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Humenné: Chcú sprístupniť 
cestu na Vinné cez Porúbku

Mesto skrášli 15 čínskych 
cisárskych stromov, zasadia 
ich aktivisti

Humenčanka prišla o 11-tisíc 
eur. Naletela falošnému 
generálovi z Afganistanu

  Viac na str. 3   Viac na str. 3

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Vôľa zúčastnených k projektu je, 
výsledok bude závisieť od stano-
viska Košického samosprávneho 
kraja (KSK), vojenskej správy 

a potrebných analýz. Po rokovaní 
to potvrdil predseda komisie Mi-
roslav Benko. Iniciatíva rozpútať 
diskusiu o prepojení ciest Humen-
né – Porúbka - Vinné vzišla od 
prešovských krajských poslancov 

Jozefa Babina a Ondreja Mudreho 
z Humenného. Zasadnutie komi-
sie k tejto téme je podľa všetkých 
zúčastnených prvým krokom na 
dlhej ceste k realizácii projektu. 
Technicky by sa PSK a KSK mohli 

prostredníctvom dlhé roky uzavre-
tej komunikácie prepojiť do dvoch 
rokov, uviedol vedúci oddelenia 
územného plánovania a životného 
prostredia odboru regionálneho 
rozvoja PSK Peter Máthé. Praktic-

Možnosťou sprístupniť  pre verejnosť  uzavretú cestu spájajúcu mesto Humenné s Vinianskym jazerom sa zaoberala vo štvrtok 
vo Vihorlatskom múzeu Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja (PSK) na svojom výjazdovom rokovaní.
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ky bude proces vyžadovať súhlas 
a spoluprácu KSK a tiež vojenskej 
správy, keďže cestná komunikácia 
sa nachádza vo Vojenskom obvode 
Valaškovce. Výsledkom rokovania 
podľa Benkových slov je uznesenie, 
aby sa v spolupráci s KSK, správa-
mi ciest oboch krajov a tiež vojen-
skou správou vypracovala finančná 
analýza projektu s tým, že by išlo 
o cestu tretej triedy. „A samozrej-
me, aj majetkové vysporiadanie,“ 
doplnil Benko. Projekt sprístup-
nenia cestnej komunikácie počas 
letnej sezóny pre osobnú automo-
bilovú dopravu si bude vyžadovať 
rozšírenie a celkovú rekonštrukciu 
vozovky. „Potrebujeme dať čísla 
na stôl, lebo určite to nebude stáť 
10.000 eur ani 20.000 eur. Určite 
sa budeme rozprávať o miliónoch,“ 
doplnil Benko tému finančnej ná-
ročnosti. Náklady by podľa pred-

stáv komisie mali pokryť oba kraje 
v závislosti od dĺžky predmetnej 
komunikácie. Na území PSK je 
približne desaťkilometrový úsek 
z nej, v KSK je osem kilometrov. 
Pozitívami investície by ale podľa 
Benka nebolo len skrátenie cesty 
medzi Humenným a Vinným, 
respektíve i Zemplínskou šíravou, 
ale i pritiahnutie turistov z oboch 
krajov. KSK sa diskusii o projekte 
nebráni. „Nové cestné prepojenia 
sú zložitejšou témou, ktorá si vy-
žaduje rozsiahlejšiu diskusiu na 
odbornej úrovni. Je potrebné dô-
kladne posúdiť dopad takejto vý-
stavby na územie, ako aj efektivitu 
vynaloženej investície,“ vyjadrila 
jeho stanovisko referentka komu-
nikačného oddelenia KSK Andrea 
Štefanová. Prešovská komisia 
územného plánovania chystá ofici-
álne stretnutie so zástupcami KSK 
na december.

Humenné: Technické služby sú na zimu pripravené

Koncert v kaštieľskej koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom venovaný ochrane detských práv

Humenné: Chcú sprístupniť  cestu na Vinné cez Porúbku

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

„V tomto roku majú TS k dispozícii 
200 ton posypovej soli a 150 ton 
kamenistej drviny. Celkovo majú 
na zimnú údržbu vyčlenených 
20.000 eur ako každý rok,“ uvied-
la Dochánová s tým, že spotreba 
finančných prostriedkov závisí od 
aktuálneho počasia. V minulom 

roku pre miernu zimu použili TS na 
zimnú údržbu mestských komuni-
kácií 18.500 eur. Okrem 25 zamest-
nancov TS zabezpečujú podľa jej 
ďalších slov, v prípade kalamitnej 
situácie, zimnú pohotovosť aj tri 
externé spoločnosti. Čo sa techni-
ky týka, TS majú na zimnú údržbu 
ciest štyri traktory s radlicou, 
tri veľkoobjemové sypače, jeden 

univerzálny stroj 
s nadstavbou na po-
syp chodníkov a za-
metacie stroje. Ako 
Dochánová dodala, 
vozový park TS je 
v poriadku, bez nut-
nosti investovať do 
jeho opravy.

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Vihorlatské múzeum v Humen-
nom sa s hrdosťou pripája k in-
štitúciám, ktoré si pripomínajú 
Svetový deň prevencie týrania 
a zneužívania detí. V spolupráci 
s partnermi a hlavnými organizá-
tormi celoslovenského projektu 

podporných aktivít pozývame ve-
rejnosť dňa 20. novembra 2019 
o 16.30 hod.  na koncert v kaštieľ-
skej koncertnej sieni Vihorlatské-
ho múzea v Humennom. Svet si 
si tento deň, odvolávajúci sa na 
naliehavosť ochrany detí pred tý-
raním a zneužívaním, pripadajúci 
na 19. novembra, pripomína od 

roku 2000. Spoločným koncertom 
v múzejných priestoroch podporu-
jeme aktivity k ochrane detí pred 
násilím a zneužívaním -oslovuje-
me deti, aby svoje práva poznali, 
a dospelých, aby im tieto práva 
pomáhali uplatňovať a chrániť. Ďa-
kujeme aj za vašu podporu. 

Technické služby mesta Humenné (TS) sú pripravené na zimnú údržbu ciest. Okrem vozového parku a posypového materiálu bude až do konca 
marca v pohotovosti aj 25 zamestnancov. Informovala o tom Michaela Dochánová z tlačového referátu humenského mestského úradu.

porkačovanie zo strany 1 

Iniciatíva vzišla od prešovských krajských poslancov Jozefa Babina a Ondreja 
Mudreho z Humenného.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Projekt sprístupnenia cesty Humenné – Porúbka – Vinné počíta s premávkou osob-
ných vozidiel iba počas letnej sezóny. Vyžaduje to rozšírenie a celkovú rekonštruk-
ciu vozovky. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné 

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru v Humen-
nom vedie trestné  stíhanie vo veci 
prečinu podvodu, kde škoda pre 
poškodenú osobu dosiahla sumu 
11 000 eur.
Neznámy páchateľ, ktorý vystu-
poval ako generál americkej ar-
mády pracujúci v Afganistane, od 
mája tohto roku  prostredníctvom 
internetu komunikoval s Humen-
čankou. Žene navrhol, že jej pošle 
balík s obsahom jeden a pol milióna 
amerických dolárov, len potrebuje 
k tomu jej identifikačné údaje. Ne-

skôr od ženy požadoval platbu za 
dopravu tejto zásielky. Žena tak zo 
svojho účtu previedla na účet „ge-
nerála“ sumu 2 750 eur a neskôr 
platbu vo výške 8 250 eur (vraj 
malo ísť o platby za úhradu certi-
fikátov, poplatky colného úradu 
v Španielsku). „Opäť ďalší prípad 
internetovej komunikácie s oso-
bami, ktorých nepoznáme a kto-
rých skutočnú identitu si nevieme 
riadne overiť. Poskytnú niekomu 
neznámemu svoje osobné údaje či 
peniaze za „niečo“  si treba VŽDY 
RIANDE ROZMYSLIEŤ!,“ upozor-
nila prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

Humenčanka prišla o 11-tisíc eur. Naletela falošnému generálovi z Afganistanu

Humenné: Mesto skrášli 15 čínskych cisárskych stromov, zasadia ich aktivisti  

tasr, Humenné 

„Projekt som do grantovej schémy 
Komunitnej nadácie mesta Hu-
menné napísal ako predseda komi-
sie mládeže a tretieho sektora pri 
mestskom zastupiteľstve, pretože 
som chcel, aby tu po OZ, ktoré niečo 
robia pre mesto, aj niečo zostalo,“ 
uviedol Ruščanský pre TASR s tým, 
že voľba stromu nebola náhodná. 
„Paulovnie plstnaté sa nazývajú 
ako stromy budúcnosti. Sú rýchlo 
rastúce, veľmi pekne kvitnú, za tri 
roky môžu mať aj sedem metrov, 
neprenášajú peľ, sú preto vhodné 
aj pre alergikov. Poskytujú viacero 
environmentálnych výhod,“ vy-
svetlil Ruščanský, ktorý je zároveň 
členom komisie životného prostre-
dia a verejnej zelene. Ako dodal, o 
výbere sa radil aj s vedúcou odboru 
životného prostredia mestského 
úradu. „Ona mi síce odporučila 

nejaké tradičnejšie dreviny, keďže 
paulovnie nie sú pre Humenné ty-
pickým stromom, ale nakoniec sme 
ku kompromisu došli. Môj pôvod-
ný zámer bol vysadiť ich až do 50,“ 
priznal. Podľa jeho ďalších slov by 
v budúcnosti rád inicioval „rodin-
né“ vysádzanie líp na území mes-
ta. OZ, ktoré si paulovnie vysadia, 
vyberie podľa Ruščanského ďalších 
slov komisia mládeže a tretieho 
sektora v spolupráci s komunitnou 
nadáciou a mestským úradom. Pri 
každom vysadenom strome tiež 
osadia tabuľku, ktorá má verejnosti 
pripomínať, kto daný strom vysa-
dil. Miesta, ktoré budú v budúcnos-
ti krášliť takzvané čínske cisárske 
stromy, odkonzultujú s technický-
mi službami mesta a odborom ži-
votného prostredia. Zasadiť by ich 
mali ešte v tomto roku, ak to pre 
počasie nebude možné, vysádzanie 
dokončia na jar.

Žena z Humenného prišla o tisícky eur. Peniaze poslala na účet neznámemu páchateľovi, ktorý sa vydával za amerického 
armádneho generála pracujúceho v Afganistane.

Na území mesta Humenné pribudne 15 paulovnií plstnatých. 
Vysadia ich zástupcovia miestnych občianskych združení 

(OZ). Zrealizujú tak nápad poslanca mestského zastupiteľstva 
Martina Ruščanského, ktorý chce takýmto spôsobom oceniť ich 

dobrovoľnícke aktivity. 

Na území mesta Humenné pribudne 15 paulovnií plstnatých. Vysadia ich zástupcovia 
miestnych občianskych združení.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

S nápadom prišiel poslanec mestského zastupiteľstva Martin Ruščanský, ktorý chce ta-
kýmto spôsobom oceniť ich dobrovoľnícke aktivity.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Neznámy páchateľ vystupoval ako generál americkej armády pracujúci v Afganistane.  |  ILUSTRAČNÉ 
FOTO: MILAN POTOCKÝ

KRIMI / SPRAVODAJSTVO
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Nepripojených podnikateľov bude finančná správa upozorňovať  každý týždeň

Snina: Mestská polícia má nového náčelníka

Iba polovica vysokoškolákov študujúcich v zahraničí sa plánuje vrátiť

ts, Slovensko      

Finančná správa rozposlaním tzv. 
softwarningov upozorňuje nepripo-
jených podnikateľov, aby sa zapojili 
do systému eKasa čo najskôr. Ide o 
podnikateľov, u ktorých doteraz ne-
evidujeme ani jednu pripojenú virtu-
álnu či online registračnú pokladni-
cu (VRP/ORP). Hoci si tieto subjekty 

podali žiadosť o pridelenie kódu pok-
ladnice eKasa klient a finančná sprá-
va im kód aj pridelila, ich pokladnica 
stále pokladničné doklady nevydáva. 
Všetky pokladnice pritom musia byť 
pripojené do systému eKasa najne-
skôr 1. januára 2020. Koncom roka 
totiž uplynie obdobie, počas ktorého 
finančná správa v zmysle zákona ne-
musí udeliť pokutu za nepoužívanie 

eKasy, ktorá je povinná pre všetkých 
podnikateľov od 1.7.2019. Finanč-
ná správa preto znovu upozorňuje, 
že personálne aj technické kapacity 
dodávateľov/výrobcov/distribútorov 
ORP môžu byť v závere kalendárne-
ho roka obmedzené. Už v súčasnosti 
to platí pre servisných technikov. 
Finančná správa tak vyzýva podni-
kateľov, ktorí ešte stále neprešli pri 

evidencii tržieb na systém eKasa, 
aby si túto povinnosť neodkladali na 
záver roka. Upozornenia im bude po-
sielať raz do týždňa. Finančná správa 
eviduje v systéme eKasa tržby už zo 
145 112 pokladníc z približne 220 
000 zaevidovaných. Aktívne poklad-
nice denne vydávajú vyše 4,3 milióna 
pokladničných dokladov. 

tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Piteľ sa stal najúspešnejším kandi-
dátom vo výberovom konaní, ktoré 
sa uskutočnilo v októbri a do ktoré-
ho sa prihlásilo deväť kandidátov. 
Než ho do funkcie náčelníka mest-
ské zastupiteľstvo vymenovalo, 
prezentoval poslancom svoju pred-
stavu koncepcie práce mestských 
policajtov. Rád by územie mesta 

rozčlenil do piatich zón, z ktorých 
každá bude mať „svojho“ jedného, 
prípadne dvoch mestských poli-
cajtov. O svojom obvode by mali 
mať podľa Piteľa dôvernú znalosť. 
V častiach mesta, kde evidujú 
zvýšený výskyt nežiaducich javov, 
by rád zriadil aj stanice mestskej 
polície. Navrhuje tiež zvýšiť počet 
členov občianskej hliadky zo sú-
časných štyroch na osem až desať.

tasr, Slovensko  

Oproti priemeru krajín OECD (dve 
percentá) Slovensko dosahuje viac 
ako osemnásobný podiel vysoko-
školákov študujúcich v zahraničí 
(17 percent). Podľa iniciatívy To 
dá rozum podiel študentov, kto-
rí sa rozhodli odísť za štúdiom na 
vysoké školy v zahraničí, za posled-
né roky rastie. V roku 2010 tento 
podiel predstavoval 14 percent, čo 
bolo o tri percentuálne body menej 
ako v roku 2017. „Podľa štatistík 
organizácie UNESCO študovalo 
v roku 2017 v zahraničí viac ako 
32.000 študentov zo Slovenska, 

najviac v Česku. V roku 2018 tam 
na vysoké školy nastúpilo 21.292 
študentov so slovenským štátnym 
občianstvom,“ tvrdí iniciatíva. Sa-
motnú mobilitu mladých ľudí za 
štúdiom do zahraničia možno pod-
ľa iniciatívy hodnotiť ako prínos. S 
pobytom v zahraničí sa totiž spája, 
okrem nadobudnutia odlišných 
skúseností ako na Slovensku, aj 
získanie dôležitých zručností pre 
život, ako napríklad väčšia samo-
statnosť či schopnosť prispôsobiť 
sa odlišnému prostrediu. Výsledky 
dotazníkového prieskumu inicia-
tívy, do ktorého sa zapojilo 1404 
študentov študujúcich na vysokých 

školách v zahraničí, však poukazu-
jú na limitovaný záujem respon-
dentov vrátiť sa späť na Slovensko. 
„Skutočným problémom pre Slo-
vensko je, že iba polovica respon-
dentov sa v prieskume vyjadrila, že 
sa po skončení štúdia alebo niekedy 
v budúcnosti plánuje vrátiť späť,“ 
uviedol Stanislav Lukáč z iniciatívy 
To dá rozum. Veľká časť z týchto 
študentov pritom študuje odbory 
pripravujúce ich na profesie, kto-
ré sú na Slovensku nedostatkové, 
ako sú napríklad lekári, IT od-
borníci či špecialisti v iných tech-
nických smeroch. „Tým, že veľká 
časť študentov sa neplánuje vrátiť, 

stráca Slovensko značný potenciál 
vzdelanej a vysokokvalifikovanej 
populácie. Krajina tak prichádza 
o budúcich odborníkov, ktorí by 
mohli prispievať k celkovému na-
predovaniu našej spoločnosti po 
ekonomickej, kultúrnej, vedeckej 
i spoločenskej stránke,“ uzavrela 
iniciatíva. Výsledky prieskumu sú 
súčasťou Analýzy zistení o stave 
školstva na Slovensku, postavenej 
na kvalitatívnom a kvantitatívnom 
prieskume realizovanom v rokoch 
2017 – 2019.

Finančná správa znovu uplynulý týždeň rozposlala do elektronických schránok na portáli finančnej správy tzv. 
softwarningové upozornenie podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa. Výzvy na pripojenie sa k systému 

im bude finančná správa posielať každý týždeň do konca roka. 

Mestská polícia v Snine má nového náčelníka, povedie ju Jaroslav Piteľ. Do funkcie ho vymenovali mestskí poslanci na svojom 
štvrtkovom rokovaní, ujme sa jej 1. januára 2020.

Odlev vysokoškolákov zo Slovenska na štúdium v zahraničí je vysoký a rastie. Problémom je, že iba polovica opýtaných sa plánuje 
vrátiť naspäť. Vyplýva to z prieskumu iniciatívy To dá rozum.  
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Umelecké súťaže Žarnovické pódium a Jesienka v podaní Via Arto
PaedDr. Lukáš Jeňo DiS.art, -MJK-; Žarnovica, Prievidza      

Žiaci, a samozrejme aj pe-
dagógovia, Súkromnej Zák-
ladnej umeleckej školy VIA 
ARTO Humenné úspešne 
vstúpili nielen do nového 
školského roku 2019/2020, 
ale hlavne začali opätovne 
žať výsledky svojho snaženia 
a svojej umeleckej činnosti. 
Za všetko hovoria získané 
hodnotné ocenenia. 

Kapela VIA ARTO BAND SA 29. 
októbra zúčastnila súťaže „ŽAR-
NOVICKÉ PÓDIUM  2019“. Pre 
členov tejto humenskej kapely je to 
v poradí iba druhá súťažná účasť, 
no  hneď s vynikajúcim výsledkom 
– prvé miesto v kategórii kapiel do 
18 rokov a Laureát súťaže, čo zna-
mená Absolútny víťaz. 
Odborná porota, ktorú zastrešova-
lo hudobné zoskupenie S hudbou 
vesmírnou a bratia Bošelovci, bola 
tak očarená z vystúpenia kapely 
Via Arto Band, že ich vystúpenie 
zdieľali aj na svojich profiloch soci-
álnych sietí.  Kapela si okrem hod-
notných cien odniesla aj hlavnú 
cenu, a to nahrávanie singlu  v pro-
fesionálnom štúdiu Môlča records. 
Kapela Via Arto Band: Laura 
Durňaková, Aďo 
Reviľak, Sabina 
Sabolova Timo-
tej Štempák ,Oli-
ver Ovšány, 
Dominika Kra-
čanská, Michal 
Herscheid, Da-
niel Andrejčák.
P e d a g o g i c k é 
vedenie kapely: 
Mgr. art. Matúš 
Jeňo; PaedDr. 
Lukáš Jeňo, Dis.
art.

Rovnako X. roč-
ník speváckej 
súťaže v popu-

lárnej piesni v Prievidzi ovládla 
SZUŠ Via Arto z Humenného. Toto 
podujatie s dlhoročnou tradíciou 
hodnotila odborná porota v zlože-
ní: spevák Martin Harich; Mgr. art. 
Jana Korcová, ArtD.; Mgr. art. Ma-
rek Bakyta (pedagógovia spevu).
Pri vyhlasovaní výsledkov Lau-
reáta súťaže posledný menovaný 
porotca zdôraznil, že to bolo naj-
lepšie, čo v tomto ročníku počuli. 
Do súťaže sa prihlásilo 57 spevákov 
v rôznych kategóriách z celého Slo-
venska a Českej republiky.

Dominika KRAČANSKÁ - 
 1. miesto v zlatom pásme (kategó-
ria do 17 rokov) a ocenenie Laureát 
súťaže, z triedy PaedDr. Lukáša 
Jeňa, DiS.art.

Diana JEŇOVÁ - 2. miesto v 
zlatom pásme spomedzi 23 súťa-
žiacich (kategória do 12 rokov), z 
triedy Martiny Bačovej, DiS.art.

Postup do finále a krásne striebor-
né pásmo v náročnej konkurencii v 
kategórii C si vyspievala aj Natá-
lia SEVKOVÁ z triedy Martiny 
Bačovej, DiS.art.

Korepetície: Michal Čelovský.

KULTÚRA / INZERCIA

H
E

 /0278

Absolútny víťaz súťaže Žarnovické pódium 2019 - VIA ARTO BAND.  | FOTO: ARCHÍV LJ

Zo speváckej súťaže Jesienka 2019 v Prievidzi.  | FOTO: ARCHÍV LJ

Ocenenia kapely Súkromnej ZUŠ z Humenného zo súťaže v Žarno-
vici. | FOTO: ARCHÍV LJ
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Aj Humenčania môžu nominovať najlepších v cestovnom ruchu Prešovského kraja

Mesto Snina ukončilo rekonštrukciu chodníkov za necelých 120-tisíc eur

Tridsaťročná história revolučného novembra 1989 na archívnych dokumentoch výstava November ´89

tasr, Humenné  

Ocenenie Najlepší v cestovnom 
ruchu Prešovského kraja organi-
zuje Krajská organizácia cestov-
ného ruchu (KOCR) Severovýchod 
Slovenska od roku 2014. Hlavnou 
úlohou je oceniť a motivovať ľudí, 
ktorí pracujú v cestovnom ruchu 
v Prešovskom kraji, pomáhajú 
pri jeho rozvoji a môžu byť vďa-
ka svojim kvalitám vzorom pre 
ostatných. Nominácie je možné 
podávať do konca novembra 2019 
v piatich hlavných kategóriách – 
Osobnosť cestovného ruchu, Naj 
produkt, Naj zariadenie a Naj za-
mestnanec cestovného ruchu a v 

novej kategórii, ktorá pribudla 
tento rok, Remeslo má zlaté dno. 
„V kategórii Osobnosť cestovného 
ruchu budú udelené ocenenia za 
celoživotný prínos, vzdelávanie, 
podnikanie a rozvoj cestovného 
ruchu v samospráve. Tiež je možné 
nominovať produkty, ktoré v roku 
2019 prispeli k rozvoju turizmu a k 
zvýšeniu návštevnosti kraja, akými 
sú napríklad podujatia, atrakcie, 
festivaly a podobne,“ uviedol Fran-
tišek Baláž z KOCR Severovýchod 
Slovenska. Ako ďalej povedal, v ka-
tegórii zariadenia môžu byť nomi-
nované kultúrne, náučné zariadenia 
a atrakcie, informačné kancelárie, 
ubytovacie a reštauračné zariade-

nia. Kategória Naj zamestnanec je 
otvorená zamestnancom z oblasti 
služieb. „V novej kategórii - Remes-
lo má zlaté dno hľadáme miestnych 
remeselníkov, ktorí udržiavajú 
a rozvíjajú bohaté tradície remesiel 
v Prešovskom kraji. Svojou tvorbou 
podporujú jeho návštevnosť, robia 
kraj atraktívnejším,“ priblížil Baláž. 
„Našou snahou je aj tento rok vy-
zdvihnúť tých, ktorí svojou prácou 
a odhodlaním prispievajú k tomu, 
aby cestovný ruch v Prešovskom 
kraji napredoval správnym sme-
rom. Prostredníctvom novej ka-
tegórie nazvanej Remeslo má zlaté 
dno by sme radi podporili aj tra-
díciu remesiel v kraji,“ uviedol vý-

konný riaditeľ KOCR Severovýchod 
Slovenska Martin Janoško. Na zá-
klade nominácií verejnosti vyberie 
ocenené osobnosti a produkty od-
borná porota. V kategóriách Naj 
zariadenie CR a Naj zamestnanec 
CR si víťazov zvolí verejnosť v on-
line hlasovaní. Taktiež verejnosť 
rozhodne aj o najobľúbenejšom 
produkte cestovného ruchu. Online 
hlasovanie sa uskutoční od polovi-
ce decembra 2019 a potrvá do polo-
vice januára 2020. Všetky potrebné 
informácie, kontaktný formulár 
a podmienky nominovania nájde 
verejnosť na stránke www.severo-
vychod.sk.

tasr, Snina 

Rekonštrukciu chodníkov s cel-
kovou plochou 3200 štvorcových 
metrov ukončilo mesto Snina 
v uplynulých dňoch. Z vlastnej 
pokladnice na to minulo takmer 
120.000 eur. Finančné prostried-
ky na rekonštrukciu chodníkov, 
komunikácií a odstavných plôch 
na tento rok sú podľa radnice 
nateraz vyčerpané. Pre TASR to 
uviedla Erika Jankajová z odde-
lenia strategického rozvoja. Išlo 
o opravu chodníkov na uliciach 
Duklianskych hrdinov, P. Jilem-
nického, Podhorská, Palárikova a 
chodníka Pčolinská. Ďalšia možná 

etapa rekonštrukcie chodníkov, 
komunikácií a odstavných plôch 
pripadá do úvahy po schválení 
rozpočtu na rok 2020. Ako Janka-
jová pripomenula, jej rozsiahlosť 
je závislá od objemu finančných 
prostriedkov schválených mest-
ským zastupiteľstvom. „Po od-
súhlasení rozpočtu na rok 2020 
mesto Snina vypracuje zoznam 
akcií, ktoré sa budú realizovať v 
danom roku. Disponujeme zoz-
namom potrebných opráv chod-
níkov, komunikácií a odstavných 
plôch na území mesta, ktorý na-
teraz predstavuje niekoľko kilo-
metrov vyžadujúcich si už dlhšie 
opravu,“ uzavrela.

Jana Fedičová, Humenné 

Vihorlatské múzeum v Humen-
nom pri príležitosti 30. výročia 
novembrových udalostí v roku 
1989 v  spolupráci so Štátnym 
archívom v Prešove - pracovisko 

Archív Humenné MV SR predsta-
vujú širokej verejnosti prierezovú 
výstavu archívnych dokumentov 
z tohto obdobia pod názvom No-
vember ´89. Výstava archívnych  
dokumentov a fotografií zachy-
táva prvé okamihy revolučného 

novembra 1989 a fragmenty dní 
jedného z významných historic-
kých míľnikov novodobej histórie. 
V súbore čiernobielych fotografií 
je zaznamenaný aj prvý generál-
ny štrajk v Humennom zo dňa 
27. novembra 1989 na Námestí 

slobody v Humennom. Výstava 
v priestoroch pracoviska archívu 
v Humennom  na Štúrovej ulici 
v Humennom je verejnosti prí-
stupná v čase od 8. do 14. hodiny 
v dňoch 18. − 21. novembra 2019.

Verejnosť môže do konca novembra nominovať osobnosti, produkty a zariadenia na ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu (CR) Prešovského 
kraja 2019. Ocenenie bude už šiesty raz udeľované tým, ktorí svojimi aktivitami a kvalitou prispievajú k rozvoju turizmu v kraji.
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Jana Fedičová, Humenné    

Výstava ôsmich humenských fo-
tografov v galerijných priestoroch  
Vihorlatského múzea v Humen-
nom je verejnosti sprístupnená od 
7. novembra. Súbor čiernobielych 
a farebných fotografií je odrazom 
emotívneho vnímania obrazov 
každodenného života, procesov 
metamorfózy prírody, dotykov 
s umením i neobmedzeným  
priestorom pocitov a zážitkov odo-
hrávajúcich sa v priestore medzi 
nebom a zemou. Optikou znalcov 

okamihu sa divákom prihovárajú 
Veronika Bažalíková, Alexander 
Daňo, Ľudovít Hruška, Juraj 
Kammer, Zuzana Mjachká, Marek 
Suvák, Vladimír Vajs a Miroslav 
Vasil. Fotoklub Reflex vyvíja svo-
ju činnosť v Humennom od roku 
1981. V rámci podpory a prezen-
tácie amatérskej umeleckej tvorby 
pôsobí fotoklub v súčasnosti pod 
záštitou Vihorlatského múzea 
v Humennom. Výročná výstava 
fotografií členov Fotoklubu Reflex 
potrvá vo Vihorlatskom múzeu do 
30. novembra 2019.

tasr, Snina    

Prostredníctvom úveru plánuje 
sninská samospráva financovať 
predovšetkým ukončenie prvej 
a tiež druhú etapu výstavby mest-
skej plavárne, rekonštrukciu 
miestnych a peších komunikácií 
a odstavných plôch a tiež prípra-
vu územia na individuálnu bytovú 
výstavbu. Aj keď finančný ústav 
ponúka mestu čerpať úver počas 

dvoch rokov, na základe pozmeňu-
júceho návrhu poslanca Ladislava 
Alušíka sa samospráva zaviazala 
vyčerpať ho v roku 2020 v rámci in-
vestičných priorít. Návrh vziať úver 
predložila poslancom primátorka 
Daniela Galandová, jeho odobre-
nie privítala. „Úver bol za veľmi 
výhodných podmienok a mesto je 
stále v dobrej finančnej kondícii na 
to, aby si mohlo úver v tejto výške 
dovoliť. Verím, že v priebehu me-

siaca sa jednak sprocesuje úvero-
vá zmluva a zároveň pripravíme 
komplet materiál, čo bude hradené 
z úveru, čo z vlastných zdrojov, 
respektíve z rezervného fondu,“ 
povedala pre TASR. Ako vyplýva 
z dôvodovej správy k uzneseniu, 
najvýhodnejšiu ponuku sa mes-
tu podarilo získať od Slovenskej 
sporiteľne. Do 15. novembra platí 
jej ponuka poskytnúť mestu úver 
bez zábezpeky s úrokovou sadzbou 

0,43 percenta ročne fixovanou na 
15 rokov. Splátky istiny sú pláno-
vané mesačne vo výške 9525 eur, 
a to od januára 2021 do decembra 
2034, banka si u mesta neuplatní 
províziu z nečerpanej časti úveru 
ani spracovateľské a správne po-
platky. Úverová zaťaženosť mesta 
Snina sa prijatím úveru zvýši zo 
súčasne predpokladaných 38,27 
percenta ku koncu roka na 42,76 
percenta k 31. decembru 2020.

tasr, Medzilaborce    

„Jesenná očista je postupne reali-
zovaná vo všetkých nelesných prí-
rodných rezerváciách a niektorých 
územiach európskeho významu 
v pôsobnosti CHKO,“ uviedla bo-
tanička Barbara Repčíková s tým, 
že správa CHKO VK si rozsiahle 

manažmentové opatrenia stanovi-
la ako svoju prioritu z dôvodu, že 
v roku 2019 si Slovensko pripomí-
na 100. výročie ochrany prírody.  
Úpravy dosiaľ správa realizovala 
v štyroch lokalitách so 4. stupňom 
ochrany. Práce spočívajú zväčša 
v odstraňovaní invazívnych a nepô-
vodných druhov drevín, pre udržia-

vanie vhodných biotopov je podľa 
Repčíkovej dôležité i ručné kosenie 
lúk a močarísk. Práve ručné kosenie 
sa však už v daných lokalitách roky 
nerealizuje pravidelne. Ochranári 
prostredníctvom zazmluvnených 
dodávateľských subjektov v rámci 
jesennej očisty zrevitalizovali vzác-
ne lokality v prírodných rezerváci-

ách (PR) Jarčiská v katastrálnom 
území obce Roškovce a Haburské 
rašelinisko pri obci Habura v okre-
se Medzilaborce. V okrese Svidník 
sa čistila PR Miroľská slatina pri 
obci Miroľa a v okrese Stropkov 
chránený areál Driečna v katastrál-
nom území obce Vladiča.

Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom vystavuje osem humenských fotografov

Snina: Mestskí poslanci odobrili úver vo výške 1,6 mil. eur

Medzilaborce: Jesenná očista chránených oblastí má pomôcť  pôvodným biotopom

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci mesiaca fotografie  pozýva širokú verejnosť na výročnú výstavu fotografií 
členov Fotoklubu Reflex. 

Poslanci sninského mestského zastupiteľstva na svojom štvrtkovom zasadnutí schválili prijatie úveru vo výške 1,6 milióna 
eur. Má slúžiť na investičné akcie mesta realizované v roku 2020, mesto ho bude splácať 180 mesiacov.

Viaceré lokality v Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty (CHKO VK) v súčasnosti podstupujú jesennú očistu. Cieľom 
rozsiahlych manažmentových opatrení je zachovanie vhodných biotopových podmienok pre prežívanie chránených druhov. 

Informovala o tom Správa CHKO VK na svojej internetovej stránke.
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Vihorlatská knižnica v Humennom pripravila seniorom milé prekvapenie

Nadácia PSK pre podporu rodiny pripravuje zbierku trvanlivých potravín  

Marianna Židziková, Humenné    

Zapojili sa MŠ Dargovských hrdi-
nov a MŠ Tyršova z Humenného, 
ZŠ s MŠ Michala Sopiru z Radvane 
nad Laborcom, ZŠ s MŠ Topoľov-
ka, ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Ci-
rochou, humenské základné školy 
Dargovských hrdinov, Kudlovská, 
Laborecká, SNP 1 a Jána Švermu, 
ako aj Spojená škola internátna 
z Medzilaboriec. Jednou prácou 
sa zapojili aj klienti Gréckokato-
líckeho centra charity v Humen-
nom. Deti písali listy, pohľadnice, 
maľovali obrázky, ale vytvárali 
aj kolektívne diela. Všetky práce 
boli vyhodnotené 4. a 5. novem-
bra 2019 v našej knižnici. Vybrať 

medzi nimi najkrajšie či najlepšie 
bolo nemožné, odmenení boli 
preto všetci, ktorí sa do projektu 
zapojili. Deti sa potešili farbičkám, 
maľovankám, zápisníkom, perám 
a každý dostal aj sladkú odmenu. 
Práce, ktoré si účastníci nevzali so 
sebou, sú vystavené na detskom 
oddelení a vo vstupnom vestibule 
knižnice. Cieľom tejto akcie bolo 
vzdať úctu k starším pre deti ich 
najprirodzenejším spôsobom kres-
bou či písmom. Bohatá účasť ško-
lákov a predškolákov svedčí o tom, 
že spolupatričnosť dvoch generácií 
ešte nevymrela. Ľudská jeseň ži-
vota môže nájsť svoju novú jar už 
v deťoch a vnúčatkách. 

tasr, Prešovský kraj, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

„Jednej mladej rodine sme v spo-
lupráci s Potravinovou bankou 
Slovenska pomohli balíkom trvan-
livých potravín. Deťom v ďalších 
dvoch rodinách sme naplnili škol-
ské tašky potrebnými pomôckami, 
ktoré sa vyzbierali počas zbierky 
školských pomôcok na Úrade PSK. 
Desiatkam rodín sme pomohli 
sprostredkovať kontakty na od-
borníkov v zdravotníctve či špeci-
álno-pedagogickom poradenstve,“ 
uviedla pre TASR hovorkyňa PSK 
Daša Jeleňová s tým, že najviac 
žiadostí dostávajú z okresov Po-
prad a Prešov. Ako ďalej poveda-
la, v predvianočnom čase plánujú 
zorganizovať zbierku trvanlivých 
potravín. „Budú rozdistribuované 
rodinám, ktoré o takúto pomoc 

požiadajú prostredníctvom samo-
statnej výzvy,“ povedala Jeleňová 
a doplnila, že do konca novembra 
sa koná verejná zbierka, z ktorej 
výťažok bude pred 
Vianocami pre-
rozdelený žiadate-
ľom. Podmienkou 
získania pomoci 
od nadácie je vy-
plnenie žiadosti 
o finančný príspe-
vok, ktorý žiadate-
lia nájdu na web-
stránke nadácie, 
ako aj PSK. Pred-
met pomoci nie je 
podľa Jeleňovej 
ohraničený ani li-
mitovaný, nadácia 
však finančne ne-
podporuje športo-

vé aktivity, sústredenia, pomôcky, 
zdravotné zákroky, rehabilitačné 
pomôcky, respektíve cvičenia hra-
dené z bežného verejného zdravot-

ného poistenia. Rovnako nepodpo-
ruje ani kúpu liekov a výživových 
doplnkov nepreplácaných zdravot-
nými poisťovňami.

Tohoročná dlhá teplá jeseň pohladila svojimi slnečnými lúčmi duše mnohých z nás. Príroda sa zafarbila do najkrajšieho 
šatu plného farieb. Pohladiť duše seniorov v jeseni ich života pekným obrázkom alebo vyjadriť svoju lásku a náklonnosť 

listom starkým, povzbudiť ich myseľ a náladu sa rozhodlo 125 detí v rámci projektu realizovaného vo Vihorlatskej knižnici 
v Humennom: Október – mesiac úcty k starším. 

Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny eviduje 36 žiadostí o pomoc. Správna rada ich 
prehodnotí na svojom najbližšom zasadnutí začiatkom decembra. Nadácia pomohla v tomto roku finančnými prostriedkami 

28 rodinám, ktorým prerozdelila sumu takmer 25-tisíc eur. Pred Vianocami pripravuje zbierku trvanlivých potravín.
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Humenskí policajti riešili opitú mládež, nezodpovedných vodičov, ale aj diviakov

Medzilaborce: Po meste bude premávať vyhliadkový vláčik, poslanci mu dali zelenú  

mpo, ts, Humenné 

V októbri sa na priamom výkone 
služby podieľalo 14 príslušníkov 
MsP, ktorí svoju činnosť zameriava-
li hlavne na dodržiavanie verejného 
poriadku, rušenie nočného pokoja,  
poškodzovanie mestského majetku, 
ochranu životného prostredia, do-
držiavanie bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky na miestnych ko-
munikáciách, ako aj na jednotlivých 
sídliskách, zabezpečovanie špor-
tových a kultúrno-spoločenských 
podujatí a zvýšený výkon služby 
koncom mesiaca na mestskom 
cintoríne a okolí pred „dušička-
mi“. Najviac až 125 priestupkov 
bolo zistených proti bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky, proti 
verejnému poriadku bolo zistených 
29 priestupkov, 7 prípadoch to 
boli priestupky na úseku podnika-
nia, 4 priestupky porušením VZN 
o chove psov a 9 priestupkov bolo 
zistených na úseku o ochrane nefaj-
čiarov a 1 priestupok na úseku život-
ného prostredia. „Najčastejšie kon-
trolované miesta mimo mestských 
budov a objektov boli aj miesta, 
kde sa mládež najčastejšie zdržia-
vala cez deň a hlavne vo večerných 
a nočných hodinách: areály MŠ a 
ZŠ, vnútroblokové priestranstvá, 
detské a multifunkčné ihriská, pe-
šia zóna vrátane Južného námestia, 

Park mieru, okolie MsKS, kaštieľa a 
skanzenu, nábrežie Laborca + hrá-
dza, mestský cintorín a zóna športo-
vých areálov,“ informoval náčelník 
Mestskej polície Humenné Marián 
Zub. 

K opitému 13-ročnému 
dievčaťu museli privolať 
záchranárov
Najviac priestupkov je neustále 
zisťovaných na úseku dopravy, a 
to nesprávnym parkovaním v par-
kovacích boxoch, na zákaze státia 
alebo zastavenia, na miestach vy-
hradených pre ZŤP a na mestskej 
zeleni. Najčastejšie bola počas vý-
konu služby kontrolovaná mládež 
a vo väčšine prípadoch vo večer-
ných a nočných hodinách (hlavne 
piatky a soboty) za porušovanie 
verejného poriadku, znečisťovanie 
verejných priestranstiev, rušenie 
nočného pokoja, požívanie alko-
holických nápojov na verejnosti, 
poškodzovanie majetku, zdržiava-
nie sa na detských ihriskách, výtrž-
nosti v okolí barov a diskoték. Bola 
napríklad kontrolovaná skupinka 
tínedžerov, z ktorých bolo jedno 
13-ročné dievča tak silne pod vply-
vom alkoholu, že bolo nutné hliad-
kou MsP privolať RZP.

Zatúlaných psíkov 
odovzdali majiteľom

Naďalej sa dennodenne rieši otáz-
ka bezdomovcov, ako prespávanie 
na chodbách v budove Chemlon-
ského internátu a požívanie alko-
holických nápojov na verejnosti a 
znečisťovanie verejných priestran-
stiev. Hliadky MsP pravidelne sto-
tožňovali a následne riešili pôvod-
cov skládok, ktorí nezodpovedne 
neustále vyhadzujú ku kontajne-
rom rôzny materiál, ako stavebný 
odpad pri prerábkach bytov, dvere, 
zárubne, skrine, postele a iný ma-
teriál a taktiež sa naďalej zisťovali 
majitelia vrakov, ktorí výzvou boli 
upozornení na ich odstránenie 
v stanovených termínoch. Na úze-
mí mesta bolo odchytených 5 túla-
vých psov, ktoré boli umiestnené 
do záchytného koterca v Technic-

kých službách. Po odfotení týchto 
psíkov a umiestnení na webovú 
stránku mesta, v 3 prípadoch sa 
ohlásili majitelia a v 2 prípadoch 
psíky boli umiestnené v útulku. 
V tomto mesiaci bol opakovane a 
často zaznamenaný pohyb diviačej 
zveri v okolí bytoviek na Podskal-
ke, kde hliadky MsP situáciu často 
riešili aj cez lesného hospodára. 
Cez kamerový systém boli hliadky 
MsP najčastejšie vysielané na ná-
mestie pred MsKS, kde mládež na 
kolobežkách a skateboardoch svo-
jím skákaním poškodzujú dlažbu, 
ako aj pamätník vďaky, striekajú 
steny a dvere zo zadnej časti MsKS, 
čím poškodzujú mestský majetok.

tasr, Medzilaborce 

Mesto vďaka nemu plánuje zakú-
piť turistický vyhliadkový vláčik, 
tri nové autobusové zastávky a 
nainštalovať elektronické tabule s 
odchodmi vlakov a autobusov. Ako 

uvádza dôvodová správa k uznese-
niu, ktorým dali poslanci projektu 
zelenú, modernizácia infraštruk-
túry pre multimodálnu dopravu 
v Krosne a Medzilaborciach je 
dielom Operačného programu ce-
zhraničnej spolupráce Interreg V-A 

Poľsko-Slovensko 2014 - 2020. Ve-
dúcim partnerom v ňom je mesto 
Krosno, projektovým partnerom 
sú Medzilaborce. Celkový rozpočet 
projektu predstavuje sumu 364 
308 eur. Päťpercentné spolufinan-
covanie, ku ktorému sa medzila-

borecká samospráva vo štvrtok 
zaviazala, predstavuje 18 215,40 
eura. Turistický vyhliadkový vláčik 
by mal mať kapacitu 40 osôb, do-
pravné informačné tabule plánuje 
mesto nainštalovať tak na veľkej, 
ako i malej autobusovej stanici.

Činnosť Mestskej polície Humenné bola pestrá aj v mesiaci október. Policajti v danom období zistili až 194 priestupkov. 
Oproti mesiacu september je to o 22 priestupkov viac. Z uvedeného počtu bolo 119 priestupkov riešených v blokovom 

konaní pokutou na sumu 1 860 eur. Ostatné priestupky boli riešené dohovorom, 3 priestupky sú zatiaľ v riešení.  
Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol mestu náčelník Mestskej polície Humenné Marián Zub.

Spolufinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce schválili poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Medzilaborciach  
na svojom štvrtkovom zasadnutí.

Jedno 13-ročné dievča bolo tak silne pod vplyvom alkoholu, že mestskí policajti museli 
privolať zdravotných záchranárov.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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PRACOVISKO ARCHÍV HUMENNÉ
NOVEMBER ´89

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív 
v Prešove, pracovisko Archív Humenné 
v spolupráci s VM pozýva pri príležitosti 
30. výročia Nežnej revolúcie na výstavu. 
18. – 21. novembra. Archívne dokumenty 

budú vystavené a sprevádzané autentickým 
zvukovým záznamom v priestoroch archívu 

na Štúrovej ulici 1 v Humennom.
MsKS – DOM KULTÚRY

UŽ TI NIKDY NENALETÍM
Maroš Kramár, Henrieta Mičkovicová, 
Marko Igonda, Lenka Barilíková v hre 

španielskeho autora Santiaga Montagu... 
Za dverami stojí bývalý manžel, zvodca 
a sukničkár, starnúci seladón Josema. Jeho 
manželka Kristína sa s ním rozišla a prežila 
pokojných desať rokov. Ale je späť a prosí 
o návrat. Vo vnútri je druhý muž, uhladený 
europoslanec Viktor. – vo štvrtok 21. no-
vembra o 19.00 hod. v divadelnej sále DK. 

Vstupné 15 eur.
VII. HUMENSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN
Výstava najnovších diel členov Podvihor-
latskej palety v Humennom. Výstava potrvá 

do konca novembra.
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
BÍLÉ VÁNOCE II LUCIE BÍLÉ

Česká popová diva Lucie Bílá a Orchester 
a zbor Petra Maláska. – v stredu 4. decembra 

o 19.00 hod.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

REFLEX
Výstava členov Fotoklubu Reflex... Veron-
ika Bažaliková, Alexander Daňo, Ľudovít 
Hruška, Juraj Kammer, Zuzana Mjachká, 
Marek Suvák, Vladimír Vajs, Miroslav 

Vasil. – v galerijnej sieni VM potrvá do 30. 
novembra.

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 galeri-
jnej 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 št-

vorkrídlového objektu renesančného kaštieľa 
a priľahlého parku na rytine z obdobia druhej 

polovice XVII. storočia po dnešok. 
KINO FAJN

CHARLIEHO ANJELI
(CHARLIE´S ANGELS)

akčná komédia (USA), slovenské titulky – 18. 
novembra o 19.30 hod.

Keď inžinierka Elena zistí, že technológiu, 
ktorú vyvíjala, chce jej šéf predávať ako 

zbraň, rozhodne sa mu postaviť. Obráti sa na 
Charlieho anjelov, aby jej pomohli a stane sa 
jednou z nich. Talentované, akčné a zvodné 
špiónky spolu musia zachrániť svet pred 
novou hrozbou, pričom dôverovať môžu 
jedine sebe a svojim schopnostiam.

LE MANS ´66
(FORD VS. FERRARI)

životopisná dráma, akčný (USA), slovenské 
titulky – 19. novembra o 19.00 hod.

Konštruktér áut Carroll Shelby a britský 
jazdec Ken Miles postavia pre automobilku 
Ford revolučný závodný automobil Ford 
GT40, aby s ním zvíťazili nad Enzom 
Ferrarim v 24-hodinových pretekoch Le 

Mans vo Francúzsku v roku 1966... V roku 
1959 je Carroll Shelby (M. Damon) na 

absolútnom vrchole. Lekári však zistili, že 
má srdečnú vadu, ktorá mu nedovoľuje v 

pretekaní pokračovať. Shelby tak začne novú 
kariéru automobilového konštruktéra. Stane 
sa členom tímu, do ktorého patrí aj vynika-
júci skúšobný jazdec a britský šampión Ken 
Miles (Ch. Bale), špičkový jazdec oddaný 
svojej rodine, ale aj neznesiteľne arogantný 
muž, neschopný akéhokoľvek kompromisu.

CESTA DO NEMOŽNA
dobrodružný (CZE/SVK), originálna verzia – 

20. novembra o 19.30 hod.
Pred sto rokmi všetci považovali sny Milana 
Rastislava Štefánika za utópiu, ale on sa 
nebál vykročiť do neznáma a nasledovať 
svoj sen o oslobodení vlastného národa 
napriek všetkým prekážkam. Jeho životné 
osudy sa zdajú byť až neuveriteľné, veď to 
všetko dokázal jediný človek s podlomeným 
zdravím, pochádzajúci z najchudobnejších 
pomerov. Cesta do nemožna netradičným 

spôsobom rozvíja skutočné udalosti a pret-
vára ich do imaginatívnej a zábavnej roviny 
filmu. V prvom slovenskom celovečernom 
trikovom filme režiséra Nora Držiaka 

odhalíme neznáme dobrodružstvá plné drám, 
emócií a humoru.  

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2
(FROZEN 2)

rodinná animovaná komédia (USA), slov-
enský dabing – 22. a 23.  novembra o 17.30 
hod. 3D verzia, 23. 11. o 15.30 hod., 24. 11. 

o 15.45 hod.
Dlho očakávané pokračovanie úspešnej 

animovanej komédie štúdia Disney. Prečo sa 
Elsa narodila s magickými schopnosťami? 
Odpoveď na túto otázku ju láka, zároveň 

však ohrozuje jej kráľovstvo. Spolu s Annou, 
Kristoffom, Olafom a Svenom sa vydávajú 
na pozoruhodnú a nebezpečnú cestu. Elza 
sa obávala, či jej schopnosti nie sú pre svet 
príliš mocné a nebezpečné. Teraz musí dúfať, 

že sú dostatočné...
APPKA

(COUNTDOWN)
horor (USA), slovenské titulky – 22. a 23. 

novembra o 19.30 hod.
Keď si zdravotná sestra stiahne aplikáciu, 
ktorá sľubuje, že jej prezradí presný dátum 
a čas vlastnej smrti, dozvie sa, že má pred 
sebou posledné tri dni života. Hodiny začnú 
neúprosne odpočítavať zostávajúce minúty 
a sekundy, a ju začne prenasledovať záhadná 
postava. Dokáže nájsť spôsob, ako oklamať 
nebezpečnú aplikáciu a zachrániť si život?

VLASTNÍCI
komédia, dráma (CZE/SVK), originálna 

verzia – 24. novembra o 17.30 hod., 25. 11. 
o 19.30 hod.

Komédia pre tých, čo to nezažili. Dráma 
pre tých, ktorí tým žijú. Hrdinami snímky 
Jiřího Havelku sú majitelia bytov v staršom 
činžiaku,  ktorí sedia na domovej schôdzi a 
pokúšajú sa o nemožné. Vyriešiť vo vzájom-
nej zhode problémy týkajúce sa správy ich 
domu... Sú medzi nimi rojkovia jednajúci v 
prospech celku, vypočítaví prospechári či 
rafinovaní manipulátori, ale aj ľudia stratení 
v pocitoch vlastnej bezvýznamnosti. A títo 

všetci sa musia nakoniec dohodnúť.
MALÁ RÍŠA

(LITTLE KINGDOM)
romantická dráma (SVK/ISLAND), slovenské 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 
(ŠKORPIÓN * 23. 10. – 21. 11.
STRELEC * 22. 11. – 20. 12.)

18. 11. EUGEN
19. 11. ALŽBETA, BETINA, 

LILIANA
 (Svetový deň prevencie 

týrania a zneužívania detí / 
Svetový deň toaliet)

20. 11. FÉLIX
  (Svetový deň detí – UNESCO 

/ Medzinárodný deň 
modlitieb za prenasledovanú 
cirkev / Medzinárodný deň 
bez fajčenia / Medzinárodný 
deň geografických 
informačných systémov / 
Svetový deň absurdít / Deň 
spriemyselnenia Afriky)

21. 11. ELVÍRA
  (Svetový deň pozdravov 

/ Svetový deň filozofie – 
UNESCO / Svetový deň 
televízie)

22. 11. CECÍLIA, CECILIÁN
  (Sviatok sv. Cecílie - 

patrónky hudby, hudobníkov 
a spevákov)

23. 11. KLEMENT
24. 11. EMÍLIA
25. 11. KATARÍNA
  (Svetový deň odstránenia 

násilia voči ženám / 
Medzinárodný deň mäsa 
a deň práv zvierat)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
18. 11. BRIT / ŠPUNT
19. 11. SÁRA / GORO
20. 11. SHAKESPEARE / TIM
21. 11. CATO / CHERRYL
22. 11. HARVEY / ARTUŠ
23. 11. GARFIELD / MOLLY
24. 11. BELKA / NINA
25. 11. PEGAS / VALMONT

titulky – 24. novembra o 19.30 hod.
Pomáha lož prežiť?... Mladá Eva pracuje v 
továrni arogantného zbohatlíka Bara, aby sa 
uživila, kým sa jej manžel vráti z vojny. Ten 
jedného dňa dezertuje a vracia sa domov s 

nádejou, že všetko bude tak ako predtým. Do 
dediny však nečakane prichádza aj záhadná 
Cat, ktorá pozná jeho minulosť a pre vlastné 
prežitie je schopná urobiť skutočne všetko.
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (18.11.)  6:39 / 15:51 hod.
ut  6:40 / 15:50 hod.
str  6:42 / 15:49 hod.
štvr  6:43 / 15:48 hod.
pia   6:45 / 15:47 hod.
sob  6:46 / 15:46 hod.
ned   6:48 / 15:45 hod.
pon (25.11.)  6:49 / 15:41 hod.

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

18. 11. SCHNEIDER - OC Avenue,
  Štefánikova ul. 16
19. 11 .U LEVA,
  Nemocničná ul. 39
20. 11. MÁRIA,
 Krátka ul. 3
21. 11. HARMÓNIA,
  Ul. 1. mája 2045
22. 11. DR. MAX - OC Kaufland,
  Štefánikova ul. 50
23. 11. SLNEČNICA,
  Ul. 1. mája 21
24. 11. DR. MAX - OC Kaufland,
  Štefánikova ul. 50
25. 11. AVICENA,
  Nemocničná ul. 41

KÚPALISKO V HUMENNOM
(18. – 24. 11. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut PLAVECKÁ ŠTAFETA
 (verejnosť, školy)
 18.00 – 20.00 hod.
str, pia 09.00 – 11.00 hod.
  13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 08.15 – 11.00 hod.
 13.00 – 14.00 hod.
  15.00 – 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.

Dážď v polovici novembra tuhé mrazy 
v polovici januára predpovedá.

Keď si vtáčik v doline pospevuje, zimu 
očakávaj. Ak na vŕšku vyspevuje, oteplí sa. 

Počasie na sv. Matildu (19. 11., 
rehoľníčka a mystička) predpovedá,  

ako by mohlo byť v lete.
Keď kapusta pri nakladaní veľa listov 

mala a kukurica veľa šúpolia,  
zima bude dlhá.

Ak v novembri sneh blato pokryje, bude 
na ozimnom poli veľká strata.

Svätá Cecília (22. 11., panna a mučenica) 
hrudy v poli snehom zakrýva.

Svätý Klement (23. 11., pápež a mučeník) 
zimu obľubuje, ktorú sv. Peter zakončuje. 

Sneh na sv. Katarínu (25. 11., panna 
a mučenica) sľubuje hojné obilie.

Keď v novembri ešte hubami lesný porast 
je posiaty, zdražie obilie.

PRANOSTIKA

 (jac)

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
P R E D A J

 � Predám SUCHÉ PA-
LIVOVÉ DREVO. Tel. 
0915 900 006.  

HE-R/0167

 � Predám BUKOVÉ 
ODREZKY. 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

S L U Ž B Y

 � STAVEBNÉ a MU-
RÁRSKE práce. PREPRA-
VA tovaru / SŤAHOVA-
NIE - vlastnou dodávkou. 
Tel. 0908 417 071.

HE-R/0171

INFOSERVIS / INZERCIA

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...
„KTOSI V ŇOM TERAZ 

AKO V OKNE STOJÍ. 
PRESNÝ A TICHÝ. 

OTVÁRA HO. 
A BERIE HĹBKU ZEMI, 

VÝŠKU NEBESÁM. 
KTOSI V ŇOM STOJÍ. 

SCHYĽUJE SA K BÁSNI. 
OBÍĎTE HO. 

DNES NIE JE SÁM. 
OBÍĎTE HO LÁSKOU, 

ZÁŠŤOU, SLOVAMI. 
AŽ OSAMIE, 

PRÍDE SÁM ZA VAMI.“

(MILAN RÚFUS)

H
E

-R
/0171

H
E

/0279
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-MJK-, (babj); Humenné 

II. LIGA MUŽI – sk. Východ

1.BK HUMENNÉ
 – BK UVL KOŠICE

45:80 (5:20, 8:20, 13:20, 19:20)

1.BK: Martin Babják, Pliško, Brnčal, 
Pe.  Lošák,  Ľ.  Boršč  (Michal  Bab-
ják, D. Kulik, V. Tkáč). Tréner: Peter 
Lošák.

BK UVL:  Tréner:  Pe.  Moščovič,  L. 

Gomboš,  A.  Lutter,  G.  Drotár,  Miro 
Mihaľ  (P.  Lacko,  O.  Körner,  D.  Be-
luščák, T. Zvarík). Vladimír Karnay.

Rozhodovali: Andráši - Mičeta.

Stabilný výkon košických „veterinárov“ zatienil snahu Humenčanov
ŠPORT / INZERCIA

Stabilné výkony pod deravými košmi vidieť u Pliška (biely dres). | FOTO  MJK

Peťo Lošák to z pozície trénera tentokrát proti zdatnému súperovi nemal jednoduché. | FOTO  MJK

Brnčal, Boršč a Tkáč. Vyrovnanejšie bodové skóre v II. polčase nezaručilo humenským basketbalis-
tom dosah na súpera z Košíc. | FOTO  MJK

Vlado Tkáč (1. BK HE) a Moščovič v snahe o zís-
kanie pozície s loptou.. | FOTO  MJK

Ľubo Boršč sa „oprel“ do Košičana Gomboša.  
| FOTO  MJK

Mišo Babják sa prediera cez Luttera..| FOTO  MJK
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týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA
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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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-MJK-, Humenné 

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 17. kolo

FK HUMENNÉ  
– FK POPRAD B 

0:0
Žlté karty: 82.  E.  Streňo,  84.  R. 
Kovalčík, 90.  I. Komjatý – 84. A. 
Matalík. Rozhodovali: O.  Šuba  – 
D. Bobko, Pa. Leško – 316 divákov.

FK HE:  Dávid  Slávik  –  I.  Kom-
jatý, L. Kulich (60. P. Košuda), E. 
Streňo, F. Serečin, C. Vasiľ, J. Sk-
vašík (72. M. Jakubov), M. Mihok 
(84.  M.  Zlacký),  Pe.  Šuľák,    M. 
Sidor,  R.  Kovalčík.  Tréner:  Vlad-
imír Mandula.

FK PP: Yurii Pohoryliak – I. Staňa 
(90.  Pe.  Ličák),  T.  Gajan,  J.  Kuc, 
Dávid Maliňák,  P.  Škyrta  (46. M. 
Dzurjo), P. Šimonovič (64. A. Ma-
talík), J. Ficko, M. Angelovič (90. 
A. E. Albar), Dominik Maliňák, J. 
Tropp (76. M. Richtarčík). Tréner: 
Peter Pitoňák.

•	MFK  SNINA  –  BARDEJOV-
SKÁ  NOVÁ  VES  1:0  (0:0),  gól: 
72. Lukáš Bednár.

•	 Vranov  n/Top.  –  Kalša  4:1, 
Plavnica  –  Veľké  Revištia  4:2, 
Stropkov  –  Svidník  2:3,  Šarišské 
Michaľany – Lipany 0:2, Prešov – 
Giraltovce 4:1, Spišská Nová Ves – 
Krompachy 1:0. 
Prešov  17  14  1  2  52:14  43
Lipany  17  14  1  2  51:14  43
Vranov  17  12  2  3  41:13  38
Humenné 17 11 3 3 37:13 36
Snina 17 8 3 6 26:24 27
Stropkov  17  8  3  6  27:27  27
Poprad B  16  8  2  6  28:30  26
Svidník  17  7  4  6  27:27  25
Kalša  17  7  4  6  32:34  25
Š. Michaľany  17  7  2  8  18:26  23
Bard. N. Ves  17  6  2  9  30:40  20
Spiš. N. Ves  17  4  3  10  18:26  15
Krompachy  17  4  2  11  19:26  14
Plavnica  16  3  3  10  14:31  12
Giraltovce  17  2  1  14  12:45  7
V. Revištia  17  2  0  15  11:53  6

Bezgólová rozlúčka humenských treťoligistov s jesennou časťou sezóny
ŠPORT / INZERCIA

 

 

 

 

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

HE-PR/0248

Zopár vydarených momentov mal aj golman Dávid Slávik v humen-
skej svätyni. | FOTO  MJK

Martin Sidor a Filip Serečin sa spolu s M. Richtarčíkom uchádzajú 
o úspešnú hlavičku. | FOTO  MJK

V 77. minúte sa tesne pred zakončením nešťastne pošmykol na 
rozbahnenej časte terénu pred bránou súpera Igor Cyril Vasiľ a ne-
bolo mu dovolené skórovať. | FOTO  MJK

V závere stretnutia na humenský trávnik z ra-
dov Popradčanov vybehol aj Amro Esam Al-
bar, pôvodom zo Saudskej Arábie.| FOTO  MJK

Erik Streňo (vpravo) vs. Igor Staňa. | FOTO  MJK

Na striedanie pripravený Patrik Košuda. Vľavo asistent trénera FK 
Humenné, Števo Tomčák. | FOTO  MJK
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(dk), -MJK-; Bratislava, Písek, Snina 

V uplynulých dňoch sa na česko-
slovenských šermiarskych planšoch 
predstavila seniorska dvojica z Klu-
bu šermu Snina. Martin Kaprál 
prekvapil svojím návratom a tréne-
ri veria, že jeho výsledky sa časom 
zlepšia. Katka Hunčárová sa stabil-
ne pohybuje v seniorskej špičke na 
Slovensku.

Slovenský pohár „Pošta cup“ v šer-
me kordom senioriek organizovali 

v slovenskej metropole. Sninské farby 
hájila  Katarína  Hunčárová,  ktorá  sa 
prebojovala zo základného kola do vy-
raďovacej fázy. Dostala sa až do semi-
finále, kde podľahla neskoršej víťazke 
Bursovej z Akadémie šermu rozdielom 
9:15, so ziskom bronzovej medaily.

V  českom  meste  Písek  sa  uskutoč-
nil  turnaj  „Zlatý  kord  města  Písku“ 
v  šerme  kordom  seniorov.   Medzi  65 
šermiarmi sa predstavil po dvojročnej 
prestávke  aj  sninský  zástupca Martin 
Kaprál. Zo základného kola postúpil 
do eliminácie, kde sa prebojoval medzi 
32 najlepších, avšak následne podľahol 
Bryknerovi z Čiech rozdielom 8:15 na 
body a  celkovo  sa klasifikoval na 30. 
mieste. Víťazom sa stal Čupr z Českej 
republiky.

ŠPORT / INZERCIA

II. HOKEJOVÁ LIGA, 
skupina B – 9. kolo

MHK KEŽMAROK  
- HC 19 HUMENNÉ 

4:3 PP (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
Góly: 11.  Patrik  Wasselényi  (1:1  – 
Smolen), 13. Daniel Krempaský (2:2 – 

Smolen, Hohol), 57. Richard Kopkáfš 
(3:3 – Glosár), 61. Patrik Huszárik (4:3 
–  Ištocy,  Pisarčík)  –  9.  Ivan  Fedorko 
(0:1  –  Markuš,  Vaško),  11.  Tomáš 
Banovský  (1:2  –  Nagy,  Skokan),  36. 
Demid Luchnikov (2:3 – Maury).

Strely: 23-37. Zákroky: 34-19. Pre-
silovky: 0/4 – 0/5. Oslabenia: 5/5 – 
4/4. Vylúčenia: 7-9. Rozhodovali: Ľ. 
Pavela – M. Kováčik, M. Mišek – 192 
divákov.

HK 2016: Vladimír Glosár – E. 

Kramár,  Š.  Pisarčík,  P.  Huszárik,  J. 
Ištocy,  B.  Zwick  –  J.  Hohol,  N.  Za-
valniuk, P. Wesselényi, P. Smolen, D. 
Krempaský – M. Tomeček, A. Leško, 
R. Kopkáš, T. Jankura, A. Liubimov – 
L. Svitana, K. Jarembák, V. Kolesár, L. 
Garay, D. Pícha. Tréner: Milan Jankura 
st.
HC 19:  Tomáš  Tkáčik  (13.  Dominik 
Riečický)    –  Ľ.  Buraľ, M. Ondrej,  F. 
Vaško,  D.  Markuš,  I.  Fedorko  –  L. 
Hopkovič,  J.  Jendruš,  M.  Nagy,  J. 
Skokan, T. Banovský  – S. Maury, D. 
Luchnikov, Ľ. Šándor, S. Hrabčák, Ľ. 
Fajčák – J. Copko, O. Mriglot. Tréner: 
Milan Staš. 

•	 Sabinov – Sanok (POL) 2:7, 
Rimavská Sobota – Bardejov 3:1, 
Gelnica – Liptovský Mikuláš 7:3. 

Humenné 8 7 0 1 0 51:13 22
Rimavská Sobota  8  7  0  0  1  57:16  21
Bardejov  8  5  0  1  2  33:20  16
Sanok (POL)  8  4  1  0  3  36:29  14
Trebišov  8  3  1  0  4  40:35  11
Kežmarok  8  2  2  1  3  33:51  11
Sabinov  7  1  0  1  5  15:38  4
Gelnica  8  1  0  0  7  24:50  3
Liptovský Mikuláš B 7  1  0  0  6  10:47  3

•	 Najbližší zápas hrajú naši hokejis-
ti u súpera HC Rebellion v Gelnici, 
v sobotu 23. novembra.

HOKEJOVÝ SERVIS

Kaprál opäť šermuje, Hunčárová 
sa drží v slovenskej špičke

Katarína Hunčárová. | FOTO  ARCHÍV DK

Martin Kaprál. | FOTO  ARCHÍV DK

HE-/0266
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(mtgh), -MJK-; Spišská Nová Ves 

Dvanásť chlapcov a desať dievčat 
z Plaveckého klubu Chemes Humen-
né vycestovalo 9. novembra na Spiš. 
V 25-metrovom bazéne mesta Spiš-
ská Nová Ves štartovali humenskí 
plavci v konkurencii ďalších devia-
tich klubov na Jesenných majstrov-
stvách východoslovenského regiónu. 

V rámci druhého kola súťaže sa regis-
trovalo 91 mužov a 98 žien z Humen-
ného, Košíc, Michaloviec, Popradu, 
Prešova, zo Spišskej Novej Vsi a Svi-
tu.  Na  humenskú  plaveckú  posádku 

dohliadali  tréneri  M.  Tomahogh  a  J. 
Luksaj.

Trinásťročný  Dominik Luksaj stál 
trikrát na zlatom stupni víťazov – 100 
metrov motýlik, 200 m prsia a poloho-
vé preteky; na striebornom raz za 200 
metrov disciplíny voľný spôsob. 
Timotej Leško si pozlátil dve disciplí-
ny - 200 metrov voľný spôsob a 100 m 
znak; striebro mu odovzdali po doplá-
vaní motýlika na 100 metrovej trati. 
Zuzana Pavlíková získala dvakrát 
zlato - 100 metrov motýlik a 200 m 
voľný spôsob; raz striebro za 200 met-
rov polohové preteky.

 
V  kategórii  dvanásť-
ročných  plavcov  si 
Oliver Verba  pozlá-
til tri disciplíny - 100 
metrov znak a motý-
lik, 200 m polohové 
preteky; postriebril 
jednu  -  200  metrov 
voľný spôsob.
Matúš Adamec si 
vyplával  jednu  zlatú 
medailu na 200-m 
dĺžke  prsia  a  striebro 
mu odovzdali  po do-
plávaní znaku na 100 
metrov. 

Mária Balogáčová zaplávala zlatého 
motýlika na 100 metroch. 
Štvrtým  medailistom  v  tejto  vekovej 
kategórii bol Marek Harvilik s bron-
zovou medailou za znak na 100 met-
roch.

Štrnásťročný Boris Barica mal v zna-
ku na 100 metroch najrýchlejší čas. 
Michal Pandoš  v  tej  istej  disciplí-
ne doplával druhý a na 100-m trati 
disciplíny motýlik mu odovzdali 
bronz. 

Ema Borščová získala striebro na 200 
metroch prsiarskej disciplíny  a bronz 
na 200 m polohové preteky. 
So striebornou medailou cestovala 
domov  aj  Nina Trebišovská za 100 
metrov motýlik.

Na  stupeň  víťazov  sa  nedostali  -  Fe-
cenko,  Findrik,  Jevič,  Kulik,  Leňo, 
Mattová,  Onderišinová,  Ovšanyová, 
Sotáková,  D.  Vasiľková  ani  P.  Vasi-
ľková.

Humenčania  získali  spolu  v  spišsko-
novoveskom  bazéne  51  medailí  (12 
zlatých, 20 strieborných a 19 strie-
borných)  a  v  hodnotení  zúčastnených 
klubov  skončili  za  plavcami  z  Košíc 
a Popradu  ako  tretí    najlepší. Osobné 
rekordy si humenskí plavci prepisovali 
63-krát.

ŠPORT / INZERCIA

Na Spiši si humenskí plavci 63-krát prepísali osobné maximá

Časť humenskej výpravy PK Chemes Humenné pri spišskom bazéne. | FOTO  ARCHÍV PKCH

Trojica humenských plavcov ovládla stupne víťazov v jednej 
disciplíne – znak 100 metrov. Zľava: L. Adamec, T. Leško, M. 
Harvilik. | FOTO  ARCHÍV PKCH

Mária Balogáčová so zlatou medailou (100 
metrov motýlik). | FOTO  ARCHÍV PKCH

H
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-MJK-, Humenné 

I.LIGA MUŽI, sk. Východ – 6. kolo
HUMENNÉ – REVÚCA

1:3 (-18, 17, -19, -21) 
a 2:3 (21, 21, -17, -16, -10)

ŠK GYMNÁZIUM: M. Šarga, J. Bali-
šin, M. Feduš, M. Ivančo, P. Šompľak, 
M. Kopka,  Ľ.  Bajcura, D.  Fereta, M. 
Kuraš, O. Blicha, Š. Krajník, M. Roháč 
– liberá Michal Faltin a Patrik Bobaľa. 
Tréner: Ľubor Selecký.
MVK MAGNEZIT: A. Petráš, P. 
Valašek,  M.  Herich,  F.  Ovšonka,  F. 
Vavrek,  J.  Jankovič,  J.  Ovšonka,  E. 
Barboriak, M. Grendel, M. Frandel, M. 

Zelený – liberá Martin Breznani a Ma-
túš Ďuriška. Tréner: Ivan Kozlík.
•	 Svidník B – Prešov B 3:0  (17, 20, 
22) a 3:0 (16, 16, 18), Stará Ľubovňa – 
Poprad 3:0 (15, 23, 18) a 3:2 (-24, 15, 
-23, 19, 8).
•	 5.  kolo  *  Stará  Ľubovňa  – 
Gymnázium  Humenné  1:3  (-23,  -19, 
20,  -23)  a  1:3  (-22,  21,  -21,  -25), 
Poprad – Svidník B 0:3 (-21, -21, -15) 
a 0:3 (-19, -21, -24), Revúca – Prešov 
B 3:0 (16, 18, 22) a 3:0 (18, 14, 22).

Humenné  12 10 2  33:13 31
Revúca    12  10  2  31:12  28
Svidník B    12  8  4  28:12  25
St. Ľubovňa    12  5  7  20:26  14
Prešov B    12  2  10  9:34  5
Poprad    12  1  11  11:35  5

Najbližší dvojzápas 
odohrajú 

Humenčania 
opäť na domácej 

palubovke, už 
túto sobotu 23. 

novembra o 10.00 
a 12.00 hod. 

v MŠH, proti tímu 
VK Mirad PU 

Prešov B.

Napriek dobre rozohranej partii ťahali tentokrát 
humenskí volejbalisti za kratší koniec. | FOTO: MJK Sústredenie na príjme hráčov ŠK Gymnázium Humenné. | FOTO: MJK

Z útokov aj obrany nad vysokou sieťou ťažili striedavo oba tímy. | FOTO: MJK

Vavrek (Revúca) v pozícii, keď smečom oklamal blok Tomáša 
Comu | FOTO: MJK

Feduš vs. Zelený. Potom, ako v druhej časti dvojzápasu Humenčania 
vyhrávali 2:0 na sety, prišiel obrat a Revúčania si vzali aj druhý zápas vo 
svoj prospech. | FOTO: MJK

Málokedy sa stane, že blok Jakuba Bališina 
zostane bez povšimnutia. V tomto prípade sa 
o útok pokúšal Frandel. | FOTO: MJK

Tréner Kozlík postavil svojich chlapcov spod Slovenského rudohoria pod 
vysokú sieť v Humennom s úmyslom víťaziť. | FOTO: MJK

Marián Feduš na sieti útočne proti dvojici Herich a Frandel na 
blokoch. | FOTO: MJK

Volejbalisti z gemerskej oblasti 
postavili Humenčanov pred hotovú vec


