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Humenné: Zlepšiť  nakladanie s odpadmi 
má nová technika i technológia

 Mesto zavádza participatívny 
rozpočet, vyzýva  
na predkladanie projektov

Humenčania vidia pomoc pri 
zimnej údržbe chodníkov  
v platení daní

  Viac na str. 9   Viac na str. 3

tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCkÝ

O projekt, ktorého má byť súčas-
ťou, sa bude humenská samospráva 
uchádzať v aktuálnej výzve. Zakú-
penie ramenového nakladača pre 
veľkokapacitné kontajnery je prvou 
aktivitou projektu, na ktorý hu-

menská samospráva získala NFP vo 
výške viac ako 174 000 eur. Výzva, 
z ktorej projekt vzišiel, smerovala 
k zlepšeniu technickej vybavenosti 
v obciach s prítomnosťou margi-
nalizovaných rómskych komunít. 
V druhej etape preto bude mesto 
realizovať výstavbu stojísk pre 

veľkokapacitné kontajnery v róm-
skej osade Podskalka a zakúpenie 
veľkokapacitných kontajnerov. Po-
slednou projektovou aktivitou má 
byť vybudovanie zberného dvora v 
areáli separačného dvora na Snin-
skej ulici. „Bude to spevnená ma-
nipulačná plocha, kde sa budú na-

chádzať veľkokapacitné kontajnery 
pre tie komodity, za ktoré zatiaľ 
zodpovedá mesto,“ uviedol v stredu 
v areáli zberného dvora TS vedúci 
odboru koncepcie a rozvoja mesta 
mestského úradu Miroslav Turčan. 
Výstavbu stojiska i zberného dvo-
ra plánuje samospráva realizovať 

V snahe zefektívniť nakladanie a zhodnocovanie odpadov sa mesto Humenné zapája do dvoch výziev o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku (NFP). S cieľom dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na 
území mesta pribudol do vozového parku technických služieb (TS) samosprávy ramenový nakladač na zvoz veľkokapacitných 
kontajnerov. Vybudovaním kompostovacieho dvora by mesto chcelo zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad (BRO). 
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v jarných mesiacoch roku 2020. 
Ramenový nakladač na zber a od-
voz komunálneho odpadu, ktorého 
nákup mesto spolufinancovalo su-
mou 66.000 eur, zároveň výrazne 
omladí vozový park TS. Ako uviedol 
riaditeľ TS Milan Kuruc, priemerný 
vek vozidiel, ktoré používajú, je 28 
rokov, najstaršie zberové vozidlo 
má 36 rokov. Keďže BRO tvorí 
podľa Turčanových slov „veľmi 
veľkú zložku súčasného odpadu“, 
mesto chce riešiť aj túto problema-
tiku. Má v pláne zapojiť sa do ak-
tuálnej výzvy v rámci Operačného 
programu Kvalita životného pro-
stredia. „Mesto má zámer v areáli 
priemyselného parku Guttmanovo, 
kde sú nevyužité plochy, vybudovať 
kompostáreň, ktorá bude slúžiť 
pre potreby celého mesta a hlavne 
na zhodnocovanie BRO,“ pred-
stavil zámer samosprávy Turčan. 
Ako ďalej uviedol, projekt by mal 
okrem výstavby kompostovacieho 
dvora riešiť aj technologickú časť, 
fermentory regulujúce proces roz-
kladu BRO, ktoré majú okrem iné-
ho zabezpečiť, že kompostovisko 
nebude zapáchať. Či sa samospráva 
do výzvy stihne zapojiť ešte tento 

rok alebo využije jej 
druhé kolo na jar 2020, 
Turčan nespresnil. Ako 
však potvrdil, už dnes 
je isté, že projektanti 
okrem samotnej kom-
postárne navrhujú pre 
Humenné aj špeciálne 
nádoby na kuchynský 
odpad pre každú do-
mácnosť v bytových do-
moch. Predpokladaná 
doba realizácie tohto 
projektu je podľa Tur-
čana s prihliadnutím 
na proces kontroly rok 
2021.

Humenné: Vianočná jedlička je zo sídliska, 
rozsvieti ju 9600 LED svetiel

Humenné: Zlepšiť  nakladanie s odpadmi má nová technika i technológia

tasr, Humenné 

Jej svetlá rozsvietili vo štvrtok (5. 
12.) podvečer. Informovala o tom 
Michaela Dochánová z tlačového 
referátu mestského úradu. Ako 
uviedla, živý strom poputoval po 
výrube na humenské námestie ta-
kisto na žiadosť obyvateľov mesta. 

„V rámci vianočnej výzdoby bude 
na strome 9600 kusov LED sve-
tiel, 25 kusov svetelných trubíc s 
efektom padajúceho meteoritu a 
nebude chýbať ani ručne robená 
výzdoba,“ opísala výzdobu jed-
ličky Dochánová. Predošlý umelý 
vianočný strom podľa jej ďalších 
slov zdobí park Jednotka na Sídlis-

ku I. Aj jeho 8000 kusov žiaroviek 
chladnej bielej farby rozsvietili 
v predvečer Mikuláša. „Ostatnej 
tradičnej výzdobe počas vianoč-
ných sviatkov dominuje svetelná 
fontána s adventným vencom, kto-
rej výzdoba je rovnako ladená do 
bielej, respektíve striebornej far-
by,“ uzavrela Dochánová.

Humenské námestie pred kultúrnym domom zdobí od pondelka 2. decembra 21 metrov 
vysoká vianočná jedlička. Pochádza z Dobrianskeho ulice, odkiaľ ju zrezali na základe 

požiadavky obyvateľov.

porkačovanie zo strany 1 

Zakúpenie ramenového nakladača pre veľkokapacitné kontajnery je prvou aktivitou projektu, na ktorý hu-
menská samospráva získala NFP vo výške viac ako 174 000 eur.   | FOTO: MsÚ

Predošlý umelý vianočný strom už nie je 
v centre mesta, ale zdobí park Jednotka 
na Sídlisku I.  |  FOTO: MIPO

Mesto má zámer v areáli priemyselného parku Guttmanovo, kde sú nevyužité plochy, vybudovať kompostáreň, ktorá bude slúžiť 
pre potreby celého mesta a hlavne na zhodnocovanie BRO. | FOTO: MILAN POTOCkÝ
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Humenné: Pri zrážke troch áut skončilo jedno na streche  

Humenné: Mesto zavádza participatívny rozpočet, vyzýva na predkladanie projektov

Vianočné pamäťové stopy na dobových pohľadniciach 
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Jedno z vozidiel skončilo na stre-
che. Zasahovať museli policajti 
i hasiči. Ako pre TASR potvrdil 
vedúci oddelenia komunikácie a 
prevencie Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Prešove Igor 

Pavlik, k vážnym zraneniam pri 
zrážke nedošlo. Ako Pavlik ďalej 
uviedol, u vodičov nebola zistená 
prítomnosť alkoholu v krvi. Ško-
da na vozidlách bola vyčíslená na 
9300 eur. „Príčina, ako aj okolnos-
ti tejto dopravnej nehody sú v štá-
diu vyšetrovania,“ uzavrel.

tasr, Humenné 

Súčasťou iniciatívy mesta je verej-
né stretnutie záujemcov o parti-
cipáciu. Informovala o tom samo-
správa na svojom webovom sídle. 
„Participantom sa stáva osoba, 
ktorá v ďalšej fáze participatív-
neho rozpočtu vypracuje projekt, 
ktorý bude vo všeobecnom záujme 

mesta Humenné a jeho obyvate-
ľov, to znamená v ďalšej fáze môže 
vypracovať a predložiť projekt vý-
lučne iba participant,“ uvádza na 
mestskom portáli samospráva. Do 
participatívneho rozpočtu sa môžu 
zapojiť právnické osoby i fyzické 
osoby. V prípade fyzických osôb 
mladších ako 18 rokov mesto vyža-
duje písomný súhlas zákonného zá-

stupcu. Prihláška pre prihlasovanie 
sa záujemcov do participatívneho 
rozpočtu bude k dispozícii v papie-
rovej forme v podateľni mestské-
ho úradu (MsÚ) a v elektronickej 
podobe na webovej stránke mesta 
Humenné. Termín uzávierky pri-
hlášok pre záujemcov je 16. decem-
bra. Samospráva zároveň ponúkla 
verejné stretnutie všetkých záu-

jemcov o participatívny rozpočet, 
na ktorom ich informovala o pro-
cese. Uskutočnilo sa vo štvrtok (5. 
12.) o 16.00 h v zasadačke mestské-
ho zastupiteľstva na MsÚ. O zave-
dení participatívneho rozpočtu do 
rozpočtu mesta i o finančných pro-
striedkoch vyčlenených naň roz-
hodli mestskí poslanci na svojom 
poslednom zasadnutí 23. októbra.

Jana Fedičová, Humenné 

Súbor čiernobielych a farebných 
pohľadníc je výberom z vyše pol-
tisícky vianočných dobových po-
hľadníc z archívu Vihorlatského 
múzea v Humennom. Vystavené 
exponáty prezentujú ukážku jed-
ného z najmasovejších a najpopu-
lárnejších komunikačných spôso-
bov. Zároveň je výstava prehliad-
kou očarujúcich umeleckých podo-
benstiev vianočného obdobia, ako 
aj dokladom premien umeleckého 
vkusu a všeobecných nálad spo-
ločnosti. Vystavované pohľadnice 
s tematikou Vianoc a novoročných 

blahoprianí pochádzajú prevažne 
z obdobia minulého storočia. Pre-
zentované sú vo forme maľovaných 
obrázkov, fotografických inštalácií 
a reprodukcií známych výtvarných 
diel. Vo svojich motívoch čerpajú 
z biblického prostredia, prírod-
ných zimných zátiší a vianočných 
motívov. Medzi vianočnými sym-
bolmi prevládajú vianočné strom-
čeky a dekorácie, detské hračky 
a knihy ako darčeky, idylické via-
nočné štylizácie ľudských príbyt-
kov a usadlostí a prírodné zimné 
zátišia. Sviatočnú a slávnostnú at-
mosféru vianočných sviatkov a no-
voročných želaní na pohľadniciach 

oddávna umocňovali tradičné 
archaické symboly tohto obdobia 
− kresťanské symboly rybičiek, krí-
žikov, horiacich sviec, betlehemov, 
vinšovníkov a zvončekov, zelené 
vetvičky, červené jablká, orechy, 
mak a obilie ako symboly hojnosti, 
vianočné dekorácie, vianočné peči-
vo, podkovičky a zelené štvorlístky 
pre šťastie. Rovnako ako mnohé 
ďalšie motívy a symboly, v histo-
rickom prúde času pretrvávajúce 
alebo meniace sa, zaujmú exponá-
ty aj technickým spracovaním for-
mou ofsetovej  techniky a neskôr 
digitálnej tlače. Vystavené pohľad-
nice sú zároveň pripomenutím ne-

opakovateľnej formy veľmi osob-
ného kontaktu s niekým, koho do-
kážeme vďaka rukopisu na druhej 
strane pohľadnice osloviť oveľa 
viac než mobilnou správou  alebo 
mailovou poštou. Kedysi nechýba-
li v kredenci každej domácnosti, 
s nostalgiou ďalekých krajín, vrúc-
nych želaní, smútku za blízkymi 
i radosti z toho, že v rukopise pri-
daná hodnota je zosobnením sa-
motného pisateľa, a to každý deň. 
Výstava je verejnosti vo výstavných 
priestoroch Vihorlatského múzea 
v Humennom prístupná do 10. ja-
nuára 2020.

K dopravnej nehode s účasťou troch osobných motorových 
vozidiel došlo v utorok po 8.00 hod. na výjazde 

z Humenného na ceste I/74.

Humenská samospráva vyzýva obyvateľov na predkladanie projektov do participatívneho rozpočtu. V roku 2020 ho zavádza prvýkrát, má naň vyčlenených 12-tisíc eur.

Nostalgiu vianočných sviatkov na dobových pohľadniciach predstavuje Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci výstavy Šťastné 
a veselé... ako súčasť múzejného projektu Vianoce v múzeu 2019. Výstava je verejnosti vo výstavných priestoroch Vihorlatského 

múzea v Humennom sprístupnená od 10. decembra.

KRIMI / SPRAVODAJSTVO
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Prvý sneh na cestách narobil šarapatu

Uplynulý týždeň sa začal dopravnými nehodami, cestári sú v pohotovosti  

K mladíkovi zo Sýrie museli policajti privolať  sanitku

ts, mpo, Slovensko        

Polícia vyzýva vodičov, aby pri-
spôsobili jazdu stavu a povahe 
vozovky. Treba si uvedomiť, že v 
takomto počasí nie je možné jazdiť 
tak ako v letnom období! Zbytočne 
nehazardujte a neriskujte predbie-

haním. Znížte rýchlosť a zvýšte 
vzdialenosť medzi vozidlami. Tiež 
sa plne venujte vedeniu vozidla a 
sledujte situáciu v cestnej premáv-
ke. Tam, kde je znížená viditeľnosť, 
použite stretávacie svetlá, prípad-
ne hmlové svetlá, denné svietenie 
je nedostatočné. Na cestách bol 

maximálny počet policajtov, ktorí 
riadili premávku a pomáhali vo-
dičom. Všetci však musíte prispieť 
k bezpečnosti a správať sa na ces-
tách zodpovedne. Uplynulý týždeň 
sa na cestách našli vodiči, ktorí 
svojou jazdou riskovali nielen svoj 
život, ale aj život ostatných účastní-

kov cestnej premávky. Predbiehať 
iné vozidlá s vozidlom na letných 
pneumatikách alebo skúšať, akú 
rýchlosť auto „vytiahne“ na snehu, 
je v aktuálnej poveternostnej situá-
cii obrovským riskantným krokom. 

tasr, Prešovský kraj, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO        

Dopravné nehody, ku ktorým 
v Prešovskom kraji došlo v ponde-
lok ráno medzi 6.00 a 9.00 hod., 
skončili podľa slov operačného 
dôstojníka HaZZ Prešov s ľah-
kými zraneniami. „Vozidlá skon-
čili mimo cesty aj prevrátené na 
boku,“ uviedol pre TASR. Podľa 
jeho ďalších slov najvyššiu neho-
dovosť zaznamenali v okresoch 
Humenné a Vranov nad Topľou, 
kde v oboch havarovali tri vozidlá, 
v okresoch Bardejov a Prešov po 
jednom. Ako pre TASR potvrdil 
dispečing SÚC PSK, snežiť začalo 

počas noci takmer v celom kraji, 
pri hraniciach s Poľskom až ráno. 
Počas 24 hodín do 8.00 hod. ráno 
posypali v PSK spolu 2117 kilomet-
rov ciest. „Vo výjazde sme mali 
v noci 67 vozidiel, spotrebovali 
sme 8 ton drviny, 176 ton soli a 2,5 
tony solmagu,“ spresnil dispečing 
s tým, že momentálne má SÚC PSK 
na výjazde 77 vozidiel. Cestári aj 
napriek údržbe ciest vyzývajú vo-
dičov k opatrnosti. „Cesty sú pre-
važne mokré, vo vyšších polohách 
je kašovitá vrstva snehu. Treba 
používať zimné pneumatiky a zvý-
šiť pozornosť pri jazde,“ uzavrel 
dispečing.

mpo, Sobrance, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO        

Dňa 1. decembra 2019 vo večerných 
hodinách kontrolovali policajti Od-
delenia hraničnej kontroly PZ Maťov-
ské Vojkovce v pôsobnosti Riaditeľ-
stva hraničnej a cudzineckej polície 
(RHCP) Sobrance v katastrálnom 
území obce Bajany, okres Michalovce, 
jedného štátneho príslušníka Sýrie bez 
cestovného dokladu a predviedli ho 
na oddelenie za účelom zistenia totož-
nosti. Pre bolesti v brušnej oblasti bol 
ku cudzincovi privolaný tím rýchlej 

zdravotníckej pomoci, ktorý ho pre-
viezol na ošetrenie do nemocnice Svet 
zdravia v Michalovciach. Následne sa 
podrobil aj rádiologickému vyšetreniu 
za účelom zistenia veku. Vzhľadom 
na skutočnosť, že vyšetrením sa jeho 
vek určil na 17 rokov, a teda ide o oso-
bu maloletú bez sprievodu, policajti 
kontaktovali Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny Michalovce. Pracovník 
úradu cudzinca prevzal za účelom jeho 
umiestnenia do centra pre deti a rodi-
ny. Spresnila hovorkyňa RHCP Sob-
rance Agnesa Kopernická.

Počas prvého sneženia zdokumentovali policajti na cestách viacero dopravných nehôd a škodových udalostí.

Náhla zmena počasia a prvý tohtoročný sneh zapríčinili v pondelok ráno v Prešovskom kraji osem dopravných nehôd. Podľa 
informácií, ktoré pre TASR poskytlo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) 
Prešov, pri nich nikto neutrpel vážne zranenia. Pre sneh na cestách sú v pohotovosti aj pracovníci Správy a údržby ciest 

Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK).

Sedemnásťročného Sýrčana našli v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice bez dokladov. Sťažoval sa na bolesti brucha.

KRIMI / SPRAVODAJSTVO

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Vychutnajte si naše špeciality s ľahkosťou 
Krájanie našich výrobkov, na kto-
rých si pochutnávate s obľubou 
u vás doma, môže byť ešte poho-
dlnejšie a jednoduchšie.

Spoločnosť ALTHAN s.r.o. priná-
ša svojim zákazníkom zaujímavé 
prekvapenie. Každý zákazník, 
ktorý si v predajni Althan na 
Laboreckej ulici v Humennom 
zakúpi mäsové výrobky v sume 
viac ako 20 eur získa zadarmo ako 
darček profesionálne nabrúsenie 
dvoch nožov. 

Vaše obľúbené klobásky, salámy, 
šunky a ďalšie kvalitné mäsové vý-
robky z našej pestrej ponuky si tak 
môžete doma nakrájať s úplnou ľah-

kosťou. Tento zaujímavý benefit sa 
rozhodla spoločnosť Althan poskyt-
núť svojim zákazníkom na základe 
skúseností, ktoré majú samotní maj-
stri mäsiari. 

„Viacerí zákazníci si nechávajú po-
krájať mäso priamo na prevádzke 
aj s tým tvrdením, že doma majú 
tupé nože,“ potvrdil mäsiar. Dodal, 
že mnohí na brúsenie nožov nemajú 
v dnešnej uponáhľanej dobe jedno-
ducho čas, iní si zase na dosiahnu-
tie profesionálneho ostria netrúfajú. 
Navyše, brúsenie nožov na domácej 
brúske s jednoduchými keramický-
mi kolieskami narobí možno viac 
škody ako úžitku. Niektorí ľudia sa 
mylne domnievajú, že ich nože sú 
stále ostré aj po rokoch užívania.  

Ak nás navštívite a nakúpite u nás 
tovar za viac ako 20 eur, my vás pre-
svedčíme, že vaše nože môžu byť 
opäť ako nové. 

Najväčšiu radosť máme, ak sa k nám 
naši zákazníci vracajú do obchodu 
s úsmevom na tvári. Dúfame, že aj 
táto naša ďalšia služba bude ďal-
ším bonusom pre vás, ktorá vám 
spolu s kvalitnou chuťou našich 
výrobkov prinesie ešte väčšiu spo-
kojnosť. 

Značka Althan spája najvyššiu 
kvalitu, tradičnú chuť výrobkov 
a najlepšie slovenské suroviny s 
tradičnými receptami, poctivými 
výrobnými postupmi a s moder-
nou technológiou. 

Nakrájajte si naše špeciality 
s ľahkosťou.

INZERCIA / INFOSERVIS

H
E

-PR
/0286

Vaše nože môžu krájať opäť ako nové. O brúsenie sa postarajú naši majstri mäsiari.

Navštívte predajňu ALTHAN na Laboreckej ul. v Humennom, nakúpte si u nás mäsové výrobky v cene nad 20 eur a získate 
profesionálne nabrúsenie vašich dvoch nožov ako bonus.



PONDELOK
9. DECEMBRA 2019HUMENSKÝ EXPRES6 | SPRAVODAJSTVO

Poša: Odkalisko užíva TP2 bez platného povolenia, oznámili starostovia

tasr, Vranov nad Topľou, FOTO: TASR  

Ako sa v rozhodnutí uvádza, spo-
ločnosť TP2 nemala na osobitné 
užívanie vôd – „vypúšťanie odpa-
dových vôd cez Kyjovský potok do 
vodného toku Ondava“, povolenie 
ani medzi rokmi 2008 a 2012. „Je 
to pre nás prekvapujúce, pretože 
neviem, ako sa v dnešnej spoloč-
nosti a pri takej závažnej environ-
mentálnej záťaži, akou je odkalisko 
Poša, niečo také môže diať. Som 
presvedčený o tom, že o tom štát-
ne orgány vedia,“ povedal starosta 
obce Poša Tadeáš Malý. Odkalisko 
s rozlohou 32 hektárov v súčasnosti 
podľa jeho ďalších slov obsahuje 
približne 2 mil. metrov kubických 
toxického odpadu, pričom hlavným 
kontaminantom má byť arzén. „Za 
určitých podmienok môže ročne do 
Ondavy vytiecť až 320 kilogramov 
arzénu,“ uviedol Malý opierajúc sa 
o štúdiu, ktorú v odkalisku vyko-
nala Prírodovedecká fakulta Uni-
verzity Komenského v Bratislave 
v rokoch 2008 a 2009. Aj keď sa 
starostovia dotknutých obcí dosiaľ 
o presnom zložení vypúšťaných lá-
tok aj napriek opätovným snahám 
nedozvedeli, majú za to, že v odka-
lisku sú prítomné aj polychlórované 
bifenyly (PCB). Majú o tom svedčiť 
výsledky prieskumných vrtov až do 
ílovitého podložia odkaliska. „Tieto 
ílovité podložia nie sú izoláciou, aby 
sa škodlivé látky nedostali do pod-
zemných vôd, ktoré v tomto prípa-
de majú juho – juhozápadný smer 
prúdenia a dostávajú sa do Výcho-
doslovenskej nížiny,“ tvrdí Malý. 
Jeho slová potvrdila i starostka 
Nižného Hrabovca Marcela Pčolin-
ská. „Na dne odkaliska nie je žiad-
na izolácia. Čistilo sa tu kadečo bez 
akýchkoľvek kontrol, bez akých-
koľvek povolení. Tým, že tam nie je 

žiadna izolácia, čo pustia, to ide do 
podzemných vôd, do pôdy. Ohro-
zenie obyvateľstva je enormné,“ 
povedala s tým, že v ohrození zdra-
via je podľa jej odhadov približne 
10.000 obyvateľov žijúcich od obce 
Nižný Hrabovec smerom na juh. 
„Dnes nikto nevie, čo všetko sa tam 
vypúšťa. Ak teda nemá spoločnosť, 
ktorá prevádzkuje odkalisko, plat-
né povolenie na vypúšťanie vôd, kto 
robí a akú kontrolu robí nad tými 
vodami, ktoré končia až v Ondave 
po tom, čo vytečú z odkaliska cez 
Kyjovský potok?“ pýtal sa staros-
ta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák 
s tým, že štátnu kontrolu považu-
jú za jednu z priorít pri probléme 
odkaliska. Ďalšou je, ako sa sta-
rostovia zhodli, urýchlene pre-
vádzku odkaliska v Poši ukončiť. 
Či a kedy sa tak stane, je otázne. 
Kým od roku 2008 je povinnou 

osobou environmentálnej záťaže 
odkaliska v Poši podľa rozhodnutia 
spoločnosť TP2, za obdobie rokov 
1983 až 2003 okresný úrad kona-
nie vo veci určenia povinnej osoby 
zastavil. „Povinnú osobu nemožno 
tiež určiť, ak je právny nástupca 
v likvidácii resp. v konkurze,“ uvá-
dza sa v rozhodnutí s tým, že bývalý 
prevádzkovateľ odkaliska Chemko 
Strážske je v likvidácii. Podľa záko-
na o environmentálnych záťažiach 
vstupuje v takomto prípade do 
procesu vláda SR, ktorá má roz-
hodnúť, ktoré ministerstvo na seba 
úlohu povinnej osoby prevezme. „V 
súlade s uvedeným správny orgán 
určil lehotu na predloženie plánu 
prác do jedného roka od rozhod-
nutia vlády SR,“ načrtol najbližší 
časový rámec ďalších krokov pri 
riešení problému odkaliska v Poši 
Okresný úrad Prešov. „Náš cieľ je 

zastaviť jeho činnosť, teda aby do 
odkaliska nič nepritekalo, ale aby 
z odkaliska ani nič nevytekalo. Po 
druhé samotná sanácia odkaliska,“ 
uzavrel stretnutie Fenčák s tým, že 
kompromis sa podľa jeho slov v sú-
časnosti snaží nájsť i TP2. Ako však 
nasvedčuje pracovné stretnutie na 
pôde ministerstva životného pros-
tredia, využívanie rieky Laborec na 
vypúšťanie odpadu z areálu Chem-
ka Strážske do úvahy nepripadá 
a i v budúcnosti bude TP2 využívať 
na tieto účely vodný tok Ondavy. 
Spoločnosť TP2 prostredníctvom 
svojho vlastníka, spoločnosti Ener-
gochemica, v reakcii na informácie 
vyplývajúce z rozhodnutia správ-
neho orgánu uviedla, že sa k nim 
vyjadrí po „starostlivej analýze“. 
Následne rozhodne i o svojom ďal-
šom postupe.

Odkalisko Poša využíva spoločnosť TP2 sídliaca v areáli bývalého podniku Chemko Strážske od roku 2017 bez platného 
povolenia. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci určenia 
povinnej osoby, ktoré na tlačovej konferencii vo štvrtok prezentovali starostovia dotknutých obcí z okolia odkaliska. 
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ts, Humenné, FOTO: ZŠ    

Národná koalícia pre digitálne 
zručnosti a povolania Slovenskej 
republiky (Digitálna koalícia) 
vznikla z iniciatívy IT Asociácie 
Slovenska s podporou Úradu pod-
predsedu vlády SR pre investície 
a inovácie 27. septembra 2017. 
Jej cieľom je mobilizovať verejné, 
súkromné, akademické a občian-
ske organizácie a inštitúcie na 
Slovensku pre zlepšovanie digitál-
nych zručností žiakov, pedagógov, 
občanov, IT špecialistov, všetkých 
zamestnancov. Členovia vstupujú 
do Digitálnej koalície dobrovoľ-
ne a bezplatne s hodnotnými zá-
väzkami na zvládnutie digitálnej 

transformácie spoločnosti. Od 
26. novembra 2019 má v tomto 
zoskupení teraz už 83 inštitúcií 
vďaka Základnej škole Laborecká 
66 Humenné aj mesto Humenné. 
Podpisom riaditeľa školy PaedDr. 
Alexandra Fecuru pod Memoran-
dum členov Digitálnej koalície sa 
Laborecká stala prvou organizáci-
ou na východ od Prešova a Košíc, 
ktorá sa môže pochváliť členstvom 
v tomto prestížnom klube. Žiaci 
a pedagógovia školy majú pred 
sebou náročnú úlohu plniť si zá-
väzky, ku ktorým sa pri vstupe 
do Digitálnej koalície zaviazali 
a ktoré budú pravidelne Digitál-
nou koalíciou hodnotené. Veríme, 
že ako jedna z dvoch základných 

škôl v Digitálnej koalícii budeme 
v spoločnosti slovenských stred-
ných škôl, univerzít a špičkových 
IT firiem reprezentovať mesto 

Humenné a využijeme členstvo na 
zvýšenie úrovne informatického 
vzdelávania a skvalitnenie digitál-
neho prostredia v škole. 

tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Oživenie tradičného šindliarstva, 
ikonopisectva a sviečkarstva môže 
tiež podľa slov Miroslava Buraľa 
z KDC pomôcť rozvoju turistického 
ruchu v jednom z menej rozvinu-
tých slovenských regiónov. Prvý 
zo série kurzov ikonopisectva sa 
v Stakčíne uskutočnil uplynulý ví-
kend. „Aktuálne robíme pokračo-
vanie projektu, počas ktorého sme 
inventarizovali remeslá v snin-
skom regióne podľa obcí a remes-
la. Naším prvoradým cieľom sú re-
meslá, ktoré súvisia s drevenou sa-
králnou architektúrou. Chceme sa 
vybaviť, prezentovať, ale aj mať to 
pripravené tak, aby sme mohli byť 
mobilní a udržiavať drevené chrá-
my. V hesle ‚prevencia údržbou‘ 
nenechať tie pamiatky chátrať,“ 
opísal hlavný cieľ aktuálnych ak-
tivít KDC Buraľ. Predstava KDC 
je podľa jeho ďalších slov zriadiť 
mobilnú dielňu, ktorá by v pravi-
delných intervaloch navštevovala 

obce, v ktorých sa dre-
vené kostolíky nachá-
dzajú, a mohla nevy-
hnutné drobné opravy 
vykonať priamo na 
mieste. Ako Buraľ 
doplnil, sekundárnym 
zámerom projektu je 
naučiť miestnych tra-
dičné remeslo, ktoré 
by mohli využívať ako 
turistickú atrakciu. 
Práve písanie ikon po-
važuje Buraľ v tomto 
ohľade za atraktívne. 
Aby pôsobili ikony čo 
najautentickejšie, i na prvom zo 
série troch kurzov, ktoré KDC plá-
nujú do konca marca 2020 zreali-
zovať, používali jeho účastníci pô-
vodnú temperu z vajec. „My chce-
me, aby to bola vaječná tempera, 
čiže tá prvotná tempera, ktorá tu 
bola, a písať alebo produkovať iko-
ny našej proveniencie,“ vysvetlil 
Buraľ. Počas víkendu tak v Stakčí-
ne účastníci prvého z kurzov pod 

vedením lektorky z Poľska Jad-
wigy Denisiukovej píšucej ikony 
v súlade s duchom starej tradície 
písali ikonu Mandylion z Lukova 
– Venecie. Jej originál sa nachá-
dza v Slovenskej národnej galérii 
v Bratislave. KDC sa začalo osve-
tovej a výukovej činnosti venovať 
po sérii úspešných rekonštrukcií 
drevených chrámov v sninskom 
a sobranskom regióne, ktorú re-

alizovalo v rokoch 2014 až 2016. 
Ako Buraľ uviedol, v súčasnosti 
ich budú môcť realizovať v časti 
budovy budúceho múzea v Stakčí-
ne. Aktivity KDC realizuje v rámci 
projektu „Oživenie tradičných re-
mesiel na Zemplíne“ podporenom 
z programu podpory regionálneho 
rozvoja Úradu podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu.

Vďaka ZŠ Laborecká je aj Humenné v digitálnej koalícii

Snina: Šindliarstvo, ikonopisectvo a sviečkarstvo majú pomôcť cerkvám i miestnym  
Remeslami spätými s drevenou sakrálnou architektúrou chce združenie Karpatské drevené cerkvi (KDC) so sídlom v Snine 

svojpomocne udržiavať drevené cerkvi v Sninskom a Sobranskom okrese. 

Humenská škola sa stala prvou organizáciou na východ od Prešova a Košíc, ktorá sa môže pochváliť členstvom v tomto prestížnom klube.
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Strážske: Most bude treba kompletne zrekonštruovať

tasr, Strážske    

Počas jej realizácie prechod ponad rie-
ku umožní dočasné premostenie. Bude 
určené pre peších i osobné automobi-
ly. Informoval o tom v piatok predse-
da Košického samosprávneho kraja 
(KSK) Rastislav Trnka počas kontrol-
ného dňa. Ako Trnka uviedol, podľa 
odborného statického posudku je z pô-
vodných 27 nosníkov mosta len desať 
spôsobilých na to, aby most mohli 
využívať chodci. Jeden nosník spadol 
samovoľne, jeden počas obhliadko-
vých prác zhodili a ďalších 15 budú 
musieť v budúcnosti takisto strhnúť. 
„Celý most budeme musieť prerobiť,“ 
povedal Trnka s tým, že rekonštrukciu 
podstúpi i všetkých desať ponecha-
ných nosníkov. „Počas komplexnej 
rekonštrukcie bude dané náhradné 
premostenie. Na tomto náhradnom 
premostení budú môcť chodiť peší aj 
osobné automobily,“ uviedol Trnka. 
Definitívnu predstavu o tom, ako bude 
náhradné premostenie vyzerať, teda či 
bude prekrývať súčasný most, alebo 
bude vedľa neho, ešte kraj nemá. Pod-
ľa Trnku je v procese zvažovania v sú-
časnosti viacero variantov. Definitívne 
riešenie bude závisieť od konečných 
výsledkov celého statického posud-

ku, ktorým kraj nateraz nedisponuje. 
Náklady na oba projekty predbežne 
vyčíslil na dva až štyri milióny eur 
v závislosti od zvolených alternatív 
premostenia i samotnej rekonštrukcie 
mosta. Kraj ich bude financovať z re-
zervného fondu. Časový horizont rea-
lizácie oboch prác bude podľa Trnku 
závisieť od verejnej obchodnej súťaže 
na dodávateľa. „Tam je, samozrejme, 
otázka na Úrad pre verejné obstaráva-
nie, keďže my to budeme chcieť riešiť 
v havarijnom režime. To znamená, že 
by to nemuselo trvať niekoľko mesia-
cov, ale len niekoľkých týždňov,“ do-
plnil Trnka s tým, že sa budú snažiť, 
aby oba projekty realizoval jeden do-
dávateľ. Výhodou má byť nadväznosť 
prác. V správe KSK je spolu 53 mostov 
rovnakej konštrukcie, typu ‚vloššák‘. 
Po tom, čo začiatkom októbra došlo 
k samovoľnému spadnutiu jedného 
z nosníkov na moste v Strážskom, sa 
kraj rozhodol vykonať dôkladnú kon-
trolu všetkých týchto mostov. Podľa 
Trnkových slov ich bolo dosiaľ skon-
trolovaných 28. „Zatiaľ vieme povedať, 
že z týchto 28 mimoriadnych prehlia-
dok štyri mosty nevyhoveli a budeme 
mať podobný problém ako tu, budeme 
musieť ich urgentne rekonštruovať,“ 
uzavrel Trnka.

Keď dohoria adventné sviece, 
prichádza čas privítať čarokrásne Vianoce. 

Sviatky, počas ktorých sa všetci dotýkame srdcom, 
keď si za štedrovečerný stôl sadajú deti s mamkou, otcom, babkou a dedkom. 

Zavládol pokoj v každej ľudskej duši 
a nám všetkým radosťou srdce búši. 

Náš domov sa stal najkrajším miestom na svete, 
v ňom nech po celé vianočné sviatky veselí budete. 

V očiach nech vám iskričky svietia, pohľadom na vianočný stromček, 
pod ním nášmu srdcu vzácny betlehemček. 

V ňom uložený v jasličkách náš malý Ježiško, 
pomodlime sa pri ňom v nekonečnom mora kľudu tíško.

On dal tomuto svetu milosrdenstvo, pokoj, lásku a pohodu, 
vdýchol do našich duší a sŕdc nekonečne krásnu rajskú záhradu. 

Otvorme srdcia, nech v nich pravá láska horí, 
nech všetkým ľuďom Božie narodenie oči otvorí. 

Kde sa Ježiš zrodil a ďalej žije,   
tam je láska opravdivá a srdiečko ňou bije. 

Zapáľme v úprimnej radosti vianočnú sviečku, 
nech vám urobí radosť a príjemnú pohodičku. 

Pocíťte radosť z vďačných a skromných darčekov, 
poďakujte Ježiškovi, že taký štedrý bol. 

Milosti plné sviatky nech vás sprevádzajú koledou, 
naplnené Božou láskou a milosťou. 

Narodil sa Kristus Pán, radujme sa, 
prišiel na svet Spasiteľ, veseľme sa. 

Most v Strážskom cez rieku Laborec spájajúci mesto s miestnou časťou Krivošťany musí podstúpiť komplexnú rekonštrukciu.

K samovoľnému spadnutiu  jedného z nosníkov na moste v Strážskom došlo začiatkom 
októbra. Odvtedy je most pre vozidlá uzatvorený. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Počas komplexnej rekonštrukcie bude dané náhradné premostenie. Na tomto náhradnom 
premostení budú môcť chodiť peší aj osobné automobily. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Šťastné a požehnané Vianoce

Autor vinšu: Štefan Letko
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Humenčania vidia pomoc pri zimnej údržbe chodníkov v platení daní

Kraj nakúpil do knižníc, múzeí a galérií zbierky i knihy za vyše 150-tisíc eur

tasr, Humenné 

O údržbu peších komunikácií na 
území mesta, za ktorú je podľa sú-
časnej platnej legislatívy plne zod-
povedná samospráva, sa v Humen-
nom podľa Kurucových slov snažili 
TS podeliť s obyvateľmi bytových 
domov. „TS oslovili obyvateľov 
jednotlivých bytových domov aj 
predsedov spoločenstiev vlastníkov 
bytov s prosbou o spoluprácu. Uro-
bili by sme aj nejaké zmluvy alebo 
dohody, ale, žiaľbohu, odozva na 
strane oslovených nebola žiadna. 
Všetci sa ohradzujú tým, že ‚my pla-
tíme dane, nás sa to netýka‘,“ opísal 
výsledok snahy Kuruc. Ako však 
dodal, pomoc pri údržbe chodníkov 
v prípade potreby nájdu v rómskej 
osade Podskalka prostredníctvom 
zamestnávania v rámci aktivač-
nej činnosti. Inak sú TS na zimnú 

údržbu komunikácií podľa Kuruco-
vých ďalších slov pripravené. „Sme 
pripravení v každom smere. Máme 
dostatočné množstvo materiálu, 
disponujeme 250 tonami posypo-
vej soli, kamennou drvinou v obje-

me 200 ton a čo sa týka techniky, 
máme tri veľké posypové vozidlá, 
jedno posypové vozidlo špeciálne 
na chodníky, štyri traktory s radli-
cami na odhŕňanie snehu a okrem 
toho sme sa poistili i v tom zmysle, 

že sme oslovili tri externé firmy, 
s ktorými máme uzavretú zmluvu 
o výpomoci v prípade, že sa udeje 
nejaká kalamita,“ uzavrel.

ts, Košický kraj, FOTO: MILAN POTOCKÝ 

„Snažíme sa neustále zatraktívňo-
vať ponuku v našich kultúrnych 
zariadeniach, či už formou interak-
tívnych expozícií, rekonštrukciou 
priestorov aj novými zbierkovými 
predmetmi, ktoré dokážu osloviť 
mladých ľudí, pravidelných náv-
števníkov aj turistov z iných regió-
nov. Z vlastných zdrojov sme obo-
hatili zbierkové fondy našich mú-
zeí a galérií o predmety za 100 000 
eur. Za tieto finančné prostriedky 
boli nakúpené unikátne umelecké 
diela, historické predmety či do-
bové oblečenie,“ povedal predseda 
Košického samosprávneho kraja 
Rastislav Trnka. Projekty finanč-
ne podporil aj Fond na podporu 
umenia. Múzeá a galérie spada-
júce pod župu sa okrem výstavnej 

a odbornej vedecko-výskumnej 
činnosti venujú aj organizácii 
výchovno-vzdelávacích a kultúr-
no-spoločenských aktivít. V tomto 
roku navštívilo podujatia piatich 
múzeí a dvoch galérií takmer 
300-tisíc návštevníkov, pričom za 
posledné tri roky ich počet konti-
nuálne narástol v priemere o dve 
percentá ročne. Na nákup kníh 
pre päť knižníc v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KSK bolo v rozpočte 
vyčlenených 46 000 eur. „Nových 
čitateľov do knižníc prilákajú len 
zaujímavé a aktuálne tituly. Aj 
v knižniciach sa preto snažíme pri-
spôsobovať sa súčasným trendom. 
Okrem klasických kníh pribúdajú 
i audioknihy či mobilné aplikácie,“ 
dodal Rastislav Trnka. Župné kniž-
nice sa zapájajú aj do aktivít v ob-
lasti celoživotného vzdelávania. 

Dôkazom je prestížne ocenenie od 
Asociácie inštitúcií vzdelávania do-
spelých (AIVD) v SR, ktorá v roku 
2019 udelila Cenu AIVD Verejnej 
knižnici Jána Bocatia v Košiciach 
ako vôbec prvej knižnici v tejto 
oblasti. Záujem obyvateľov kraja 

o nové aktivity knižníc vyjadruje aj 
vysoké číslo návštevnosti na  podu-
jatiach, ktoré sa v roku 2019 šplhá 
takmer k 360-tisíc účastníkov. 
Počet účastníkov na podujatiach 
v župných knižniciach medziročne 
rastie v priemere o 1,5 percenta. 

Obyvatelia bytových domov v Humennom nemajú záujem vypomáhať pri zimnej údržbe chodníkov. Ako sa vyjadril riaditeľ technických 
služieb (TS) mesta Milan Kuruc, osobný príspevok k chodu mesta vidia v platení daní. TS sú inak na príchod zimy pripravené.

V múzeách, galériách a knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pribudli v jeseni zbierkové 
predmety a knihy za vyše 150-tisíc eur. 

Obyvatelia bytových domov v Humennom nemajú záujem vypomáhať pri zimnej údržbe 
chodníkov. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Všetci sa ohradzujú tým, že  ‚my platíme 
dane,  nás  sa  to  netýka‘,“  uviedol  riaditeľ 
Technických služieb Milan Kuruc..  |  FOTO: 
MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY
ŠČEDRYJ VEČUR

Poddukelský umelecký ľudový súbor. 
Výnimočný a nevšedný obraz plný 

duchovných i svetských kolied s postavami 
anjelov, pastierov a kráľov sa nesie v duchu 
narodenia Božieho dieťaťa. – v pondelok 9. 

decembra o 18.00 hod. v divadelnej sále DK. 
Vstupné 10 eur.

KLIMAKTÉRIUM... A ČO?
Divadlo komédie, Elzbieta Jodlowska. 
Hrdinky inscenácie - Pamela, Kristína 
a Žofia, sa stretávajú na narodeninovej 
oslave Mariky. Aby sa nielen zabávali a 

rekapitulovali svoj doterajší život, ale aby sa 
povzniesli nad problémy, ktoré im prináša 
všedná každodennosť, strata práce, chlapi, 

ich deti, zdravotný stav a starnutie. Lebo ten 
údel postretol každú z nich a navzájom ich 
spája. Inscenácii dominujú skvelé herečky - 

„tigrice v menopauze“. Variácie na chúlostivú 
tému „ženského dozrievania“ a účtovanie s 

ňou.  – vo štvrtok 12. decembra o 19.00 hod. 
v divadelnej sále DK. Vstupné 17 eur.

Prezentácia úspechov členov Letecko-
modelárskeho klubu v Humennom. 

Fotografická dokumentácia z podujatí 
a aktivít klubu. – Vernisáž výstavy v piatok 

13. decembra o 17.00 hod. Výstava potrvá do 
9. januára 2020 vo výstavnej miestnosti DK.
ODKAZ PREDKOV ZACHOVAJ NÁM, 

PANE
VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT... 

Účinkujú: FS Chemlon, DFS Chemloňáčik, 
Spevácke skupiny Bosoročky a Hačure, 
Ľudovít Džubák, Vanda Marinčáková... 
– v pondelok 16. decembra o 16.00 hod. 

v MsKS . Vstupné 5 eur.
BETLEHEM Z PORCELÁNU

Tvorivá práca pre deti nad 7 rokov (v 
sprievode rodiča). Prineste si nápady a dobrú 
náladu, materiál je zabezpečený. – v sobotu 
14. decembra o 10.00 hod. na humenskom 

Amfiteátri. 

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM
JESENNÝ KONCERTNÝ CYKLUS – 48. 

ročník...  Koncert starej hudby v podaní: 
Kamila Skladaná (spev), Alexander Botoš 
(violončelo), Michal Hottmar (arcilutna). 

– v utorok 10. decembra o 19.00 hod. 
v koncertnej sieni zámku.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ
VIANOCE NA DOBOVÝCH 

POHĽADNICIACH... – do 10. januára 2020 
vo VM.

KONTRASTY – SÚZVUKY
Výber z tvorby... Vladimíra Savkaničová – 

Vladimír Vajs. Od 12. decembra 2019 do 19. 
januára 2020 v galerijnej sieni VM.

ZÁBAVNÁ GRAFIKA
Tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ. – v galerijnej 

sieni O. Dubaya vo VM potrvá do 13. 
decembra.
INVÁZIA 

Nepôvodné druhy rastlinnej a živočíšnej ríše 
v našich ekosystémoch... Environmentálny 
vzdelávací projekt pre školy. – potrvá do 

júna 2020.
Z DEJÍN RÓMOV NA SLOVENSKU
Panelová výstava obohatená o zbierkové 
predmety. Potrvá do konca kalendárneho 

roku 2019.
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
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

romantická komédia (SVK), originálna verzia 
– 10. a 15. decembra o 19.30 hod. 

Vianočná snímka v réžii Jakuba Kronera 
s výnimočným hereckým obsadením (T. 
Pauhofová, E. Vášaryová, J. Bartoška, T. 
Maštalír...) natočená v zimnom prostredí 

Vysokých Tatier. Scenár filmu sa začína pár 
dní pred Vianocami a končí na Nový rok a 

cez množstvo komických, ale i romantických 
situácií ukazuje, že láska má veľa podôb, ale 

nakoniec si každého nájde. Hudba: Marián 
Čekovský. 
VOLANIE

dokument (SVK), originálna verzia – 11. 
decembra o 19.30 hod.

Opustili svetský život, manželku, deti, prácu 
a vstúpili do kláštora. Cez portréty troch 

mníchov zachytáva celovečerný  film Erika 
Prausa neopakovateľnú duchovnú atmosféru 
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. Pod tlakom materiálnej 

biedy a duchovného zúfalstva navštevujú toto 
pútnické miesto masy veriacich, aby načerpali 

nové sily a odpustenie. Cesta viery nie je 
len výsadou vyvolených. Je otvorená pre 

každého, kto pocíti „volanie“.
ČIERNE VIANOCE

(BLACK CHRISTMAS)
mysteriózny thriller, horor (USA), české 

titulky – 13. a 14. decembra o 19.30 hod.
Keď do univerzitného mestečka dorazí na 

Vianoce namiesto Ježiška maskovaný zabijak, 
budú si jeho obyvateľky priať jediný darček - 
prežiť. Študentka Reily (I. Poots) je po zľahka 
traumatickom zážitku zo stretnutia s opačným 

pohlavím vysadená na všetkých chlapov. 
Dokonalú idylu plnú snehu a blikajúcich 
svetiel naruší séria textových správ, ktoré 

začnú chodiť jej a jej kamarátkam na mobily. 
Následne jedna z nich zmizne a ďalšiu 

zavraždí maskovaný útočník...
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE

(TROLL: THE TALE OF A TAIL)
animovaný, dobrodružný, rodinný (CAN), 

slovenský dabing – 14. a 15. decembra 
o 15.00 hod.

Pokojné spolunažívanie v kráľovstve trollov 
Ervod je narušené, keď zlomyseľný Grimmer 
premení kráľa Groma na kameň a jeho chvost 

ukryje v temnom Zakázanom lese. Podľa 
starodávneho proroctva je jediným trollom, 
ktorý môže všetko napraviť, jeho syn, princ 

Trym. Má na to však len 3 dni! 
JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL

(JUMANJI: THE NEXT LEVEL)
dobrodružná komédia (USA), slovenský 
dabing – 14. decembra o 17.00 hod., 15. 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(STRELEC * 22. 11. – 20. 12.)

09. 12. IZABELA
  (Medzinárodný deň boja proti 

korupcii)
10. 12. RADÚZ
  (Deň ľudských práv)
11. 12. HILDA
  - Medzinárodný deň hôr
  (Medzinárodný deň vysielania 

pre deti)
12. 12. OTÍLIA
13. 12. LUCIA
14. 12. BRANISLAVA, BRONISLAVA
15. 12. IVICA
  - 3. adventná nedeľa
16. 12. ALBÍNA

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
09. 12. ADONIS / HVIEZDA
10. 12.  NIKITA / AMADEUS
11. 12.  ARNOLD / NELSON
12. 12.  FAUST / JONATÁN
13. 12.  ROMY / FILIPES
14. 12.  DAMIÁN / KELLY
15. 12.  DAISY / PORTHOS
16. 12.  OLIVIA / MIKI

decembra o 17.00 hod. 3D verzia.
Martha, Bethany a Fridge sa vracajú do 
hry nájsť Spencera po tom, čo záhadne 
zmizol. Zisťujú však, že hra sa zmenila 
a prežiť vo svete Jumanji bude omnoho 

náročnejšie ako predtým. Pretože Jumanji 
viac nie je len džungľa, ale aj horúce púšte či 
zasnežené pohoria s novými, nebezpečnými 

nástrahami…
AMNESTIE

dráma (CZE/SVK), originálna verzia – 16. 
decembra 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, producentom a scenáristom 

Marošom Hečkom. 
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (09.12.) 7:06 / 15:38 hod.
ut 7:07 / 15:38 hod.
str  7:08 / 15:38 hod.
štvr 7:09 / 15:38 hod.
pia  7:10 / 15:38hod.
sob 7:11 / 15:38 hod. 
ned 7:12 / 15:38 hod.
pon (16.12.) 7:12 / 15:38 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

09. 12. LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
10. 12.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67 (Južné nám.)
11. 12.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
12. 12.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
13. 12 .  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
14. 12.   PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28/26
15. 12.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
16. 12.   MEDIA,
 Družstevná ul. 7

KÚPALISKO V HUMENNOM
(9. – 15. 12. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut  08.15 – 11.00 hod.
  13.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
str, pia  09.00 – 11.00 hod.
  13.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
štvr  09.00 – 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.

V advente, keď vietor fúka a 
stromy sa nakláňajú k sebe, bude 

hojnosť ovocia.
Svätá Lucia (13. 12., panna a 
mučenica) je kráľovnou zimy.
Sv. Lucia noci uberá, ale dňu 

nepridá.
Keď si Lucia oblečenie zablatí, 

v januári si ho operie.
Aké od Lucie do Vianoc sú dni, 

také budú aj nasledujúce mesiace.
Keď príde svätá Lucia, nájde ju 

už zima.
Od Lucie do Vianoc - každá noc 

má svoju moc.
V decembri si ešte zima žarty robí, 

no v januári už kraľuje.

PRANOSTIKA

 (jac)

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.

H
E

-PR
/0284

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
P R E D A J

 � Predám GARSÓNKU 
v Humennom na Labo-
reckej ul. (pri točni). Tel. 
0903 507 765.  

HE-R/0177

 � Predám BUKOVÉ 
ODREZKY. Tel. 0908 
102 786. 

HE-R/0001

S L U Ž B Y
 � STAVEBNÉ a MU-

RÁRSKE práce. Tel. 
0908 417 071.

HE-R/0171

Myšlienka týždňa...

„NEBUDE SÚDIŤ PODĽA 
ZDANIA OČÍ, ANI 

NEBUDE KARHAŤ PODĽA 
POČUTIA, ALE PODĽA 

SPRAVODLIVOSTI BUDE 
SÚDIŤ MALIČKÝCH A PODĽA 
PRÁVA BUDE ROZHODOVAŤ 
V PROSPECH PONÍŽENÝCH 
ZEME. UDRIE ZEM PRÚTOM 

SVOJICH ÚST A DYCHOM 
SVOJICH PERÍ USMRTÍ 

BEZBOŽNÍKA. SPRAVODLIVOSŤ 
BUDE PÁSOM JEHO BEDIER 
A VERNOSŤ OPASKOM JEHO 

BOKOV. VLK BUDE BÝVAŤ 
S BARÁNKOM, LEOPARD SI 
ĽAHNE VEDĽA KOZLIATKA. 

TELIATKO I LEV BUDÚ 
ŽRAŤ SPOLU A CHLAPČEK 

ICH BUDE ZAHÁŇAŤ. 
KRAVA A MEDVEDICA SA BUDÚ 

SPOLU PÁSŤ, ICH MLÁĎATÁ 
BUDÚ VEDNO ODPOČÍVAŤ. 

LEV SŤA VÔL SA BUDE 
KŔMIŤ SLAMOU, DOJČA 

SA BUDE HRAŤ NAD DIEROU 
HADA, DO SKRÝŠE VRETENICE 

SIAHNE RUKOU BATOĽA. 
NIK NEBUDE ŠKODIŤ ANI 

PUSTOŠIŤ NA CELOM 
MOJOM SVÄTOM VRCHU, 
LEBO POZNANÍM PÁNA 
BUDE NAPLNENÁ ZEM, 

AKO VODY NAPĹŇAJÚ MORIA. 
V TEN DEŇ KOREŇ JESSEHO 
SA VZTÝČI AKO ZNAMENIE 

NÁRODOM, POHANIA HO BUDÚ 
VYHĽADÁVAŤ A SLÁVNY 
BUDE JEHO PRÍBYTOK."

(SZ – KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 11, 3-10)

H
E

-R
/0178Čas bol neúprosný, 
osud nezvratný...
Všade je smútok, 
keď blízke srdcia bolesť obteká.

S hlbokým žiaľom v srdciach oznamujeme 
všetkým priateľom a známym, že nás 2. decembra 
2019 navždy vo veku 73 rokov opustil milovaný 
otec, brat, dedko a pradedko

Štefan  K A R A N D U Š O V S K Ý
z Udavského.

Posledná rozlúčka s našim zosnulým sa uskutočnila 5. decembra v Dome 
smútku v Udavskom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojou prítomnosťou 
a slovami útechy snažili zmierniť náš zármutok. 

V dobrom na neho spomínajte.
Smútiaca rodina

S P O M I E N K A
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 (ts), -MZ-, -MJK-; Humenné 

Humenčania majú za sebou už 
XXIV. Vianočné trhy. Zdá sa, že 
tradíciou sa stane po uplynulom 
víkende aj súťaž o najlepšiu 
hurku (jaternicu). Humenčania 
sú známi tým, že ich prezývajú 
“Hurkare”. Toto pomenovanie 
si vzali k srdcu a rozhodli sa, že 
všetkým ukážu, ako majú pravé 
hurky, resp. jaternice vyzerať a 
chutiť. 

Do súťaže sa zapojilo takmer 
500 hodnotiteľov. Za najchutne-
jšiu hurku v súťaži považovali 
produkciu Mäsovýroby Rebej 
z Kamenice nad Cirochou. Ďalší 
traja výrobcovia - Althan, Mecom 
a Tauris, sa bez určenia poradia 
umiestnili na pomyselnej druhej 
priečke. Všetci štyria výrobcovia 
tak vydali verejnosti dokopy prib-
ližne 100 kilogramov jaterníc.

Túto gastronomickú špecialitu 
od štyroch výrobcov - Althan, 
Mäsovýroba Rebej, Mecom, Tau-
ris, nielen z regiónu mali možnosť 
degustovať a hodnotiť obyvatelia 
i návštevníci mesta v piatok 6. 
decembra pri budove Mestského 
kultúrneho strediska od 11.00 do 
15.30 hod. v súťaži Humenská 

hurka. Podujatie pripravilo mesto 
Humenné a Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Horný Zemplín 
a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) 
v spolupráci s ďalšími partnermi, 
s finančnou podporou Ministerst-
va dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky.

Úlohou hodnotiacej verejnosti 
bolo na základe vlastného uváže-
nia vybrať jedného zo štyroch 
súťažiacich, ktorý podľa nej 
pripravil najchutnejšiu hurku. 
V rozhodovaní zavážili najpra-

vdepodobne-
jšie chuť, vôňa 
či vzhľad. 
Vyhodnotenie 
súťaže bolo po 
16-tej hodine 
pri Fontáne 
lásky.

Ako uviedol 
primátor Hu-
menného Mi-
loš Meričko, 
s myšlienkou 
usporiadania 

XXIV. HUMENSKÉ VIANOČNÉ TRHY PRINIESLI NOVINKU. NA NÁMESTÍ 
SPRAVODAJSTVO / INZERCIA

HE-/0283

Víťaz  prvého  ročníka  súťaže  o  najlepšiu 
hurku  v  Humennom  –  Mäsovýroba  Rebej 
z  Kamenice  nad  Cirochou.  Mária  Rebej  si 
zaspomínala na svojho otca, ktorý od roku 
1963  sa  venoval  mäsiarstvu  a  aj  jej  toto 
remeslo učarovalo. | FOTO: ARCHÍV OOCR

Vyhodnotenie súťaže Humenská hurka sa uskutočnilo podvečer pri Fontáne lásky na námestí. | FOTO: ARCHÍV OOCR

Stánok so súťažnými urnami, kde ochutnávajúci mohli zamiešať karty 
a  zároveň  sa  zúčastniť  súťaže  o  hodnotnú  cenu.  V  strede Michaela 
Zdražilová, výkonná riaditeľka OO CR HZaHŠ.  | FOTO: MJK
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tohto podujatia sa pohrávali vo 
vedení mesta už od začiatku roka. 
„Keďže Humenčania sú známi 
ako Hurkare, chceli sme túto sym-
boliku pretaviť aj do akcie, ktorá 
by mala v našom meste tradíciu. 
Som preto rád, že nám pomocnú 
ruku pri príprave podala aj 
OOCR HZ a HŠ,“ povedal s tým, 
že ide o premiérový ročník akcie, 
a preto ho spojili s Humenskými 
vianočnými trhmi. 

ROZVONIAVALI GASTRONOMICKÉ ŠPECIALITY... HURKY ČI JATERNICE

Alenka  Korytková  z  predajne  Althan  vo  Vranove  nad  Topľou  prišla  na  humenský  jarmok  s  ponukou 
trvanlivých mäsových výrobkov. Na  snímke  s  Lenkou Mikuláškovou z humenskej  spoločnosti Althan. 
„U nás vo vranovskej predajni nájdete na pulte špeciality ako husi, kačice, jahňacie kotlety a stehná, 
divinu  a  ryby  všetkého  druhu.  Ponúkame  teľacie  mäso,  bažantie  stehná  i  neporcovaného  bažanta, 
všetko  z  kuracieho  sortimentu  (napr.  zlaté  kuracie  prsia  z  domáceho  chovu).“  A  čo  by  odporúčala 
zákazníkom k vianočnému stolu? Rybu Hoky sviečkovú, pretože je chutná a mäsitá. | FOTO: MJK

Podujatie organizovala humenská samospráva a Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) v 
spolupráci s ďalšími partnermi. Súťaž Humenská hurka bola sústredená do priestorov Gorkého ulice pred Domom kultúry.  | FOTO: MJK

Občania mali možnosť ochutnať humenskú gastronomickú špecialitu,  tepelne upravenú hurku od štyroch 
výrobcov. V pozadí informačný stánok OO CR HZaHŠ s propagačnými materiálmi | FOTO: ARCHÍV OOCR

Občania  mali  možnosť  ochutnať  humenskú  gastronomickú  špecialitu, 
tepelne upravenú hurku od štyroch výrobcov. V pozadí informačný stánok 
OO CR HZaHŠ s propagačnými materiálmi. | FOTO: MJK

Trojica  súťažiacich  zastupujúca  spoločnosť Althan  s.r.o. Humenné  –  zľava: Roman Chyla, 
Jožko Smoľák a Fero Štefan.  | FOTO: MJK

K zimnému obdobiu patria aj severské kopytníky, soby a losy. Na jarmoku 
boli v ponuke svetelné. | FOTO: MJK

Keď cestou - necestou v deň sv. Mikuláša stretnete známu trojicu.  
| FOTO: MJK

Neprívetivé sychravé a chladné počasie spočiatku odrádzalo bojazlivcov k návšteve XXIV. 
Humenských vianočných trhov.  | FOTO: MJK
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Názov a sídlo služobného úradu: 
Okresný súd Humenné,  Laborecká 17, 066 34  Humenné
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1 (jedno)
Druh štátnej služby:  stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: štátny radca - vyšší súdny úradník  
(7. platová trieda - 942,00 €)

Odbor štátnej služby: 2.06 Justícia
Stručný opis najnáročnejších činností 

obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:

Najnáročnejšia činnosť: 
	Koncepčné a systémové činnosti pri rozhodovaní vo výkone 
súdnictva

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: 
Na základe poverenia sudcu koná a rozhoduje:
	v civilnom procese podľa § 5 zákona o súdnych úradníkoch 
	v civilnom procese a správnom súdnom procese podľa § 6 zákona 
o súdnych úradníkoch
	v trestnom konaní podľa § 8 ods. 1 zákona o súdnych úradníkoch
	v civilnom a správnom procese vykonáva úkony podľa § 7 zákona 
o súdnych úradníkoch
	v trestnom konaní vykonáva úkony podľa § 8 ods. 2 zákona o 
súdnych úradníkoch
	pripravuje skutkový a právny rozbor vecí

Na obsadzované miesto nie je potrebné oprávnenie na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami.

Predpoklady na vykonávanie štátnej služby - podľa § 38 ods. 1 
zákona o štátnej službe:

	dosiahnutie veku 18 rokov 
	spôsobilosť na právne úkony
	bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom z registra trestov v zmysle § 
38 ods. 9 zákona o štátnej službe)
	splnenie kvalifikačných predpokladov (vysokoškolské vzdelanie 
II. stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy 
v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom 
právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou)
	ovládanie štátneho jazyka
	uchádzač bol úspešný a vybraný vo výberovom konaní

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby - podľa § 38 ods. 2 
zákona o štátnej službe:

	zdravotná spôsobilosť
	ovládanie cudzieho jazyka, úroveň B2 (anglický, nemecký alebo 
francúzsky jazyk)
	štátne občianstvo Slovenskej republiky

Ďalšie požadované schopnosti:
	analytické, koncepčné a strategické myslenie
	samostatnosť, rozhodovacia schopnosť, svedomitosť a 
spoľahlivosť 
	schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti

Kvalifikačné predpoklady: 
	vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo 
na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo 
má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný 
zahraničnou vysokou školou

Zoznam predkladaných dokumentov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s označením 

jedného z troch cudzích jazykov (anglický, nemecký alebo 
francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná písomný preklad 
textu; v žiadosti je potrebné uviesť telefonický kontakt 
a e-mailovú adresu

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu 
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

c) profesijný štruktúrovaný životopis
d) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom 

rozsahu
f) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
g) písomné čestné vyhlásenie, že uchádzač je bezúhonný v zmysle § 

38 ods. 7 zákona o štátnej službe
h) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon 

štátnej služby
i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 

uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo o inom 
rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
a v profesijnom štruktúrovanom životopise

j) súhlas s obstaraním odpisu registra trestov (je potrebné uviesť: 
rodné priezvisko, meno, terajšie priezvisko, dátum narodenia, 
miesto narodenia, okres narodenia v SR alebo štát narodenia, 
trvalé bydlisko, rodné číslo, štátne občianstvo, číslo občianskeho 
preukazu, priezvisko otca, meno otca, priezvisko matky, meno 
matky, rodné priezvisko matky)

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované 
dokumenty, okrem dokladov podľa písm. b) musia byť vlastnoručne 
podpísané uchádzačom.

Ak sa do výberového konania prihlási uchádzač, ktorý je štátnym 
zamestnancom súdu, na ktorom sa obsadzuje štátnozamestnanecké 
miesto, požadované doklady sa okrem písomnej žiadosti o zaradenie do 
výberového konania nepredkladajú.

Forma a obsah výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z:

a ) písomnej časti, ktorú tvorí:
 písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača 

z Ústavy Slovenskej republiky; všeobecne záväzných právnych 

predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov a štátneho 
jazyka; znalosti z oblasti trestného práva, občianskeho práva, 
obchodného práva, pracovného práva a správneho práva 
prípadová štúdia, ktorá obsahuje opis možnej, prípadne 
skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač; pri 
vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať 
nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
písomný preklad z cudzieho jazyka, ktorý možno vykonať 
z anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka; pri 
vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno 
používať prekladový slovník

b)  ústnej časti, ktorú tvoria:
 prezentácia uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, 

ako aj motivácie na výkon činnosti na obsadzovanom 
štátnozamestnaneckom mieste odpovede na otázky členov 
výberovej komisie
Lehota a miesto podania písomnej žiadosti o zaradenie do VK:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania 
spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 

zaslať poštou na adresu
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné;

alebo doručiť osobne do podateľne okresného súdu,  
najneskôr do 27. decembra 2019 (vrátane).

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke 
alebo dátum podania žiadosti v podateľni okresného súdu. 

Na oneskorené podané žiadosti sa nebude prihliadať. 
Obálku žiadame označiť „VK / VSÚ - neotvárať“.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu 
s ďalšími požadovanými dokladmi môže uchádzač podať 

aj elektronickými prostriedkami na adresu 
podatelnaOSHN@justice.sk . 

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, 
je povinný ju doručiť s požadovanými dokladmi 

služobnému úradu aj v listinnej podobe, 
najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením.

Termín výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční 

13. januára 2020 (pondelok) o 9.00 hod. 
na Okresnom súde Humenné, Laborecká ul. 17 v Humennom.

Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie 
štátnej služby a ktorý podal žiadosť o zaradenie do výberového konania 
spolu s požadovanými dokladmi v určenej lehote, služobný úrad 
pozve na výberové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho 
uskutočnením. Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne 
len elektronickou poštou na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti o 
zaradenie do výberového konania.

Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Kužmová;
tel. č. 057 / 888 3224.

                         JUDr. Marek Koščo,
predseda okresného súdu  

H
E

/0287

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

Predseda Okresného súdu Humenné podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), v zmysle vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v platnom znení (ďalej len „vyhláška“),

v   y   h   l   a    s    u    j   e     
V   O   N  K   A   J  Š  I   E    V   Ý  B  E  R  O   V   É   K   O   N  A   N  I  E

na obsadenie 1 (jedného) voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe 
v o  f u n k c i i    R  A   D  C  A    –    V   Y  Š  Š  Í    S   Ú  D  N  Y    Ú  R  A   D  N  Í  K
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(mtgh), -MJK-; Dolný Kubín 

Výprava členov Plaveckého klubu CHE-
MES Humenné sa v dňoch 29. 11. – 1. 12. 
vydala za ziskom majstrovských medai-
lí na Oravu. Tréneri M. Tomahogh a J. 
Luksaj mali v zálohe dve dievčatá a šty-
roch plavcov. 

Humenskí plavci súťažili s ďalšími nomi-
novanými SPF na Majstrovstvách Sloven-
skej republiky kategórie žiakov, v počte 116 
chlapcov a 128 plavkýň zo 46 slovenských 
klubov, v krátkom 25-metrovom bazéne.
Štyri medaily si na hruď položil Dominik 
LUKSAJ. Dve strieborné v disciplínach 
100 a 200 metrov prsia a dve bronzové za 
100 metrov motýlik a 100 metrov polohové 

preteky. Polohovku na 200 metroch doplá-
val na štvrtom mieste a na dvojnásobnej 
400-m polohovke mu namerali čas, ktorý 
ho zaradil na piatu pozíciu. 
Ďalší trinásťročný plavec Timotej LEŠKO 
skončil tesne za stupňom víťazov - v šprinte 
na 50 metrov voľný spôsob doplával štvrtý, 
a na rovnako nepopulárnom mieste skončil 
v disciplíne znak na 100 metroch, 100 m 
voľný spôsob doplával piaty , 200 m znak 
siedmy a 100 m polohové preteky ôsmy.
O rok starší, štrnásťročný Boris BARICA 
sa dvakrát umiestnil na desiatom mieste - v 
disciplínach 100 m znak a 400 m polohové 
preteky. 
Michal PANDOŠ plával 200 metrov prsia 
na 21. mieste.
Dvanásťročná Mária BALOGÁČOVÁ sa 
najlepšie umiestnila s motýlikom na 200 
metrov so 7. miestom, desiata priečka jej 

patrila v motýliku na 100 metroch. 
O rok staršia Zuzana PAVLIKOVÁ mala 
v motýliku na 200 metrov desiaty namera-
ný čas a na polovičnej vzdialenosti skončila 
pätnásta.
Humenčania si na M-SR kategórie starších 
žiakov vylepšili osobné rekordy v počte 
trinásťkrát.

(jpnc), -MJK-; Spišská Nová Ves 

Naši najmladší členovia Plaveckého klu-
bu Chemes Humenné sa zúčastnili v ba-
zénovej vode srdca Spišu súťaže „Me-
moriál Jozefa Baláža“. Sedem chlapcov 
a 8 dievčat pod taktovkou trénerov J. 
Pencáka a A. Baču odolávalo konkuren-
cii plavcov z 24 klubov celého Slovenska. 
Na štart sa postavilo 75 chlapcov a 105 
dievčat. Na programe bolo 26 disciplín 
a dve štafety.
Desaťročný Filip Luksaj, z humenskej vý-
pravy najúspešnejší, dvakrát stal na zlatom 
stupni víťazov - 100 a 200 metrov prsia; raz 
ho dekorovali striebornou medailou za 200 
metrov polohové preteky. 
Kristián Gabrík si pozlátil znak na 100 
metrov a striebornú medailu získal v znaku 
na 50 metroch. 
Šimon Račko si postriebril znak na 100 

metrov a bronzovú medailu mu odovzdali  
po doplávaní disciplíny 200 metrov prsia. 
Na stupeň víťazov sa nedostali Branislav 
Bobaľa, Slavomír Baziľak a Jakub Čajbik.
Jedenásťročný Martin Leňo sa na stupeň 
víťazov postavil spolu s Filipom Luksajom, 
Šimonom Račkom a Kristánom Gabríkom. 
V štafete 4 x 50 metrov polohové preteky 
získali bronzovú medailu.

Deväťročná Noemi 
Daňová získala zlatú 
medailu v disciplíne 
200 metrov prsia. 
Beatrice Crea, Hana 
Mydlová, Nina Regulová a Vanessa Vagaska 
sa umiestnili za stupňom víťazov.
Desaťročná Sandra Ferjaková si vypláva-
la striebornú medailu v polohovke na 200 
metrov. 

Eva Onderišinová ani Sophia Sotáková sa 
na stupeň víťazov nedostali.
Na týchto pretekoch si humenskí plavci 
vylepšili 61 osobných rekordov.

ŠPORT / INZERCIA

Vody Memoriálu Jozefa Baláža v plávaní rozvírili aj Humenčania

HE-/0285

Medailistom na plaveckých M-SR starších žiakov bol Dominik Luksaj 

Druhé  miesto  pre  Sandru  Ferjakovú  za  polohové  preteky  na  200 
metroch. | FOTO: ARCHÍV PKCH

Bronzová priečka v štafete 4 x 50 m polohové preteky v zložení: F. 
Luksaj, Š. Račko, K. Gabrík a M. Leňo. | FOTO: ARCHÍV PKCH

Poltucet  plavcov  PK  Chemes  s  trénerom  M.  Toma-
hoghom na M-SR starších žiakov. | FOTO: ARCHÍV PKCH
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RB, (szk), -MJK; Sarajevo, Antalya 

Záver kickboxerskej sezóny bol „po-
značený“ WAKO Majstrovstvami 
sveta, kde prvá časť sa konala v ok-
tóbri v Sarajeve (Bosna a Hercegovi-
na) (lightcontact) a druhá v novem-
bri v Antalyi (Turecko) (kicklight, 
fullcontact, pointfighting). Slovenská 
reprezentácia zaznamenala úspech 
a historický výsledok, keď si z oboch 
šampionátov zadovážila 2 zlaté,  
1 striebornú a 3 bronzové medaily. 
Medzi medailistov patrí aj Dominika 
KARCHOVÁ, členka humenského 
klubu Bao Humenné, ktorá si vybo-
jovala 3. miesto v disciplíne kicklight 
kategórie žien vo váhe do 50 kilogra-
mov v tureckej Antalyi.

V prvej časti Majstrovstiev sveta v Sa-
rajeve skončila Dominika Karchová na 
5. mieste, po výhre nad Mexičankou 
Gutierrez a po prehre s maďarskou maj-
sterkou sveta Andreou Busou.

Na šampionáte v Turecku v konkuren-
cii 696 pretekárov zo 63 krajín sveta 
štartovala aj dvanásťčlenná pretekárska 
výprava Slovenska, ktorá napokon vy-
dolovala v obrovskej konkurencii štyri 
cenné kovy - 2 zlaté a 2 bronzové.

V druhej časti majstrovstiev Dominika 
suverénne vyradila vo svojich elimi-
načných zápasoch 3:0 na body Iránsku 
reprezentantku Mahdieh Dousti aj Ra-
kúšanku Aniku Wegscheider. Na ceste 
do finále ju zastavila Bulharka Kristína 

Nikolova, ktorá v posledných sekun-
dách zabodovala a tak po vyrovnanom 
a napínavom zápase obrátila skóre, a 
Dominika zostala bronzová.

Dominika Karchová, 23-ročná re-
prezentantka SR z Humenského BAO 
klubu, dosiahla vynikajúci úspech v 
kicklighte žien do 50 kg, keď po minu-
loročnom zisku bronzu z Majstrovstiev 
Európy v Bratislave, pridala v tomto 
roku bronz na seniorských Majstrovstvá 
sveta.
Je to obrovský úspech a odmena za poc-
tivú a vytrvalú prácu nielen jej samot-
nej, ale aj trénera Rastislava Babinčáka.

Ďalším úspechom, nielen pre humen-
ský kickbox bolo, keď tréner kickboxu 
a v súčasnosti aj rozhodca, Rastislav 
Babinčák potvrdil svoju kvalitu a bola 
mu predĺžená rozhodcovská A-licencia 
na ďalšie dva roky.

Tréningy a taktika sú správne nastavené 
a Dominika je odhodlaná bojovať ďalej. 
Cieľ je jasný. Svetový šampionát 2020 
v Moskve a zlatá medaila pre Humenné.

Spolu s dvomi medailami z prvej časti 
októbrových MS v Sarajeve, kde Slo-
venský zväz kickboxu získal dve me-
daily - zlato Moniky Chochlíkovej a 
bronz Barbory Mayerovej, má Sloven-
sko v konečnom zisku 6 medailí, čo je 
zatiaľ najlepší výsledok v histórii SZKB 
na Majstrovstvách sveta WAKO.
Marek Karlík, 21-ročný odchovanec 
prešovského Panter kickboxing clubu, 

dokázal obhájiť svoj titul svetového 
šampióna na tatami v kicklight mužov 
do 74 kg spred dvoch rokov na MS 
v Budapešti.
20-ročná slovenská reprezentantka, 
Alexandra Filipová, členka Ladies 
Victory clubu Košice, získala pre Slo-
vensko striebornú medailu v ringovej 
disciplíne fullcontact žien do 70 kg.
Bronzovým medailistom slovenskej 
partie bol 37-ročný matador Jaroslav 
Paľa z ŠKP Banská Bystrica v kicklight 
mužov nad 94 kg.

Bronzová medailistka Dominika Karchová 
z  uplynulých Majstrovstiev  sveta  v  turec-
kej Antalyi. | FOTO: ARCHÍV RB

Rastislav Babinčák a Dominika Karchová. | FOTO: ARCHÍV RB

Slovenská reprezentantka D. Karchová (vľavo) v zápase s Rakúšankou. | FOTO: ARCHÍV RB

Výprava slovenskej reprezentácie v kickboxe. | FOTO: ARCHÍV RB

Vrcholné  podujatie  sezóny  usporiadala  najsilnejšia  amatérska  organizácia WAKO 
(World Association of Kickboxing Organizations). | FOTO: ARCHÍV RB

Humenčanka Dominika Karchová na bojovej ceste za svetovým úspechom


