-
stredí marginalizovaných róm-
skych komunít MRK. Konkrétne 
vybudovanie novej miestnej komu-
nikácie v osade Podskalka či chod-
níkov na Valaškovskej a Čapajevo-
vej ulici. Predpokladaný NFP by 
predstavoval 228 418,95 eura s 5 
% spolufinancovaním samosprávy 
vo výške 12 022,05 eura. Ďalším 
podporeným projektom, ktorému 

poslanci odsúhlasili žiadosť, je 
výzva Ministerstva dopravy a vý-
stavby SR na vypracovanie projek-
tovej dokumentácie na výstavbu, 
zmenu stavby, stavebné úpravy 
alebo rekonštrukciu cyklistickej 
komunikácie. V tomto prípade by 
požadovaná dotácia poslúžila na 
premostenie rieky Laborec s dvo-
mi jazdnými pruhmi pre cyklistov 
v dĺžke 95 metrov, ale aj dobudo-
vanie ďalších cyklotrás v meste. Aj 
tu by bolo mesto Humenné spolu-
financovateľom vo výške percent, 
teda 3 670,46 eura.

tasr, Prešovský kraj, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Vo vyhlásenej verejnej súťaži, o 
ktorej vo štvrtok vo svojom vestní-
ku informuje Úrad pre verejné ob-
starávanie (ÚVO), ide o zabezpeče-
nie 20 športovísk (2 - 3 pre každý 
kraj), a to vrátane technického zá-
zemia. Celková hodnota zákazky je 
odhadovaná na 6.493.834 eur bez 
DPH. Zákazka je rozdelená na tri 
časti - výstavbu desiatich športo-
vísk v Bratislavskom, Trnavskom, 
Nitrianskom a Trenčianskom kra-
ji, ďalších desiatich v Žilinskom, 
Banskobystrickom, Košickom a 

Prešovskom kraji. Osobitne je 
určená zákazka na dodanie rolby 
a zariadenia na úpravu ľadu pre 
každú MŠP. „Uchádzač môže pred-
ložiť ponuku na ktorúkoľvek časť, 
na dve, ale aj na všetky časti pred-
metu zákazky. Každá časť sa bude 
vyhodnocovať osobitne, výsledkom 
môže byť preto podpísanie zmlúv s 
jedným, ale i dvoma či tromi úspeš-
nými uchádzačmi,“ ozrejmil SZĽH, 
ktorý chce rozdelením zákazky 
vytvoriť širší priestor pre čestnú 
hospodársku súťaž. Záujemcovia 
môžu predkladať svoje žiadosti do 
18. novembra 2019. Multifunkčné 

plochy budú inštalované v 20 ob-
ciach so strediskovými základnými 
školami, budú nezastrešené a budú 
slúžiť pre zimné športy prevažne v 
zimnom období. V letnom obdo-
bí budú pokryté multifunkčným 
povrchom, na ktorom je možné 

prevádzkovať viacero športových 
hier. Budú preto využiteľné pre 
deti, mládež a športujúcu verejnosť 
počas celého roka. Obce, v ktorých 
sa má MŠP realizovať, musia pre-
ukázať pripravenosť územia a sietí 
pre dodanie a inštaláciu MŠP.

Mestskí poslanci sa v stredu 23. októbra na zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Humennom opäť zaoberali 
schvaľovaním Technických podmienok pre verejné obstarávanie k zabezpečeniu služieb v Mestskej autobusovej doprave 

(MAD) v meste Humenné na obdobie 10 rokov od  januára 2020 do decembra 2029.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) plánuje vybudovať v 20 obciach multifunkčné športoviská na zimné športy.  
SZĽH hľadá zhotoviteľa multifunkčných športových plôch (MŠP) využiteľných pre zimné športy. 
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MsKS – DOM KULTÚRY
VII. HUMENSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN

Vernisáž výstavy najnovších diel členov Podvihorlatskej 
palety v Humennom. – vo štvrtok 7. novembra o 16.00 hod. vo 

výstavnej sieni MsKS. Výstava potrvá do konca novembra.
PACI PAC A KAMARÁTI

Jesenné turné s novou show. Chytľavé piesne, veselé 
postavičky, krásne kulisy vás zavedú do rozprávkového sveta. 

S pánom Trampolínim, levíkom Leom vysvetlíme, prečo je 
mliečko zdravé. Mário Praženec a Adriana Pešinová. – v ned-
eľu 17. novembra o 16.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 
7 eur. Každé dieťa pri vstupe dostane chutné a zdravé mliečko 

Brejky od Raja zadarmo.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM

JESENNÝ KONCERTNÝ CYKLUS 48. ROČNÍK. His-
torická hudba na dobových nástrojoch. Koncert renesančnej 

a barokovej hudby. Anna Kňažíková (spev), Alexander Botoš 
(violončelo), Michal Hottmar (arcilutna). - v piatok 15. novem-

bra o 19.00 hod. v koncertnej sieni zámku. Vstupné 4/3 eur.
Z DEJÍN RÓMOV NA SLOVENSKU

Panelová výstava obohatená o zbierkové predmety. Potrvá do 
konca kalendárneho roku 2019.

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

VM potrvá do 13. decembra.
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
AMNESTIE

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

Okrem príbehu troch rodín zasiahnutých komunistickou 
perzekúciou 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 producentom, scenári-

stom Marošom Hečkom. 
SIROTA BROOKLYN

(MOTHERLESS BROKLYN)
dráma (USA), slovenské titulky – 6. novembra 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.

VOLANIE
dokument (SVK), originálna verzia – 7. novembra o 18.30 hod.
ASFK... Opustili svetský život, manželku, deti, prácu a vstúpili 
do kláštora. Cez portréty troch mníchov zachytáva celovečerný 
dokumentárny film Erika Prausa neopakovateľnú duchovnú at-
mosféru a mystiku pravoslávneho kláštora „Počájivská lávra“, 

ktorý leží na kopci nad mestečkom Počájiv v Ternopiľskej 
oblasti na západe Ukrajiny. Otcovia Gabriel, Vicilentius a 

Nazarij sa tu zbavili traumatizujúcej minulosti, dosiahli pokoj 
a vyrovnanosť, našli zmysel života. Ich príbehy sú metaforami 
zduchovnenia a očistenia od ľudských vášní na pozadí divokej 
ukrajinskej reality. Pod tlakom materiálnej biedy a duchovného 

zúfalstva navštevujú toto pútnické miesto masy veriacich, 
aby načerpali nové sily a odpustenie. Film s úctou pozoruje 
každodenný život mníchov, ale všíma si aj okázalú nádheru 
kláštorného prostredia. Cesta viery nie je len výsadou vyvo-

lených. Je otvorená pre každého, kto pocíti „volanie“.
ZLATOKOPKY

(HUSTLERS)
dráma (USA), slovenské titulky – 8. novembra o 17.30 hod.

Film bol inšpirovaný článkom, ktorý vyšiel v New York 
Magazine pod názvom „Zlatokopky zabodovali“.  Okamžite 
zaujal pozornosť čitateľov nesmierne šťavnatým príbehom 

o partičke šikovných striptérok, ktoré sa rozhodli rozbehnúť 
výnosný obchod s bohatými klientami z Wall Street. Celé to 
vymyslí a naplánuje exotická tanečnica Ramona (J. Lopez) a 

čerstvá posila klubu Destiny (C. Wu). 
DOKTOR SPÁNOK

(DOCTOR SLEEP)
horor (USA), slovenské titulky – 8. a 9. novembra o 19.30 hod.
Film nadväzuje na príbeh filmu Osvietenie (Stanley Kubrick), 

ktorý popisuje hrôzostrašné udalosti, ku ktorým došlo pred 
40-timi rokmi v hoteli Overlook. Teraz už dospelý Dan 

Torrance (E. McGregor) sa usilovne snaží vyrovnať so svojím 
hrôzostrašným zážitkom. Všetko sa zmení vo chvíli, keď 

sa stretne s Abrou, odvážnym mladým dievčaťom, ktoré je 
obdarené mimoriadnymi schopnosťami označovanými ako 

„žiarenie“. Abra inštinktívne vycíti, že Dan má rovnaké 
tajuplné nadanie ako ona a obráti sa naňho so zúfalou prosbou 

o pomoc. Neľútostná Rose a jej nasledovníci totiž čerpajú 
energiu zo „žiarenia“ ďalších nevinných detí a pre dosiahnutie 

svojej nesmrteľnosti sú ochotní urobiť čokoľvek. 

OVEČKA SHAUN VO FILME: FARMAGEDDON
(SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON)

animovaná rodinná komédia (GBR/USA/FRA), originálna 
verzia – 9. novembra o 15.45 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. 
ŽENSKÁ NA VRCHOLE

komédia (CZE/SVK), originálna verzia – 9. novembra o 17.30 
hod., 10. a 12. novembra o 19.30 hod.

Trošku svojrázna, nezadaná majiteľka biokaviarne Helena (A. 
Polívková) odchádza na popud svojej tety Ely (J. Krausová) 

s 8-ročným synom Mikulášom stráviť advent v pokoji na 
horách. Vďaka vlastnej  roztržitosti či hre osudu sa však nam-
iesto luxusného hotela ocitá vo vysokohorskej chate Samota, 
kde horal Richard (M. Dejdar) sprostredkúva adrenalínové 

športy. Samotár žije so svojou malou dcérkou Zuzkou a veľmi 
spoločenským bratom Mišom, uznávaným členom horskej 

služby, milovníkom žien a zábavy. Helena netuší, že v rovnakú 
dobu sa jej milujúca matka (J. Preissová) rozhodne prinútiť 
protestujúceho otca (B. Polívka), aby sa vydali na hory tiež. 

SPITFIRE

dokument (GBR), české titulky – 11. novembra o 19.30 hod. 
Hovorilo sa o ňom, že je to dokonalá krása. Lenže táto krá-
sa vedela zabíjať. Dokument rozpráva impozantný veľký 

príbeh o vízii, odhodlaní a odvahe, o lietadle, ktoré vzniklo 
zo súťaživosti v období, kedy sa schyľovalo k vojne, jeho 
kvalita sa ocenila v boji a stalo sa jednou z najslávnejších 
stíhačiek na svete. Príbeh lietadla Spitfire, ktorý zmenil 

svetové dejiny, vyrozprávajú poslední doteraz žijúci 
veteráni II. svetovej vojny. Dokumentárny film ohromí 

fantastickými zábermi z vtáčej perspektívy nakrútenými 
špičkovým leteckým kameramanom i vzácnymi digitálne 
upravenými záznamami z búrlivých 40-tych rokov, kedy 
bola táto stíhačka bezkonkurenčne kráľom nebies. Film 

ukazuje aj súčasný osud tohto výnimočného stroja a poroz-
práva, ako sa z neho stala medzinárodná legenda.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 
(ŠKORPIÓN * 23. 10. – 21. 11.)

04. 11. KAROL, JESIKA
05. 11. IMRICH
 (Svetový deň behu)
06. 11. RENÁTA
 (Medzinárodný deň ochrany  

životného prostredia pred 
ničením počas vojny 
a ozbrojeného konfliktu)

07. 11. RENÉ
08. 11. BOHUMÍR, BOHUMÍRA
 (Svetový deň röntgenológie 

a röntgenológov / Svetový deň 
urbanizmu)

09. 11. TEODOR, TEO, 
TEODORA, TEA

 (Svetový deň slobody / 
Medzinárodný deň proti 
fašizmu a antisemitizmu)

10. 11. TIBOR
 (Svetový deň vedy pre mier 

a rozvoj - UNESCO)
11. 11. MARTIN, MAROŠ
 - Den válečných veteránů (ČR, 

pamätný deň)
 (Deň veteránov / Svetový deň 

použiteľnosti)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
04. 11.  LUMP / ARNIKA
05. 11.  SUZY / HYACINTA
06. 11.  SCARLETT / TINA
07. 11.  ORFEUS / FIDO
08. 11.  IZABELA / OMAR
09. 11.  PIPI / DONOVAN
10. 11.  LUJZA / GERT
11. 11.  SAMUEL / JORIK

HE-/0266
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (04.11.) 6:17 / 16:09 hod.
ut 6:19 / 16:08 hod.
str 6:20 / 16:06 hod.
štvr 6:22 / 16:05 hod.
pia  6:23 / 16:04 hod.
sob 6:25 / 16:02 hod.
ned 6:27 / 16:01 hod.
pon (11.10.) 6:28 / 15:59 hod.

 

 

 

 

OD OKTÓBRA  V  PONUKE
STRAVOVANIE PRE SENIOROV / ROZVOZ OBEDOV PRE SENIOROV

HE-PR/0248
H

E
-M

/0275

M E S T O   H U M E N N É
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovnej pozície

ZAMESTNANEC ODBORU SPRÁVY MAJETKU 
– referát správy bytov a nebytových priestorov

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 podať

v termíne najneskôr  
do 13. novembra 2019 do 12.00 hod.

na adresu: Mestský úrad – sekretariát primátora,
Kukorelliho 34, 066 28  Humenné.

PhDr. Ing. Miloš Meričko, 
primátor mesta

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

04. 11.  BENU - OC Tesco,
  Družstevná ul. 39
05. 11.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
06. 11. PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 (Pod stračou nožkou)
07. 11.  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
08. 11.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28/26
09. 11.  MEDIA,
 Družstevná ul. 1470/7
10. 11.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67 (Južné nám.)
11. 11 . NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29

H
E/0271

KÚPALISKO V HUMENNOM
(4. – 10. 11. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 10.15 hod.
 12.15 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 10.15 hod.
 12.15 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 10.15 hod.
 12.15 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 12.15 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

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

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

Začiatkom novembra sa teplo so 
zimou háda. 

Príde sv. Teodor (9. 11., mučeník) 
a mráz nám zlezie z hôr. 
Keď na Martina (11. 11.) 

svieti slnko jasné, tuhú zimu 
očakávajme.

Na sv. Martina z Tours (biskup) 
zvykne pribudnúť snehová 

perina.
Na Martina si medveď do brlohu 

líha. 
Na sv. Martina najlepšia je 

husacina a k tomu čaša vína.
Ak v novembri havrany vedno 

lietajú, dažde alebo snehy 
predpovedajú.

PRANOSTIKA

 (jac)

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
S L U Ž B Y

 � PREPRAVA tovaru / 
SŤAHOVANIE - vlastnou 
dodávkou. STAVEBNÉ 
a MURÁRSKE práce. Tel. 
0908 417 071.

HE-R/0171

P R E D A J

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

HE-R/0167

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

HE-R/0001

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

HE-R/0176

INFOSERVIS / INZERCIA
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Pohľad na humenský cintorín zo Sídliska III. Takto rozsvietené sviece počas dušičkového víkendu vo Sviatok všetkých svätých a v deň 
Pamiatky zosnulých nám opäť pripomenuli pominuteľnosť ľudského bytia a života na pozemskom svete.    -MJK-

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 16. kolo
LIPANY - FK HUMENNÉ 

3:0 (2:0)
Góly: 4. a 68. Vladimír Pyda, 14. Ján 
Dlugoš.
Žlté karty: 85. A. Štroncer – 21. Pe. 
Šuľák, 27. F. Serečin, 49. M. Sidor, 59. 
L. Kulich, 74. Pa. Šuľák. Rozhodovali: 
C. Juhás – M. Jasečko, Z. Lang – 500 
divákov.
ŠK ODEVA: Peter Bartoš – Pa. Pop-
ovec, S. Andrić, V. Pyda (81. J. Filip), S. 

Kraľovič (81. A. Štroncer), J. Dlugoš, M. 
Vysočan (84. L. Hovanec), M. Jacko, R. 
Kamenec, L. Micherda (74. J. Blaško), J. 
Hovančik. Tréner: Pavol Vytykač.
FK HE: Dávid Slávik – I. Komjatý 
(74. P. Košuda), L. Kulich, E. Streňo, 
F. Serečin, C. Vasiľ, J. Skvašík (86. Pa. 
Šuľák), M. Mihok (86. S. Salanci), Pe. 
Šuľák,  Pe. Vojtovič (59. M. Jakubov), M. 
Sidor. Tréner: Peter Košuda.

•	 VEĽKÉ REVIŠTIA – MFK SNINA 

1:4 (0:3), góly: 74. Róbert Bumbera – 
4. Maksym Losiev, 5. Kristian Sehediy, 
37. (11 m) Dušan Janko, 59. Dmytro 
Rohulskyi.
•	 Poprad B – Vranov n/T. 0:4, 
Krompachy – Šarišské Michaľany 
1:0, Svidník – Spišská Nová Ves 3:1, 
Bardejovská Nová Ves – Stropkov 4:0, 
Giraltovce – Plavnica 2:0, Prešov – Kalša 
5:1.
Prešov 15 12 1 2 46:13 37
Lipany 15 12 1 2 44:14 37
Vranov 15 11 1 3 35:10 34
Humenné 15 10 2 3 33:12 32
Stropkov 15 8 2 5 23:20 26

Poprad B 15 8 1 6 28:30 25
Kalša 15 7 3 5 30:29 24
Snina 15 7 2 6 24:23 23
Š. Michaľany 15 7 2 6 18:22 23
Svidník 15 6 4 5 21:20 22
Bard. N. Ves 15 5 2 8 25:36 17
Spiš. N. Ves 15 3 3 9 16:22 12
Krompachy 15 3 2 10 17:25 11
Plavnica 15 2 3 10 10:29 9
Giraltovce 15 2 1 12 11:36 7
V. Revištia 15 2 0 13 9:47 6

Najbližší zápas FK Humenné:
7. kolo – 9. novembra o 13.30 hod.: FK 

Noves Spišská Nová Ves – FK Humenné. 
-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS

(dk), -MJK-; Klagenfurt, Snina 

Ďalší z turnajov Európskeho po-
hára kadetov a kadetiek organi-
zovali v dňoch 26. a 27. októbra 
v rakúskom Klagenfurte. Klub 

šermu Snina tu reprezentovali tri 
dievčatá. V tejto kategórii nastúpilo 
na šermiarske planše 186 šermiarok 
z dvadsiatich krajín.  

Najviac sa z trojice darilo Žele Gros-
srubatscher, ktorá si v základnom 

kole z piatich zápasov vybojovala tri 
víťazstvá a s prehľadom postúpila na 
81. mieste do vyraďovacej fázy. Postu-
povalo tu až 140 pretekárok. V prvom 
kole eliminácie mala voľný žreb, no 
potom v boji o postup medzi 64 naj-
lepších prehrala so Švajčiarkou Maiga 
tým najtesnejším rozdielom 14:15 na 
body, a tak skončila 93. mieste. 
Viera Grossrubatscher síce v základ-
nom kole vybojovala dve víťazstvá, no 
nestačilo jej to na postup do eliminácie 
a skončila tak na 143. mieste. 

Ani tretia sninská šermiarka Mária 
Riedl sa neprebojovala do eliminácie 
a skončila na 174. mieste. 
Víťazkou kategórie kadetiek na tomto 
turnaji sa stala Klughardt z Poľska. 

Po treťom Európskom pohári majú 
sninské šermiarky vybojované cenné 
body do nominácie na Majstrovstvá 
Európy. Veríme, že na posledných 
dvoch turnajoch v Bratislave a v poľ-
skom Krakove sa im podarí splniť ten-
to limit. 

Sninské kadetky siahajú na limit pre európsky šampionát

Viera Grossrubatscher, Mária Riedl a Želmíra Grossrubatscher so šoférom výpravy 
v Rakúsku. | FOTO ARCHÍV DK

H
E

-S/0042
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Libero Robo Boldy na príjme po úspeš-
nom servise súpera. | FOTO MJK

Robo Gálfy (Poprad) v snahe prejsť na sieti Martinom 
Kopkom. | FOTO MJK

Radosť humenských volejbalistov po zisku posled-
ného bodu v prvom zápase.  | FOTO MJK

Zohraná dvojica pre blok na sieti – Kopka a Bališin.
  | FOTO MJK

Súpiska volejbalistov z Popradu disponovala mladučkými hráč-
mi.  | FOTO MJK

Sobota 2. novembra... skrinka so zvukovou aparatúrou neprežila ak-
ciu v MŠH (Halloweenská párty), ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 31. 
októbra. | FOTO MJK

-MJK-, Humenné 

I.LIGA MUŽI, sk. Východ – 4. kolo

HUMENNÉ – POPRAD
3:1 (20, -24, 15, 8) a 3:0 (25, 21, 24)

ŠK GYMNÁZIUM: P. Bobaľa, M. 
Šarga, D. Fereta, O. Blicha, J. Bališin, 

M. Kopka, P. Šompľák, M. Feduš, M. 
Kuraš, Š. Krajník, M. Roháč, F. Mar-
ton – liberá Róbert Boldy a Michal 
Faltin. Tréner: Ľubor Selecký.
VK JUNIOR 2012: D. Fax, R. Gálfy, 
T. Jasič, V. Kostelník, M. Mikuláško, 
S. Pisarčík, R. Rodziňák, P. Šoltys, A. 
Veselý – libero Andrej Vojčík. Tréner: 
Andrej Vojčík.

•	Svidník B – Revúca 2:3 (17, -12, 25, 
-12, -7) a 0:3 (-21, -13, -22), Prešov B 
– Stará Ľubovňa 3:2 (25, -18, -22, 25, 
15) a 0:3 (-24, -18, -18).

Humenné  8 8 0  24:5 24
Revúca  8 6 2 19:9 17
Svidník B  8 4 4 16:12 13
St. Ľubovňa  8 3 5 12:18 9

Prešov B  8 2 6 9:22 5
Poprad  8 1 7 9:23 4

Najbližší dvojzápas odohrajú 
Humenčania na domácej palubovke, 
16. novembra o 10.00 a 12.00 hod. 
v MŠH proti tímu VK Mirad PU 

Prešov B.

Chlapci spod Tatier našich volejbalistov príliš netrápili

Tribúna MŠH sa na volejbalových zápasoch po dlhej odmlke začína postupne zapĺňať. Všetko chce svoj čas... | FOTO MJK
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Prvým kolom Jesenných majstrov-
stiev Východoslovenskej oblasti 
začali v sobotu 26. októbra na hu-
menskej plavárni nielen naši plavci 
maratón pretekov s blížiacim sa 
koncom kalendárneho roku. Jede-
násť klubov nominovalo na štart 100 
mužov (chlapcov) a 99 žien (dievčat). 
V domácom krátkom 25-metrovom 
bazéne štartovalo 12 plavcov a 12 
plavkýň klubu Chemes Humenné.
Trinásťročný Dominik Luksaj v troch 
disciplínach nepustil nikoho pred 
seba - tri zlaté medaily si vylovil za 
100 metrov prsia, 100 a 400 metrov 
polohové preteky. Dvakrát bol ocene-
ný striebrom - 50 a 100 metrov voľný 
spôsob.
Timotej Leško stál dvakrát na zlatom 
stupni víťazov - 50 a 100 metrov voľ-
ný spôsob a raz doplával na bronzovej 
pozícii v disciplíne 100 metrov polo-
hovka. 
Zuzana Pavlíková sa potešila zo zla-
ta na trati 200 metrov motýlik a šty-
rikrát dohmatla na bronzovej pozícii 
- 50 a 100 metrov voľný spôsob, 100 
metrov prsia a 100 metrov polohové 
preteky. 
V kategórii dvanásťročných plavcov 
bol z humenského klubu najúspešnej-
ším Oliver Verba s troma zlatými kov-
mi – 100 metrov voľný spôsob, 200 

metrov motýlik a 100 metrov polohové 
preteky; jednu bronzovú medailu mu 
odovzdali po doplávaní kraulu na dĺž-
ke 50 metrov. 
Matúš Adamec sa zlatým medailám 
potešil dvakrát – 100 metrov prsia 
a 400 metrov polohové preteky; strieb-
ro si vyplával v znaku na 200 metrov 
a bronz v päťdesiatke voľným spôso-
bom. 
Mária Balogáčová si vyplávala zlato 
v disciplíne motýlik na 200 metrov, 
bronz jej zavesili na hruď po doplávaní 
100 metrov voľným spôsobom. 
Rastislav Fecenko zvládol 200 met-
rov motýlik bronzovo. 
Tesne za stupňom víťazov skončili: 
Marek Harvilik (4. motýlik na 200 m), 
Petra Vasiľková (5.  znak na 100 a 200 
m), Ľubomír Findrik (5. motýlik na 
200 m).
Štrnásťročný Boris Barica zaplával 
najlepší čas v znaku na 200 metrov, 
dve strieborné medaily si vyplával 
v disciplínach 100 metrov voľný spô-
sob a 400 metrov polohovka. 
Ema Borščová sa postavila na strie-
borný stupeň víťazov po doplávaní 
polohovky na 100 metrov a bronzovú 
medailu získala v motýliku na 200-m 
trati. 
Nina Trebišovská si postriebrila mo-
týlika na 200 metrov a Michal Pandoš 
zaplával bronzové prsia na 100 met-
roch.
Desaťročné dievčatá si zobrali domov 
po dve medaily: Laura Ovšanyová 
strieborné - 200 metrov motýlik a 100 
metrov polohové preteky; Dominika 

Vasiľková bronzové v tých istých 
disciplínach. 
Sandra Ferjaková doplávala na štvr-
tom nepopulárnom mieste motýlika po 
200 metroch.
Jedenásťročná Viktória Mattová dva 
razy doplávala štvrtá - 100 m polohov-
ka a 200 m motýlik; aj Martin Leňo 
dohmatol na štvrtom mieste 100 m 
prsia. Nikolas Jevič motýlika na 200 
m doplával na piatej pozícii. 
Plavci Plaveckého klubu CHEMES 
získali spolu 35 medailí – 13 zlatých, 
10 strieborných a 12 bronzových. 
V hodnotení klubov skončili na týchto 
pretekoch tretí. Humenská omladina 
si vylepšila osobné rekordy v 73 prí-
padoch.  

Jesenné majstrovstvá VSO v plávaní v humenskom bazéne

Prvé kolo jesenných majstrovstiev VSO organizovali v humenskom krátkom bazéne.   | FOTO MJK

Dominik Luksaj (uprostred) a Timotej Leško (vpravo).  | FOTO archÍv PKCH

Humenská plavkyňa pred štartom jednej 
z plaveckých disciplín. | FOTO MJK

Humenské plavkyne (vľavo a vpravo) na stupni víťazov.  | FOTO archÍv PKCH



PONDELOK
4. NOVEMBRA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 15|ŠPORT

Naši plaveckí odchovanci – Tibor Hodbod a Filip Levický, sa zúčastňujú pretekov už len ako 
rozhodcovia. | FOTO MJK

Tréner Erich Serbin v pozícii rozhodcu. Vľavo plavec domáceho klubu.| FOTO MJK

Kouč prešovského plaveckého klubu s jedným zo svojich zverencov po doplávaní znakárskej 
disciplíny. | FOTO MJK

V hodnotení klubov skončil PK Chemes na týchto pretekoch tretí. Humenská omladina si 
vylepšila osobné rekordy v 73 prípadoch.   | FOTO MJK

Humenčanka Lenka Melničáková vo farbách ŠKP Košice.  | FOTO MJK

Plavkyne košického ŠKP vo chvíli obedňajšej pauzy.  | FOTO MJK
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Stretnutie II. ligy na humenskom ľade 
v sobotu 2. novembra podvečer vôbec 
nepôsobilo jednoduchým dojmom. Sú-
per z Trebišova okrem pekného hokeja 
preukázal domácim hokejistom a fanúši-
kom v hľadisku tvrdosť a hrubosť tohto 
športu. O pästné súboje nebola núdza. 

Vkusne rozohraná partia prvej tretiny síce 
gól nepriniesla, zato „výmena“ názorov 
na ľadovej ploche spestrila divákom kla-
sickú hru. Namiesto gólov sa hráči oboch 
tímov predbiehali v počte vylúčení. Prvý 
zaujímavý pästný súboj priniesla 13. mi-
núta potom, čo Šiňanský sekol hokejkou 
súpera. Hrabčák a Maury sa opreli do Pet-
rička a Golu, ktorí chceli oplatiť domá-
cemu hráčovi faul. Štvorica si odsedela 
zhodne po štyri minúty na lavici hanby. 
Záver prvej tretiny ponúkol v čase 19:24 
min. ešte jedno spestrenie. Pred trebišov-
skou bránou si to „rozdali“ na päste Ľubo 
Buraľ a Vlado Krupenko. Obaja boli vy-
lúčení do konca stretnutia s navýšeným 
päťminútovým trestom, ktorí si odsedeli 
ich spoluhráči.

Ani druhá dvadsaťminútovka sa nevymy-
kala tradícii tresov (Maury, Ondrej – Ha-
nes, Antal, Dolgoš). V poslednej sekunde 
druhej tretiny sa tešili hostia, Matúš Pet-
ričko otvoril po dlhých štyridsiatich mi-
nútach účet stretnutia. 
Trochu kľudnejšia posledná tretina 
ohrozila svätyňu hostí v plnom rozsahu. 
Posledné dve minúty patrili domácim 
hokejistom. Najprv v čase 58:20 min. po 
spolupráci Maury – Banovský vyrovnal 
skóre na 1:1 Ján Skokan. V čase 58:48 
min. sa za hru zdvihnutou hokejkou vy-
slúžil dvojminútový trest Š. Stríž a po 
minúte presilovej hry otočil skóre na 2:1 
osem sekúnd pred záverečným hvizdom 
Damián Novický. 

II. HOKEJOVÁ LIGA,  skupina B – 7. kolo
HC 19 HUMENNÉ  

– HK 2016 TREBIŠOV
2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Góly: 59. Ján Skokan (1:1 – Banovský, 
Maury), 60. (PH1) Damián Novický (2:1 
– Fedorko) – 40. Matúš Petričko (Franc).
Strely: 63-24. Zákroky: 23-61. Pre-

silovky: 1/11 – 0:1. Oslabenia: 1/1 – 
10/11. Vylúčenia: 7-11. Rozhodovali: 
M. Mihaľov – L. Babjak, J. Pavlotty – 
1 080 divákov.

HC 19: Dominik Riečický  – M. Ondrej, 
Ľ. Buraľ, F. Vaško, D. Markuš, I. Fedorko 
– L. Hopkovič, D. Novický, T. Banovský, 
J. Skokan, M. Nagy – S. Maury, T. Iva-
nov, J. Šiňanský, S. Hrabčák, Ľ. Šándor 
– J. Copko, J. Jendruš, O. Mriglot, Ľ. Faj-
čák. Tréner: Milan Staš. 
HK 2016: Ivan Fedor (59:53 min. Marek 
Jesenko) – V. Kru-
penko, Š. Stríž, T. 
Stríž, R. Franc, K. 
Uhrin – D. Kobeľa, 
M. Dolgoš, D. An-
tal, R. Miľovčík, J. 
Dancsák – M. Ka-
žimír, M. Pástor, J. 
Bojkun, M. Petrič-
ko, F. Gola – M. Jo-
žiov, M. Mičko, J. 
Šikora, T. Mihalčík, 
J. Hanes. Tréner: 
Peter Slanina.

•	 Sabinov – Bardejov 2:3, Kežmarok – 
Sanok 3:4 (po SN), Gelnica – Rimavská 
Sobota 1:14. 

Humenné 7 7 0 0 0 48:9 21
Rimavská Sobota 6 5 0 0 1 51:14 15
Bardejov 6 5 0 0 1 27:11 15
Trebišov 7 3 0 0 4 34:30 9
Sanok (POL) 6 2 1 0 3 24:25 8
Kežmarok 6 1 1 1 3 22:47 6
Sabinov 5 1 0 1 3 12:28 4
Liptovský Mikuláš B 5 1 0 0 4 6:33 3
Gelnica 6 0 0 0 6 15:42 0

Dokonalý obrat skóre predviedli humenskí hokejisti proti 
Trebišovčanom.  | FOTO: MJK

Pästná výmena názorov z trinástej minúty za humenskou 
bránou. | FOTO: MJK

„Čisté“ zostali hádam iba vhadzovania. | FOTO: MJK

Vo svižnom zápase nebolo chvíle na oddych. | FOTO: MJK

Fedorko mieril v tomto prípade ponad konštrukciu brány. | FOTO: MJK
Buraľ verzus Krupenko... nevyhral žiaden z nich, obaja boli vylúčení do konca 
stretnutia. | FOTO: MJK

Skokan a Novický rozhodli v posledných dvoch minútach o víťazstve


