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Viaceré humenské školy sú podľa poslancov 
v katastrofálnom stave. Potvrdila to aj analýza

Národnú kultúrnu pamiatku 
- kostol Všetkých svätých - 
vynovujú 

Nádvorie kaštieľa skrývalo 
prekvapenia, odhalila ich 
rekonštrukcia

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné

Mnohé objekty materských a zá-
kladných škôl, ktoré sa nachádza-
jú na území mesta Humenné, sú 
v katastrofálnom až v havarijnom 
stave. Skonštatovali to poslanci 
na rokovaní mestského zastupi-
teľstva. „Šokoval ma kritický stav 
materských škôl, ktoré sú na úze-

mí mesta, keďže sa v meste často 
všetci chválili, aký sme ekonomic-
ký líder, tak sa stačí prísť napríklad 
pozrieť do materskej školy na Ulici 
osloboditeľov, ktorá sídli priamo 
v centre mesta a mala by byť poľa 
mňa výkladnou skriňou, a tam je 
všetko staré, nevymenené okná. 
To si vyžaduje opravu, keďže to je 
škôlka v centre mesta,“ upozornil 

poslanec Tomáš Šudík. Nelichoti-
vý stav je podľa Šudíka aj v škôl-
ke na Kudlovskej ulici. „Materská 
škôlka na Kudlovskej ulici, kde sú 
podmienky, ktoré podľa môjho ná-
zoru ohrozujú život a zdravie ma-
loletých, pretože tam steká voda do 
rôznych elektrospotrebičov. Takže 
tie všetky škôlky na území mesta sú 
v katastrofálnom stave a čím skôr 

potrebujú všetky opravu a rekon-
štrukciu, aby sme tento stav mohli 
nejako eliminovať,“ povedal Šudík.

Poslanec: Je to katastrofa
„Katastrofa, čo sa týka niektorých 
materských a základných škôl, 
havarijný stav, okná poškodené, 
tu sú nejaké vyjadrenia z hygieny, 
bránka padá, rozpadáva sa betón, 

Technický stav niektorých budov, v ktorých sídlia mestské materské a základné školy, je v mnohých prípadoch katastrofálny. 
Tvrdia to viacerí mestskí poslanci. Ich slová potvrdila aj analýza škôl, ktorou sa zaoberalo mestské zastupiteľstvo.
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Viaceré humenské školy sú podľa poslancov v katastrofálnom stave. Potvrdila to aj analýza

nefungujú zásuvky. Poškodená 
strecha, bleskozvody, čiže naozaj 
ten stav je katastrofálny. Toto sme 
zdedili my,“ skonštatoval posla-
nec Martin Ruščanský. Poslanec 
Andrej Bača vidí aj nedostatky 
v niektorých rekonštrukciách škôl. 
„Celkovo technický stav budov mi 
pripadá, že to samotné riešenie 
tých opráv bolo nekoncepčné a ne-
bolo systematické,“ povedal Bača. 
Dodal, že spolu s poslancom Šudí-
kom sa boli pozrieť, v akom stave 
je Materská škola na Námestí oslo-
boditeľov. „Kde vlastne sa postavi-
la nová prístavba, ak sa nemýlim 
z eurofondov. Tá hlavná budova 
ako vyzerá, ako povedal kolega v 
centre mesta, to je na počudovanie. 
Mala by to byť výkladná skriňa. 
Keď už to je v centre mesta, tak tá 
škola, keď sa nemýlim, má druhý 
najväčší počet žiakov v materských 
školách v Humennom - 130. Čiže 
neviem, na základe čoho sa robili 
v minulosti tie jednotlivé opravy, to 
nechcem ísť ani do minulosti, to by 
som mohol pokračovať ďalej. Ešte 
spomeniem Pugačevovu školu. 
Pekná fasáda, ale strecha v hava-
rijnom stave. Ďalšia vec, ktorá nie 
je doriešená,“ zdôraznil poslanec 
Bača. Vyzval aj ďalších kolegov, 
poslancov z majetkovej komisie 
a výstavby, aby sa začali intenzívne 
zaoberať týmito havarijnými stav-
mi. „Lebo je to časovaná bomba,“ 
upozornil poslanec Bača. 

Zlý stav potvrdila analýza
Zástupkyňa primátora Mária Ce-
helská vysvetlila, že zlý technický 
stav v niektorých budovách škôl 
potvrdila aj analýza, ktorú mesto 
prednedávnom vypracovalo. Ce-
helská dodala, že táto analýza 
nebola robená od roku 2011. Z 
tejto analýzy vyplýva, že školstvo 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta nemá priestorové a personálne 

problémy ani problémy s počtami 
žiakov. „Avšak za najväčší prob-
lém sa považuje technický stav 
budov,“ potvrdila Cehelská. Ana-
lýza ukázala, že napríklad v jednej 
zo školských jedální odvetrávacie 
a odsávacie zariadenie nevyhovuje 
hygienickým potrebám, tvoria sa 
plesne, elektroinštalačné rozvo-
dy je potrebné vymeniť z dôvodu 
nepostačujúcich parametrov – pri 
používaní všetkých kuchynských 
zariadení pri dennej prevádzke 
školskej jedálne dochádza k vý-
padku. Inde je prasknutá kanalizá-
cia a spôsobuje upchatie potrubia 
– vyžaduje si pravidelné pretlá-
čanie, ktoré je finančne náročné. 
Asfalt v areáli školy je vo veľmi 
zlom stave, zaznamenané boli už aj 
úrazy z dôvodu nerovnomerného 
povrchu. Akútny stav potrebných 
opráv si často školy zabezpečujú 
vo vlastnej réžii, ale zároveň kon-
štatujú, že pri niektorých opravách 
a výmenách sú vyššie náklady, na 
ktoré ich rozpočty nepostačujú. 
Mesto preto odporúča majetkovej 
aj komisii výstavby pripraviť aj v 
súvislosti s návrhmi rozpočtov bu-
dúcich rokov plán investovania do 
tohto majetku. Upriamiť pozornosť 
na tie školy, ktoré neprešli rekon-
štrukciou z cudzích zdrojov, najmä 

na strechy, okná, sociálne zariade-
nia, osvetlenia, asfalty. Cehelská 
dodala, že v tejto situácii je po-
trebné vypracovať harmonogram 
rekonštrukcie a jeho realizáciu 
rozložiť na tri roky. Prioritne bude 
potrebné riešiť havarijné stavy. 
V rozpočtovom opatrení schválili 
poslanci peniaze na novú strechu 
v školách na Kudlovskej a Lesnej 
ulici. Napriek viacerým technic-
kým problémom viceporimátorka 
vyzdvihla vysokú kvalitu vzdeláva-
nia na základných školách. „Školy 
dosahujú veľmi dobré výsledky. 
Môžeme konštatovať, že na území 
mesta nemáme slabé základné ško-
ly,“ uviedla Cehelská.

V školách je až priveľa 
seniorov, tvrdí poslanec
Poslanec Tomáš Šudík tvrdí, že na 
základných školách chýbajú mla-
dí pedagógovia a, naopak, je tu až 
príliš veľa učiteľov v dôchodkovom 
veku. „Pracuje spolu až 16 senio-
rov. Podľa mňa je to aj na úkor 
absolventov pedagogických fakúlt, 
pretože aktívne sa stretávam s uči-
teľmi, ktorí si nevedia v Humen-
nom nájsť prácu. Človek s peda-
gogickým vzdelaním musí robiť vo 
výrobnej hale za 500 eur a na pôde 
základných škôl pracujú aj seniori. 

Myslím si, či nie je šanca sa do-
hodnúť so seniormi,“ poznamenal 
poslanec Šudík. „Na tie posty, kde 
už sú dôchodcovia, by sa mohli 
vypísať výberové konania, aby sa 
ak sa nájde nejaký absolvent, kto-
rý dokáže nahradiť tú pracovnú 
silu, tak nech sa prihlási, ak bude 
schopný. Takto iba zvyšujeme 
migráciu mladých ľudí z mesta,“ 
dodal poslanec Martin Ruščanský. 
Mladí absolventi sú podľa neho 
nútení nachádzať si prácu inde. 
Cehelská vysvetlila, že od septem-
bra 2020 nadobudne účinnosť 
zákon o dôchodkároch v školstve. 
Učitelia – seniori pôjdu automa-
ticky po dovŕšení veku 65 rokov 
do dôchodku. „Je to nový zákon, 
ktorý bude účinný o 1. septembra 
2020,“ reagovala viceprimátorka. 
Cehelská vysvetlila, že vypísať vý-
berové konania na pracovné mies-
ta je v kompetencii škôl s právnou 
subjektivitou. „Žiadneho dôchod-
cu, pokiaľ on nesúhlasí a nechce 
10 odstupných napríklad, nemôže 
riaditeľ školy poslať preč zo školy. 
Naozaj sa čaká za tým zákonom na 
september 2020,“ doplnila vicepri-
mátorka.

Na území mesta Humenné pôsobí 
15 materských škôl, z toho 11 ma-
terských škôl je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Humenné, 3 sú 
súkromné, zriaďovateľom 1 ma-
terskej školy je cirkev. V školskom 
roku 2018/2019 navštevuje mater-
ské školy v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Humenné 903 detí. Na 
území mesta sa nachádza 8 zák-
ladných škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Humenné, ZŠ s MŠ 
Podskalka je školou, v ktorej sa vy-
učujú žiaci v nultom, prvom a dru-
hom ročníku. Základné školy nav-
števujú žiaci s trvalým pobytom na 
území mesta, ale aj žiaci z okolitých 
obcí. Základné školy v Humennom 
navštevuje spolu 3694 žiakov.

„Šokoval ma kritický stav materských škôl, 
ktoré sú na území mesta,“ povedal poslanec 
Tomáš Šudík. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Viceprimátorka Mária Cehelská uviedla, že 
mesto vypracuje harmonogram rekonštruk-
cie škôl. Prioritne budú riešiť havarijné stavy.  
| FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Humenné: Nádvorie kaštieľa skrývalo prekvapenia, odhalila ich rekonštrukcia  
tasr, Humenné, FOTO: MIPO

Sú nimi neočakávané architekto-
nické prvky odkryté na druhom na-
dzemnom podlaží a tiež rozhodnu-
tie Krajského pamiatkového úradu 
v Prešove, že nádvorie sídla Vihor-
latského múzea (VM) bude musieť 
zmeniť svoju úroveň. Pre TASR to 
uviedol riaditeľ VM Vasil Fedič. 
Zníženie úrovne nádvoria o 35 cen-
timetrov okrem iného znamená, že 
druhú etapu rekonštrukcie humen-
ského kaštieľa bude musieť prerušiť 
tretia. Jej predmetom bude aj zní-
ženie nádvoria. „Môžeme dokončiť 
druhú etapu a umiestniť výplne ar-
kád na prvom nadzemnom podlaží 
a tiež troje vstupných dverí až vte-
dy, keď budeme mať plochu na zní-
ženej úrovni,“ vysvetlil Fedič. Ako 

vyplýva z jeho ďalších slov, pre VM 
to znamená, že sa musí uchádzať 
o finančné zdroje na rekonštrukciu 
plochy s veľkosťou 1200 štvorco-
vých metrov skôr, než sa podľa pro-
jektu predpokladalo. „Momentálne 
sme v štádiu, keď sa finalizuje roz-
počet na tretiu etapu. Po ukončení 
požiadame Prešovský samosprávny 
kraj o pridelenie finančných pro-
striedkov na rok 2020, ktoré by 
mali prekryť tretiu etapu,“ uviedol. 
Nedodržania termínu ukončenia 
druhej etapy sa Fedič neobáva, 
projekt má byť ukončený do kon-
ca roka 2020. Stavebno-reštaurá-
torské práce v rámci druhej etapy 
rekonštrukcie jediného renesanč-
ného kaštieľa v Prešovskom kraji 
zahŕňajú výmenu okien a výplní 
43 arkád, renováciu dvorových fa-

sád, podchodu 
a balkónovej 
časti. Keďže 
cieľom pro-
jektu je dať 
objektu podo-
bu z konca 19. 
storočia, okná 
budú reštau-
rovať podľa 
n a j s t a r š i e h o 
zachovaného okna pochádzajúceho 
z čias andrássyovskej prestavby, 
informoval Fedič. Vďaka reštaurá-
torským prácam sa vo vnútorných 
rohoch druhého nadzemného pod-
lažia na severnej strane objavili 
štyri niky, pričom tri z nich boli 
prekvapením. Nánosy omietky tiež 
skrývali takzvané zrkadlá, ozdob-
né plochy pod oknami, a takisto 

prstence pilastrov. Druhú etapu 
obnovy kaštieľa financuje VM zo 
zdrojov získaných v rámci projek-
tu Ministerstva kultúry SR Obnov 
si svoj dom. Z podprogramu Re-
konštrukcia národných kultúrnych 
pamiatok s prioritou ochrany a ob-
novy získalo 640.000 eur, ďalších 
150.000 eur dofinancoval Prešov-
ský samosprávny kraj.

Reštaurátorský režim rekonštrukcie vnútornej fasády humenského kaštieľa priniesol niekoľko prekvapení. 

Od piatka 9. augusta spustila humenská samospráva bezplatné wifi pripojenie pre klientov centra 1. kontaktu  
na prízemí budovy Mestského úradu (MsÚ). 

Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na prebiehajúce intenzívne rekonštrukčné práce  II. etapy úprav renesančného 
kaštieľa v Humennom oznamuje širokej verejnosti návštevníkov a priaznivcov dočasnú nedostupnosť expozícií múzea.

Humenská radnica prichádza s novinkou, free wifi na Klientskom centre

Dočasná nedostupnosť  expozícií Vihorlatského múzea v Humennom

ts, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Bezplatná wifi zóna v Klientskom 
centre bude slúžiť občanom a 
klientom v rámci prijímania a 
posielania elektronickej pošty. 
Ak vám napr. pri vybavovaní ale-
bo overovaní žiadosti bude chý-
bať príslušný dokument, ktorý 
máte uložený vo vašej e-mailovej 

schránke, bez problémov sa mô-
žete pripojiť k dostupnej wifi sieti 
MsÚ a preposlať príslušný doku-
ment pracovníčke Klientskeho 
centra, ktorá ho bezplatne vytla-
čí. Bezplatné wifi pripojenie môžu 
klienti využiť na svojich mobi-
loch, tabletoch alebo notebo-
okoch. Sieť prístupového bodu k 
wifi má jednoduchý názov msuhe. 

Do budúcna uva-
žuje magistrát aj 
nad rozšírením 
tejto služby, ktorá 
skvalitní život oby-
vateľov, návštevní-
kov či turistov pri 
vybavovaní úrad-
nej agendy v rámci 
MsÚ Humenné.

Jana Fedičová 

V dňoch od 24. do 29. augusta 
2019 budú múzejné expozície 
a výstavné priestory v objek-
te kaštieľa, ako aj  kaštieľ pre 
verejnosť zatvorené. Aktuálne 
stavebno-reštaurátorské čin-
nosti sa sústreďujú na plochu 
podchodu v portálnej časti 

kaštieľa a na obnovu nádvor-
ných fasád južnej kaštieľskej 
steny pod rovinou vnútorného 
balkóna. Expozícia ľudovej ar-
chitektúry a bývania (skanzen) 
Vihorlatského múzea v Hu-
mennom je v týchto dňoch pre 
verejnosť otvorená podľa aktu-
álnych návštevných hodín. Stá-
la expozícia sakrálnej, obytnej 

a hospodárskej architektúry 
ponúka exponáty tradičných 
remeselných nástrojov a výrob-
kov. Do konca augusta je v are-
áli inštalovaná výstavy Z dreva 
− zo srdca, prezentujúca európ-
sku insitnú drevorezbu devät-
nástich autorov zo Slovenska, 
Poľska, Maďarska a Talianska. 
Informácie o návštevných ho-

dinách, vstupnom a aktuálnej 
ponuke nájdu záujemcovia na 
www.muzeumhumenne.sk. Ďa-
kujeme za pochopenie a tešíme 
sa na záujem návštevníkov od 
30. augusta 2019, keď budú 
múzejné expozície v kaštieľ-
skych priestoroch pre návštev-
níkov opäť sprístupnené. 
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Každá tretia cigareta na východnom Slovensku je nelegálna

ts, východné Slovensko      

Podiel nelegálnych cigariet na 
Slovensku je približne 6 percent. 
V oblasti východného Slovenska 
presahuje aj jednu tretinu. Podľa 
aktuálnych údajov zo začiatku toh-
to roka najvyšší počet nelegálnych 
cigariet bol zaznamenaný v mes-
tách Kráľovský Chlmec (43,2 %), 
Snina (37 %) či Sobrance (21 %). 
Reakciou na tento vývoj je projekt 
Nekur fejky, ktorého cieľom je in-
formovať širokú verejnosť o všet-
kom, čo s nelegálnymi cigaretami 
súvisí. Neúprosné štatistiky hovo-
ria o stúpajúcom počte nelegálnych 
cigariet na slovenskom trhu s ta-
bakovými výrobkami. Kým v roku 
2014 to bolo len 1 %, v tomto roku 
sa ich podiel vyšplhal na takmer 6 
%. „Rozhodli sme sa aktívne upo-
zorniť na tento problém, keďže 
slovenská spoločnosť má značnú 
mieru tolerancie voči nelegálnemu 
obchodu. Konzumenti si neuvedo-
mujú, že práve z takto získaných 
zdrojov zločinecké skupiny finan-
cujú svoje nelegálne aktivity. Všet-
ky informácie sme zhromaždili na 
webovej stránke www.nekurfejky.

sk,“ vysvetľuje Ľubomír Tuchscher, 
výkonný riaditeľ Slovenského 
združenia pre značkové výrobky 
a dodáva, „jazyk na stránke sme 
prispôsobili mladšej generácii, aby 
všetky informácie boli podané jas-
ne a zrozumiteľne. Názov Nekur 
fejky sme zvolili zámerne na upúta-
nie pozornosti a aj preto, že prob-
lém nelegálnych cigariet sa týka 
najviac východného Slovenska, kde 
je podľa našich analýz nelegálnou 
každá tretia škatuľka.“ V boji pro-
ti nelegálnym cigaretám neustále 
koná aj finančná správa. Od začiat-
ku roku 2019 identifikovali len na 
východnej hranici s Ukrajinou už 
viac ako 826 prípadov, pri ktorých 
zaistili viac ako 2,17 milióna kusov 
nelegálnych cigariet. „Aj dnes pla-
tí, že na vonkajšej hranici sa naj-
častejšie stretávame s nelegálnym 
dovozom cigariet. Diapazón krea-
tivity pašerákov nepozná hranice,“ 
vysvetlil Viktor Mihalčík, riaditeľ 
Colného úradu Michalovce, dnes 
už jediného hraničného colného 
úradu na Slovensku. „Príslušníci 
finančnej správy sa stretávajú s na-
ozaj vynaliezavými úkrytmi, a to 
nielen v rôznych konštrukčných 

dutinách vozidiel, ale aj špeciálne 
vybudovaných úkrytoch ako dvo-
jitých strechách či podlahách vozi-
diel, upravenom motore, ale napr. 
aj v chlebe, torte, bonboniérach, 
krabiciach od džúsov, drevených 
doskách, tvárniciach, ráme bicykla, 
v protéze, alebo jeden z posledných 
prípadov v sudoch od piva. Colný-
mi kontrolami na hraniciach pri-
spievame k ochrane trhu nielen na 
Slovensku, ale v celej EÚ. A v ne-
poslednom rade aj tomu, aby sme 
na domácom trhu mali bezpečný 
a zdraviu neškodný tovar,“ doplnil 
Viktor Mihalčík. 
Práve na východe našej republiky 
sa najviac do popredia dostávajú 
spoločenské dopady obchodu a vý-
roby nelegálnych cigariet. Ak sa 
najmä spoločnosť na východe Slo-
venska ostro nevyhraní proti ne-
legálnym cigaretám, zločinci budú 
stále v ich okolí. Nelegálna výroba 
a predaj nelegálnych cigariet škodí 
nielen spoločnosti, ekonomike náš-
ho štátu, ale aj zdraviu obyvateľov. 
Aj preto finančná správa podporu-
je aktivity Slovenského združenia 
pre značkové výrobky a podporila 
aj iniciatívu Nekur fejky. Webová 

stránka www.nekurfejky.sk obsa-
huje informácie aj o tom, ako sa 
dajú rozoznať ilegálne cigarety, aké 
môžu mať zdravotné, ekonomické 
aj spoločenské dopady, ale aj mož-
nosť pre občanov, ako nahlásiť pod-
nety na zelenú linku Kriminálneho 
úradu finančnej správy. „Veríme, 
že naša spoločná snaha povedie 
k zníženiu tolerancie voči tomuto 
negatívnemu fenoménu a následne 
počtu nelegálnych cigariet na Slo-
vensku,“ dodáva na záver Ľubomír 
Tuchscher. 

Zemplínom sa opäť  prehnala silná búrka, páchala škody len na severe
tasr, Humenné   

Pomáhali pri dvoch spadnutých 
stromoch a zatopených nehnuteľ-
nostiach. TASR o tom informoval 
riaditeľ Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru 
v Humennom. Humenskí hasiči 
boli privolaní na pomoc pri od-
čerpávaní vody z domu na Sládko-
vičovej ulici a z dvora rodinného 
domu v rómskej osade Podskalka. 
Sninskí a medzilaboreckí hasiči 

absolvovali večer po jednom výjaz-
de k spadnutému stromu. V Snin-
skom okrese ho odpratávali v Ha-
žíne nad Cirochou, v Medzilabo-
reckom v obci Krásny Brod. Podľa 
informácií Operačného strediska 
Okresného riaditeľstva HaZZ v Mi-
chalovciach, dolným Zemplínom 
sa búrka výraznejšie prehnala len 
jeho severnou časťou. Hasiči však 
v tejto súvislosti žiadne výjazdy ab-
solvovať nemuseli.

Obchodom s nelegálnymi cigaretami je najviac zasiahnuté východné Slovensko. Súvisí to najmä blízkosťou Ukrajiny, kde sa veľké 
množstvo nelegálnych cigariet aj vyrába, ale aj so Schengenskou hranicou a vonkajšou hranicou Európskej únie, po prekročení 

ktorej je už pohyb pašovaného tovaru pomerne jednoduchý až do krajín určených na predaj, napríklad Anglicko a Nemecko.

Najvýchodnejšou časťou Slovenska sa v stredu 7. augusta večer prehnala ďalšia silná búrka. Výjazdy pre ňu absolvovali len hasiči z horného Zemplína.

KRIMI

Cigarety schovávajú pašeráci aj v špeciálne vy-
budovaných úkrytoch ako dvojitých strechách 
či podlahách vozidiel, upravenom motore, ale 
napr. aj v chlebe, torte, bonboniérach, krabi-
ciach od džúsov.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Hasiči zasahovali pri spadnutých stromoch a zatopených nehnuteľnostiach.  | FOTO:ILUSTRAČNÉ FOTO: 
MIPO
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Severné vetry v auguste prinášajú stále 
počasie.

Pekná chvíľa Anabely (20. 8.) sľubuje 
radostné oberačky.

Aký Bartolomej  
(24. 8, apoštol.) - taká celá jeseň.

Na Bartolomeja nech sedliak žitko seje.
Svätý Bartolomej ovos láme.

Zrelé hrozno na Bartolomeja nádej 
hojnosti vína dáva.

PRANOSTIKA

 (jac)

H
E

/0250

P R Á C A

 � Prijmeme zruč-
ných/-é OPERÁTOROV 
/ OPERÁTORKY do vý-
roby v Humennom. Zá-
klad mzdy od 3,1901 € / 
hod. + variabilná zložka 
(dochádzkový bonus od 
50 do 75 € + príplatky + 
odmeny).  Tel. 0948 901 
201, 0908 084 824.

HE-R/0168

P R E D A J

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

HE-R/0167

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

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Východ / Západ  S L N K A 
pon (19.08.) 5:24 / 19:42 hod.
ut 5:26 / 19:40 hod.
str  5:27 / 19:38 hod.
štvr 5:29 / 19:37 hod.
pia  5:30 / 19:35 hod.
sob 5:31 / 19:33 hod.
ned 5:33 / 19:31 hod.
pon (26.08.) 5:34 / 19:29 hod. V  H U M E N N O M

pon - pia: 16.00 – 22.30 hod. / 
sob – ned: 7.00 – 22.30 hod.

19. 08.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28/26
20. 08.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
21. 08.  LABORECKÁ,
 Laborecká 58
22. 08.  CENTRUM,
	 Námestie	slobody	67	(Južné	nám.)
23. 08 . DR. MAX - KaufIand,
 Štefánikova ul. 50
24. 08.  CENTRUM,
	 Námestie	slobody	67	(Južné	nám.)
25. 08.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
26. 08.  FIALKA, 
	 Nemocničná	ul.	41/

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(19. – 25. 8. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 20.00 hod.
str, štvr 09.00 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 str 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
str 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.
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Divoká jazda má obvykle dramatický záver

Cesta okolo Zemplínskej šíravy sa po rokoch dočká opravy

Mgr. A. Račko, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Je to dnes zvláštny život. Ľudia si už 
zvykli na všetko, aj na to najhoršie. 
Zvykli si aj na to, že môže prísť rých-
ly rozsudok smrti. K takým nečaka-
ným úmrtiam dnes často dochádza 
na cestách nielen u nás, ale i v ostat-
ných krajinách sveta. Svetová zdra-
votnícka organizácia nás o bezpeč-
nosti na cestách informuje pravi-
delne. Konštatuje, že počet mŕtvych 
každým rokom narastá. Ak nedávno 
to bolo 1,2 milióna mŕtvych ročne, 
teraz je toto číslo oveľa vyššie. Na 
zvýšenie bezpečnosti navrhuje aj 
rôzne opatrenia, ale sú stále málo 
účinné. Tých, čo si sadajú za volant 
pod vplyvom alkoholu a rôznych 

návykových látok, je stále veľa. Veľa 
je aj tých, ktorí za volantom telefo-
nujú, prekračujú povolenú rýchlosť, 
sadajú za volant, aj keď sú z urči-
tých príčin unavení. Za každú cenu 
predbiehajú, aj keď riskujú čelnú 
zrážku. Neovládajú svoje správanie. 
Má to na svedomí  nízka alebo žiad-
na duchovná kultúra. Pre nich je ne-
známy zákon Božej lásky k blížne-
mu. Ohrozujú nielen svoj život, ale 
aj život svojho blížneho. Koncom 
mesiaca jún v priebehu jedného týž-
dňa bolo 14 mŕtvych. Tento týždeň 
bol pre výstrahu vyhlásený za „čier-
ny týždeň“. Boli uvedené do života 
tvrdšie finančné postihy. Pre zaují-
mavosť uvádzam, že v Rusku toho 
času zvažujú prijať zákon odobratia 

vozidla tým 
v o d i č o m , 
ktorých do-
pravná polí-
cia prichytí 
jazdiť pod 
v p l y v o m 
a l k o h o l u . 
A l k o h o l 
s p ô s o b u j e 
všade vo 
svete veľké 
p r o b l é m y . 
Aj keď vodiči vedia, že alkohol spô-
sobuje mikrospánok, aj napriek 
tomu ohrozujú svoj život i život ne-
vinných vodičov, chodcov a často aj 
cyklistov. Známe sú aj vážne zrane-
nia s následkami na celý život. Trpia 

oni i ich rodiny. Osobitnú kapitolu 
tvoria mladí vodiči. Tí vodiči, aj keď 
majú ešte malé vodičské skúsenosti, 
často bezdôvodne zvyšujú rýchlosť. 
Divoká jazda má obvykle dramatic-
ký záver.

ts, Zemplínska šírava, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Košický samosprávny kraj (KSK) 
začal rekonštruovať cestu II/582, 
ktorá spája obce v okolí Zemplín-
skej šíravy s okresnými mestami 
Michalovce a Sobrance. Celková 
dĺžka opravovaného úseku je 7,62 
kilometra. „Zemplínsku šíravu po-
važujeme za turisticky mimoriadne 
atraktívnu, no v súčasnosti nedo-
statočne využitú rekreačnú oblasť. 
Máme s ňou veľké plány – chceme 
tu vybudovať promenádu a na re-
kreáciu poslúži aj cyklotrasa okolo 
vodnej nádrže. Cesta bez výtlkov 
a deformácií zvýši komfort nielen 
turistom, ale aj ľuďom, ktorí v tej-
to oblasti žijú celoročne,“ povedal 
predseda KSK Rastislav Trnka. 
Zhotoviteľ DOPSTAV - obchodná 
a stavebná spoločnosť, s. r. o., má 
opravenú komunikáciu odovzdať 
do ôsmich mesiacov. Nová cesta 
bude stáť takmer 1,4 milióna eur, 
pričom väčšinu sumy pokryjú euro-
fondy, ktoré Košický samosprávny 

kraj na jej rekonštrukciu získal. 
Oprava sa dotkne obcí, respektíve 
rekreačných stredísk Michalovce, 
Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, 
Kamenec, Klokočov, Paľkov, Ku-
sín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, 
Jasenov, Ruskovce a Sobrance. 
Dôvodom rekonštrukcie je zlý 
technický stav tejto komunikácie. 
Asfaltobetónový kryt je v niekto-
rých častiach značne opotrebovaný, 
nachádzajú sa tam početné výtlky a 
deformácie. Aktuálnym predpisom 
nezodpovedá ani zvislé dopravné 
značenie. „Nová cesta bude svoju 
úlohu plniť celoročne a poslúži nie-
len domácim, ale aj návštevníkov, 
ktorí prichádzajú na Zemplínsku 
šíravu za rekreáciou. Okrem cesty 
nám pribudne chodník pre peších, 
dopravné značenie pri priechode 
pre chodcov a osvetlenie priecho-
dov. Z hľadiska bezpečnosti je to 
veľmi dôležité, pretože v nočných 
hodinách sa v rekreačnom stredis-
ku zvyknú pohybovať chodci. Pri 
rekonštrukcii nainštalujú na chod-

ník aj varovné pásy pre zrakovo 
postihnutých,“ uviedla starostka 
Kaluže Jana Macejková.
V niektorých častiach cesty me-
dzi Michalovcami a Sobrancami 
nie je oddelená pešia a motorová 
doprava, preto je potrebné dobu-
dovať a rekonštruovať zvodidlá. 
Autobusové zastávky sú situované 
v samostatných jazdných pruhoch, 
ale chýbajú samostatné nástupiš-
tia pre cestujúcich, ktoré sa vybu-

dujú alebo prejdú rekonštrukciou. 
Kraj sa počas rekonštrukcie cesty 
popasuje aj s vodohospodárskymi 
problémami. „V časti Vinianka, kde 
je cesta II/582 ohrozovaná prívalo-
vými zrážkami a často ju zaplavuje, 
sa upraví odvodnenie. Okrem toho 
musíme korigovať kapacitu prie-
pustu v obci Ruskovce, kde pri zvý-
šení prietoku potoka Lukavec pra-
videlne zaplavuje cestu,“ ozrejmil 
župan Trnka.

Popri novej cyklotrase okolo Zemplínskej šíravy a pripravovanej promenáde je rekonštrukcia cesty ďalším krokom 
Košického samosprávneho kraja v rozhýbavaní turistického ruchu v obľúbenom rekreačnom stredisku  
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Milan Potocký, Humenné    

Termálne kúpaliská a aquaparky 
v Maďarsku priťahujú východnia-
rov. Navštevujú ich najmä Slováci 
z okresov Trebišov, Michalovce, 
Sobrance, ale aj Humenného. 
Cieľom ich cesty sú hlavne kú-
paliská v Sárospataku, Kisvárde, 
Tiszaújváros, Hajdúszoboszló, 
Nyíregyházy a Vásárosnamény. 
Nápor slovenských rekreantov 
zažíva toto leto zrekonštruované 
termálne kúpalisko v Kisvárde, 
ktoré sa nachádza na severovýcho-
de Maďarska a od Humenného je 
vzdialené 123 kilometrov. Viacerí 
obyvatelia regiónu Zemplína a vý-
chodného Slovenska tu prichádza-
jú prevažne na jednodňový pobyt 
a rekreáciu. Štvorčlennú rodinu 
vyjde celodenné vstupné na kúpa-
liskách v Kisvárde na približne 50 
eur. V cene kompletného vstupné-
ho je okrem termálnych bazénov 
aj vstup na najnovšiu atrakciu 
16 toboganov. Tento tobogánový 

park je druhým najväčším v Ma-
ďarsku a ponúka zábavu nielen 
pre deti, ale aj dospelých. Súčas-
ťou rozsiahleho komplexu sú aj 
reštaurácie a množstvo stánkov 
s občerstvením. Do rozsiahlej re-
konštrukcie kúpaliska, ktorý po 
novom nesie názov Aqua Cinema, 
investoval štát približne 2,5 mi-
liardy forintov. Súčasťou areálu 
je aj bazén s vlnobitím, vírivky, 
detské bazény, relax zóna a ďal-
šie atrakcie. Tento aquapark láka 
nielen Slovákov, ale aj turistov zo 
susednej Ukrajiny. Najväčší ná-
por rekreantov zažíva aquapark 
hlavne počas víkendov. Ak dávate 
prednosť pokojnejšej atmosfére 
a menšiemu počtu návštevníkov, 
odporúčame vám navštíviť tento 
vodný svet počas týždňa. Kúpalis-
ko je otvorené každý deň od 9. ho-
diny rána do 19.00 hod. V prípa-
de preplneného parkoviska pred 
areálom môžete zaparkovať oproti 
cez cestu pri nákupných centrách 
Tesco a Jysk.

tasr, Slovensko,     

Medzi vyhovujúce prírodné kúpa-
liská patria Zlaté piesky, Kuchajda, 
Slnečné jazerá (Bratislavský kraj), 
rekreačná oblasť Kunovská prie-
hrada Sobotište (Trnavský kraj), 
Liptovská Mara – Liptovský Trno-
vec (Žilinský kraj), plážové kúpa-
lisko – jazero v Banskej Bystrici, 
Ružiná pri obci Divín, Teplý Vrch 
– Pláž Drieňok, Teplý Vrch – Pláž 
Ormet (Banskobystrický kraj), 
Delňa, Veľká Domaša – Tišava 
(Prešovský kraj) a Zemplínska ší-
rava - Medvedia hora, Zemplínska 

šírava – Hôrka a Vinianske jaze-
ro (Košický kraj). Zákaz kúpania 
z dôvodu prekročených medzných 
hodnôt chlorofylu a cyanobakté-
rií a nízkej priehľadnosti vody pre 
verejnosť naďalej pretrváva na 
Zelenej vode – Kurinci. Nevyho-
vujúca kvalita vody je v lokalitách 
Ružín – prítoky, Vodná nádrž 
Duchonka a Lipovina – Bátovce. 
Výsledky laboratórnych analýz pre-
ukázali nevyhovujúcu kvalitu vody 
na kúpanie zo zdravotných dôvo-
dov aj na Ružíne a na Štrkovisku 
Čaňa. Znížená priehľadnosť bola 
podľa hygienikov zaznamenaná 

na Šintavských baniach a zvýše-
ná farba na vodnej ploche Tona 
v Šuranoch. Znížená priehľadnosť 
a zvýšená farba bola na Lipovine 
– Bátovce, voda na kúpanie v os-
tatných zdravotne významných 
ukazovateľoch však je vyhovujúca. 
Prekročenie mikrobiologických 
ukazovateľov kvality vody na kúpa-
nie bolo preukázané v B5 detskom 
bazéne na Termálnom kúpalis-
ku (TK) Vincov les Sládkovičovo, 
vonkajšom bazéne v Rekreačnom 
zariadení Pstružné v Revúcej, v 
dojazdovom bazéne tobogánu na 
Letnom kúpalisku (LK) Topoľčany, 

vo vonkajšom bazéne v Thermal-
Parku Nitrava v Poľnom Kesove. 
Prekročenie biologického ukazova-
teľa kvality vody na kúpanie bolo 
zistené na základe ostatných od-
berov v detskom bazéne na Biokú-
palisku Borovica v Lozorne. RÚVZ 
Rožňava vydal zákaz prevádzky 
pre nevyhovujúcu mikrobiologic-
kú kvalitu vody na kúpanie v det-
skom bazéne na Kúpalisku Bretka. 
Aktuálne informácie o stave sle-
dovaných prírodných a umelých 
kúpalísk na Slovensku môžu náv-
števníci sledovať na webovej strán-
ke ÚVZ SR.

Kúpaliská v Maďarsku priťahujú aj Humenčanov

Povolenie na prevádzku má 14 prírodných a 207 umelých kúpalísk  

Obyvatelia východného Slovenska trávia dovolenky a letné dni nielen pri brehoch Zemplínskej šíravy a Domaše, ale aj na kúpaliskách u našich 
južných susedov v Maďarsku. Hitom tohto leta je zrekonštruované termálne kúpalisko v Kisvárde, 

ktoré so 16 toboganmi patrí medzi najväčšie v Maďarsku. Cesta z Humenného do nového atraktívneho vodného sveta trvá necelé dve hodinky.

Vyhovujúca kvalita vody bola počas 32. týždňa na 14 prírodných kúpaliskách. Povolenie na prevádzku malo 207 umelých kúpalísk a 587 
bazénov. O aktuálnom stave kúpacích plôch na Slovensku informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Aquapark v Kisvárde je vzdialený od Humenného 123 kilometrov. Cesta do tohto vodného sveta trvá 
necelé dve hodinky. .  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Najväčšou atrakciou kúpalísk v Kisvárde je tobogánový park, ktorý je druhým najväčším v Maďarsku. 
Jeho súčasťou je až 16 tobogánov pre deti aj dospelých.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Dobrovoľníci ponúkajú pacientom v humenskej nemocnici občerstvenie počas horúcich dní

Snímka dňa na stránke NASA pochádza z astroobservatória na Kolonickom sedle

ts, Humenné   

„Horúce letné dni sú náročné azda 
pre každého z nás, pre starších pa-
cientov, ktorých trápi zdravotný 
problém, obzvlášť. S dobrovoľ-
níkmi nášho projektu Krajší deň 
sme sa preto rozhodli im chvíle 
v nemocnici počas leta čo najviac 
spríjemniť. Tri dni v týždni im tak 
ponúkame niečo malé na osvie-
ženie,“ vysvetľuje Jana Copková, 
sociálna pracovníčka a koordiná-
torka dobrovoľníckeho projektu 
Krajší deň v humenskej nemoc-

nici. Dobrovoľníci od utorka do 
štvrtka ponúkajú pacientom, ale 
aj personálu osvieženie v podobe 
pohára vody s čerstvou mätou a 
citrónom, kávu či melón. Pacienti 
ich môžu nájsť najmä pri ambu-
lanciách v pavilóne B a na chirur-
gii v pavilóne A v čase od 9.00 do 
11.00 h. „Pacienti boli milo pre-
kvapení a vďační za takúto pozor-
nosť počas doby čakania k lekárovi 
či pri hospitalizácii na oddelení,“ 
dodala Copková. Krajší deň je 
dobrovoľnícky projekt, ktorý fun-
guje už v desiatich nemocniciach 

siete Svet zdravia. V humenskej 
nemocnici ho odštartovali ešte 
v roku 2016. Pacientom na det-
skom oddelení a oddelení dlhodo-
bo chorých sa jednu či dve hodiny 
denne venujú dobrovoľníci, aby 
im chvíle v nemocnici spríjemni-
li. Prečítajú im noviny, vypočujú 
trápenia, zahrajú sa spoločenské 
hry alebo sú len mlčky nablízku. 
Mimo vyšetrení a procedúr tak pa-
cienti môžu prísť na iné myšlienky 
a zmysluplne využiť svoj voľný čas. 
To zlepšuje ich psychickú pohodu 
a napomáha liečebnému procesu.

tasr, Snina, FOTO: MIPO   

Upozornila na to Správa Národ-
ného parku Poloniny na svojom 
profile na sociálnej sieti. Au-
torom snímky je Petr Horálek. 
Internetový portál ňou chce 
upozorniť na to, že noc z pondel-
ka na utorok (13. 8.) je vhodnou 
na pozorovanie meteorického 
roja Perzeíd. Dodáva však, že 
dobrej viditeľnosti bude preká-
žať svetlejšia obloha spôsobená 
blížiacim sa splnom mesiaca. 
Širokouhlá fotografia zobrazuje 

nočné observatórium na popre-
dí meteorického roja. Padajúce 
meteory vytvárajú ilúziu, že vy-
tryskujú z rovnakého miesta. „Aj 
keď prachové čiastočky komét 
cestujú rovnobežne, zdá sa, že 
výsledná meteorická sprcha vy-
žaruje z jediného miesta na ob-
lohe. Žiariaci efekt súvisí s per-
spektívou, keďže sa zdá, akoby sa 
dráhy (meteorov – pozn. TASR) 
v diaľke zbližovali podobne, ako 
je to pri vlakových koľajach,“ 
znie vysvetlenie zobrazeného 
javu. Astronomická snímka dňa 

(Astronomy Picture of the Day) 
je projekt NASA, ktorého cieľom 
je podľa portálu znázorniť „náš 

fascinujúci vesmír spolu s krát-
kym vysvetlením napísaným 
profesionálnym astronómom“.

Fotografia zachytávajúca nočnú oblohu počas vlaňajšieho padania Perzeidov na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle  
(okres Snina) je na portáli patriacom americkému Národnému úradu pre letectvo a kozmonautiku (NASA) „astronomickou snímkou dňa“.

Počas horúcich letných dní sa dobrovoľníci v Nemocnici Svet zdravia Humenné rozhodli spríjemniť chvíle pacientom, ktorí 
čakajú na vyšetrenie. Najmä pri ambulanciách im počas augusta vo vybraných dňoch ponúkajú nápoje či sladké občerstvenie.

Láska je krásna v každom veku, 
je hlboko zakódovaná v každom človeku.

Možno ju nazvať ako stále rozkvitnutou ružou, 
a celý náš život je nekonečne krásnou ozdobou. 

Vnáša do našich sŕdc pokoj, pokoru a radosť, 
pre každého človeka aj večnú mladosť. 

Hladí nás stále jemne a veľmi tíško, 
pretože aj naša cesta ku nej je stále blízko.

Ctime si ju a s úprimnosťou veľmi vážme, 
vždy a všade, kade stále chodíme. 

Láska mala a bude vždy mať svoju váhu, 
ona nám veľakrát dodáva veľkú odvahu.

Bola a vždy bude venovaná tebe, otec a matka, 
môj deduško a moja drahá babka. 

Bratovi, sestre, priateľovi, priateľke, 
dávam vám ju z úprimného srdca na zlatej tácke.  

Autor básne : Štefan Letko.

Láska
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Humenné: Národnú kultúrnu pamiatku - Kostol Všetkých svätých - vynovujú

Na Domaši slávnostne požehnali výletnú loď Bohemia

tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Ako uviedol, príprava na obnovu 
interiéru gotickej stavby trvala viac 
ako rok. Keďže kostol je národnou 
kultúrnou pamiatkou (NKP), farnosť 
na nej spolupracovala s Krajským 
pamiatkovým úradom v Prešove. 
I keď sa rekonštrukčné práce začali 
realizovať len začiatkom augusta (5. 
8.), v súčasnosti je už podľa Mariňá-
ka na pôjde kostola nainštalovaná 
vzduchotechnika. Do konca októbra, 
keď má byť obnova ukončená, sa má 
vymeniť elektroinštalácia, inštalo-
vať nové svetlá, ozvučenie kostola 
a kamerový systém, uviedol. Okrem 
funkčných vylepšení sa Kostol Všet-

kých svätých dočká aj estetického 
vynovenia. Projekt rekonštrukcie za-
končia maliarske práce a položenie 

novej dlažby. Rekonštrukcia je podľa 
Mariňáka financovaná i z verejných 
zdrojov. Prešovský samosprávny kraj 

prispel na obnovu sakrálnej NKP su-
mou 19.500 eur, mesto Humenné 
hodnotou 15.000 eur. 

tasr, Domaša 

Podujatia, ktoré vyvrcholilo odpá-
lením ohňostroja a rozsvietením 
lode, sa zúčastnil i premiér SR 
Peter Pellegrini (Smer-SD). „Pred 
pár týždňami vyplávala táto loď, 
ktorá prišla z Prahy s požehna-
ním kardinála Dominika Duku. 
Prešla na Slovensko trasu dlhú 
okolo 3000 kilometrov. Dnes sme 
ju požehnali. Vyslovil som slová 
modlitby a vzývania, aby Boh bol 
tu s nami, aby lodi doprial šťastné 
kilometre a všetkým ľuďom, ktorí 
na nej budú tráviť svoj voľný čas, 
pokoj, zdravie a vždy dobré spo-
mienky,“ uviedol po požehnaní 
Bober. Podľa Pellegriniho je vý-
letná loď na Domaši ukážkovým 
príkladom využívania potenciálu 
rozvoja cestovného ruchu, ktorý 
vodná nádrž má. „Samotná loď 
spolu s enormne náročným trans-
portom si vyžadovala dotáciu od 
vlády vo výške viac ako 600.000 

eur, ale ako mám informácie, už 
od prvého dňa vzbudzuje veľký 
záujem. Verím, že aj dnešným 
slávnostným aktom začína novú 
fázu rozvoja celého regiónu,“ po-
vedal Pellegrini. Podľa jeho slov sa 
bude musieť vláda zamýšľať nad 
tým, ako využiť potenciál vodných 
plôch. „Myslím si, že potenciál 
všetkých vodných diel na Sloven-
sku nie je využitý ani na polovicu, 
možno ešte menej. Budeme mu-
sieť nájsť prienik medzi tým, ako 
chrániť zdroje pitnej vody, ale na 
druhej strane umožniť využiť vod-
né plochy aj na rekreačné účely,“ 
skonštatoval premiér. „Počas ví-
kendov robíme päť plavieb, počas 
týždňa štyri. Zatiaľ sme mali skoro 
všetky plavby vypredané, jednu 
sme museli zrušiť z dôvodu ne-
priaznivého počasia. Medzi ľuďmi 
je o to veľký záujem. Máme na lodi 
pripravený program, ľudia sa do-
zvedia nielen to, čo sa na Domaši 
dialo, ako sa stavala, ale aj to, aký 

bol vývoj dejín 
v našej krajine,“ 
priblížil starosta 
obce Kvakovce 
Radovan Kapraľ. 
Ako doplnil, 
v budúcnosti by 
chceli na Domaši 
vybudovať cyk-
lochodník, prí-
staviská, nábrež-
nú promenádu, 
ako aj múzeum 
športových hr-
dinov. Čo sa týka 
opakujúceho sa 
problému s ne-
dostatkom vody 
v nádrži, Kapraľ 
verí, že sa ho 
podarí vyriešiť 
dlhodobo tak, 
aby nelikvidoval 
cestovný ruch na 
východe Sloven-
ska.

Rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých v Humennom je v súčasnosti pre potreby veriacich zatvorený. V jeho vnútri sa realizujú 
rekonštrukčné práce. TASR o tom informoval dekan farnosti František Mariňák.

Výletnú loď Bohemia v nedeľu 11. augusta večer v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá slávnostne požehnal  
košický rímskokatolícky arcibiskup a metropolita Bernard Bober. 

Samotná loď spolu s enormne náročným transportom si vyžadovala dotá-
ciu od vlády vo výške viac ako 600-tisíc eur.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Počas víkendov robia v priebehu dňa päť plavieb, počas týždňa štyri. Zatiaľ 
mali skoro všetky plavby vypredané.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY

AVE MARIA – ALELUJA SANCTUS
Telemann, Schubert, Smetana, Mozart, Vivaldi. PONTES – 

MOSTY POROZUMENIA: Medzinárodný hudobný festival... 
Oldřich	Vlček	(husle,	Virtuosi	di	Praga),	Ján	Meisl	(baján),	
Ondřej	Sejkora	(kontrabas),	Ivica	Clementová	(Collegium	

Cantorum).	–	v	sobotu	24.	augusta	o	19.00	hod.	v	Pravoslávnom	
chráme	sv.	Cyrila	a	Metoda.	Vstupné	je	dobrovoľné.

KULTÚRNE LETO
PREHLIADKA	OCHOTNÍCKYCH	DIVADIEL...	KĽUD	

Kladzanske	ľudove	divadlo	(Dvacec	srandi);	PTIČAN	Ochot-
nícka	skupina	z	Ptičia	(Tri	vrecia	zemiakov);	Divadlo	SOFIA	
Ochotnícke	divadlo	zo	Sniny	(Zas	tupitelia).	–	v	nedeľu	25.	

augusta	o	17.00	hod.	na	námestí	pri	Fontáne	lásky.
KREATÍVNE LETO

Tešíme	sa	na	šikovné	deti	v	meste.	Prineste	si	nápady	a	dobrú	
náladu,	materiál	je	zabezpečený...	–	vo	štvrtok	22.	augusta	od	

10.00	do	12.00	hod.	na	humenskom	amfiteátri.
MOJE POCITY V OBRAZOCH

Autorská výstava olejomalieb – Alojz Mathia... – vo výstavnej 
miestnosti	DK	potrvá	do	konca	augusta.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
V	dňoch	od		24.		do		29.	augusta	2019	budú	múzejné	expozície	
a	výstavné	priestory	v	objekte	kaštieľa,	ako	aj		kaštieľ	pre	

verejnosť	zatvorené.	Aktuálne	stavebno-reštaurátorské	činnosti	
sa	sústreďujú	na		plochu	podchodu	v	portálnej	časti	kaštieľa	a	na	
obnovu	nádvorných		fasád	južnej	kaštieľskej	steny	pod	rovinou	

vnútorného	balkóna.	
Expozícia	ľudovej	architektúry	a	bývania	(skanzen)	Vihor-

latského	múzea	v	Humennom	je	v	týchto	dňoch		pre	verejnosť	
otvorená	podľa	aktuálnych	návštevných	hodín.	Stála		expozícia	
sakrálnej,	obytnej	a	hospodárskej	architektúry	ponúka	exponáty	

tradičných	remeselných	nástrojov	a	výrobkov.
NÁVRAT TANGA

Filmové	populárne	melódie.	PONTES	–	MOSTY	POROZUME-
NIA:	Medzinárodný	hudobný	festival...	Oldřich	Vlček	(husle,	
Virtuosi	di	Praga),	Ján	Meisl	(baján),	Ondřej	Sejkora	(kontra-
bas),	Ivica	Clementová	(Collegium	Cantorum).	–	v	utorok	27.	
augusta	o	19.00	hod.	v	koncertnej	sieni	zámku.	Vstupné	4/3	eur.

OREST DUBAY
Autorská	výstava	pri	príležitosti	100-ého	výročia	narodenia	
významného		výtvarníka	a	pedagóga,		národného	umelca,	
rodáka	z	obce	Veľká	Poľana	(okres	Snina).	Grafik,	maliar,	

sochár,	ilustrátor	a	pedagóg	patril	k	významným	osobnostiam	
zakladateľskej	generácie	slovenských	grafikov.	Výstava	potrvá	

do	31.	októbra.	
Z DREVA – ZO SRDCA

Výstava	insitnej	drevorezby	zo	zbierok	Vihorlatského	múzea.	
Potrvá	do	konca	augusta	v	skanzene	VM.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála	výstava.	Súbor	veľkoformátových	dobových	fotografií	

prináša zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkríd-
lového	objektu	renesančného	kaštieľa	a	priľahlého	parku	na	
rytine	z	obdobia	druhej	polovice	XVII.	storočia	po	dnešok.	

KINO FAJN
PSIA DUŠA 2

(DOG´S JURNEY)
LETNÝ	PRÁZDNINOVÝ	FESTIVAL

rodinný (USA), český dabing – 20. augusta o 10.00 hod.
Baily	je	oddaný	a	milý	psík	a	do	životov	Ethana	a	jeho	
vnučky	CJ	prináša	iba	radosť	a	smiech.	Má	však	zvláštne	
poslanie.	Jeho	duša	sa	na	konci	jeho	síl	prevtelí	do	iného	
psíka	a	Baily	si	tak	vždy	musí	nájsť	cestu	späť	ku	svojej	

spriaznenej duši.
DIEGO MARADONA

životopisný	dokument (GBR), české titulky – 20. augusta 
o 19.30 hod.

Strhujúci	portrét	jednej	z	najslávnejších	kontroverzných	os-
obností	vôbec,	poskladal	držiteľ	Oscara	Asif	Kapadia	(Senna,	
Amy)	z	viac	než	500	záberov	v	Maradonovho	súkromného	
archívu.	Vďaka	obrovskému	talentu	plní	sny	sebe,	svojim	
blízkym	i	stovkám	miliónom	fanúšikom	po	celom	svete.	

Fanatický	obdiv	a	slávu	je	ťažké	ustáť	a	Diego	skrýva	svoju	
ľudskú	tvár	čím	ďalej	viac	pod	maskou	Maradonu...

BÉCASSINE!
komédia (FRA), české	titulky – 21. augusta o 19.30 hod.

Bécassine	sa	narodí	na	skromnej	bretónskej	farme	v	deň,	keď	
ponad	dedinu	prelietajú	sluky.	Svoju	detskú	naivnosť	si	zach-
ová	nedotknutú	aj	v	dospelosti.	Sníva	o	odchode	do	Paríža,	
no	stretnutie	s	Loulotte,	malým	dievčatkom,	ktoré	si	adoptuje	
markíza	de	Grand-Air,	obráti	jej	život	naruby.	Stane	sa	jej	
pestúnkou	a	vytvorí	sa	medzi	nimi	silná	spolupatričnosť...	

NEVESTA NA ZABITIE
(READY OR NOT)

komédia, horor (USA), slovenské titulky – 22. a 23. augusta 
o 19.30 hod.

Grace	(S.	Weaving)	si	berie	za	muža	Alexa	Le	Domase	(M.	
O’Brien),	fešného	a	úspešného	mladíka	z	bohatej	rodiny,	
ktorá	svoje	bohatstvo	získala	vymýšľaním	a	predajom	

stolných	hier.	Grace	navyše	týmto	sobášom		získa	aj	rodinu,	
pretože	krutý	osud	z	nej	pred	časom	urobil	sirotu.	Čudácka	
rodina	ctí	dlhoročnú	a	veľmi	zvláštnu	svadobnú	tradíciu.	
Každý	nový	člen	si	musí	zahrať	náhodne	vylosovanú	hru.	

Táto	svadobná	noc	bude	krvavá	a	dlhá	a	je	dosť	možné,	že	na	
jej	konci	nezostanú	žiadni	živí	svadobčania.

KTO JE ĎALŠÍ!
thriller (SVK), originálna verzia – 23. a 25. augusta o 17.30 

hod., 24. a 27. 8. o 19.30 hod.
Nový	slovenský	film	režiséra	a	scenáristu	Mira	Drobného	
je	inšpirovaný	troma	skutočnými	príbehmi	zo	Slovenska,	
Ruska a Kanady. Osudy hlavných hrdinov zmenil internet 
a	priviedol	ich	až	na	hranicu	života	a	smrti...	Prvý	príbeh	-	
zobrazuje	momentálne	veľmi	aktuálnu	tému,	kyberšikanu.	

Hlavnú	úlohu	v	ňom	stvárňuje	známa	slovenská	reperka	Aless	
Caparelli.	Druhý	príbeh	-	extrémny	fenomén	„rooftopping“	
predstavia	dvaja	najznámejší	rooftopperi	na	svete	Oleg	

(Vitaliy Raskalov) a Vadim (Vadim Makhorov). S kamerami 
na	hlavách	a	bez	akéhokoľvek	istenia	protizákonne	zdolávajú	
výškové	budovy	po	celom	svete.	Tretí	príbeh	-	sa	sústredí	

na	tému	sexuálneho	zneužívania.	Predstavia	sa	tu	americký	
herec	Brian	Caspe	a	mladá	Američanka	Anita	Sonnberger,	
ktorá	hrá	dievča	dotlačené	do	bezvýchodiskovej	situácie	s	

rozhodnutím	prehovoriť.

HUMENSKÝ AMFITEÁTER – 21.00 hod.
(vstup	voľný;	v	prípade	nepriaznivého	

počasia	sa	premietanie	ruší)

MAMA MIA! HERE WE GO AGAIN
23. AUGUST (piatok) - 21.00 hod. 

muzikál (USA), slovenské titulky
Najväčšia	letná	filmová	párty	je	späť...	V	prvom	príbehu	sa	
vrátime	do	časov,	keď	bola	Donna	(M.	Streep	a	L.	James)	
čerstvou	absolventkou	univerzity.	Chcela	spoznávať	svet,	
netušila	však,	že	zakrátko	stretne	troch	mladých	mužov,	

spozná	jeden	necivilizovaný	grécky	ostrov	a	totálne	sa	zmení	
jej	život.	Druhý	príbeh	sa	odohráva	presne	desať	rokov	

potom,	kedy	skúsenejšia	a	múdrejšia	Sophie	(A.	Seyfried)	
plánuje	veľkolepé	znovuotvorenie	rodinného	hotela	na	gréc-
kom	ostrove,	na	ktoré	sa	samozrejme	zbehnú	všetci	„obvyklí	
podozriví“,	vrátane	trojice	charizmatických	otcov	(Pierce	

Brosnan,	Colin	Firth	a	Stellan	Skarsgård)...
LABKOVÁ PATROLA

(PAW PATROL)
animovaný, rodinný (USA), slovenský dabing – 24. augusta 

o 16.00 hod.
Požiarnik	Marshall,	technik	Rubble,	policajt	Chase,	mechanik	

Rocky, vodný záchranár Zuma i letecká záchranárka Skye. 
Chlapec	Ryder	a	jeho	psí	záchranársky	tím	predstavia	

výnimočné	dlhé	epizódy,	v	ktorých	bude	mať	svoje	miesto	
a	dôležitú	úlohu	každý	z	členov	skupiny	a	jeho	zvláštne	

schopnosti.
TRAJA BLÍZKI NEZNÁMI

dokument, dráma (GBR), české titulky – 24. augusta o 17.30 
hod., 25. 8. o 19.30 hod.

Bobby,	Eddy	a	David	prišli	na	svet	v	New	Yorku	na	začiatku	
60-tych	rokov	ako	jednovaječné	trojčatá.	Hneď	po	narodení	
však boli rozdelení a adoptovaní rôznymi rodinami. Nikto 
z	nich	nemal	tušenie,	že	má	navlas	rovnakých	súrodencov.	
Začiatok	80-tych	rokov...	Robert	a	Eddy	sa	náhodne	stretli	
na	vysokej	škole	-	rovnaké	pohyby,	výzor	a	deň	narodenia.	

Obaja	boli	adoptovaní,	dokonca	cez	tú	istú	agentúru.	Spoznali	
sa	dvojičky,	črtala	sa	senzácia.	O	to	väčší	šok	nastal,	keď	sa	
po	zverejnení	ich	úžasného	stretnutia	ohlásil	David	-	tretí	

identický	brat.	Znepokojujúce	tajomstvo	experimentovania	s	
ľudskými	osudmi	odhaľuje	dokumentárny	film	Tima	Wardle,	
ktorý sa stal divácku senzáciou a porota festivalu v Sundance 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

(LEV * 22. 7. – 22. 8. / 
PANNA * 23. 8. – 21. 9.)

(LETNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY  
* 1. 7. – 31. 8.)

19. 08.  LÝDIA
  (Svetový	humanitárny	deň)
20. 08.  ANABELA
21. 08.  JANA, JANKA
22. 08.  TICHOMÍR, TICHOMÍRA
23. 08.  FILIP, FILIPA
 (Európsky	deň	obetí	stalinizmu	

a	nacizmu	/	Medzinárodný	deň	
spomienky na obchod s otrokmi 
a	jeho	zrušenie	–	UNESCO)

24. 08.  BARTOLOMEJ,  
BARTOLOMEJA

25. 08.  ĽUDOVÍT, ĽUDOVÍTA
26. 08.  SAMUEL, SAMO, SAMUELA

ho ocenila Zvláštnou cenou.
TOY STORY 4: PRÍBEH HRAČIEK

animovaná komédia, rodinný, dobrodružný (USA), slovenský 
dabing – 25. augusta o 15.30 hod.

Hračkársky	kovboj	Woody	si	bol	vždy	istý	zmyslom	svojho	
života.	Vedel,	že	na	prvom	mieste	je	dávať	pozor	na	dieťa,	
či	už	to	bol	chlapček	Andy	alebo	dievčatko	Bonnie.	Problém	
však	nastane,	keď	si	Bonnie	v	škôlke	vlastnoručne	vyrobí	

Vidlíka	-	figúrku	z	plastovej	vidličky.
SPIDER MAN: PARALELNÉ SVETY

(INTO THE SPIDER-VERSE)
LETNÝ	PRÁZDNINOVÝ	FESTIVAL

animovaný, akčný (USA), slovenský dabing – 27. augusta 
o 10.00 hod.

Kreatívne	duo	Phil	Lord	a	Chris	Miller	ukáže	Spider-Mana	
v	novom	svetle,	s	použitím	jedinečnej	technológie	animácie.	
Nosiť	modro-červenú	masku	nikdy	nebolo	nebezpečnejšie.	
Potom,	čo	tínedžera	Milesa	Moralesa	pohryzie	rádioaktívny	

pavúk,	musí	sa	naučiť,	ako	sa	stať	Spider-Manom.	Pomôže	mu	
v	tom	Peter	Parker	a	ďalší	pavúčí	hrdinovia,	ktorých	diabolský	
Kingpin	preniesol	z	iných	dimenzií.	Podarí	sa	im	Kingpina	

zastaviť	skôr,	než	Brooklyn	zhltne	čierna	diera?

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
19. 08.  SILVER / LUCCY
20. 08.  CHIP / ARAN
21. 08.  DALE / LUMPÍK
22. 08.  INDÍRA / NORIS
23. 08.  ZORA / REGINA
24. 08.  CASTOR / AMANDA
25. 08.  YORK / WANDA
26. 08.  BOJKO / KATY
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0907 444 186 * RAMI PLUS, s.r.o.
Nemocničná ul. 6, Humenné

K V A L I T A    
Z A   S U P E R   C E N U

	PARAPETY, ŽALÚZIE, SIEŤKY
	ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
 (predaj a montáž)

Myšlienka týždňa...
"ĽUDIA MÔŽU SÍCE ZVUČNE 
HOVORIŤ, ALE AK NEMÔŽU 

DODAŤ DUCHA... 
KRÁSNE HOVORIA, ALE AK TY 
MLČÍŠ, SRDCE NEROZPÁLIA. 

SPISUJÚ KNIHY, ALE TY 
OTVÁRAŠ ICH ZMYSEL. 
ZVESTUJÚ TAJOMSTVÁ, 

ALE TY ODHAĽUJEŠ VÝZNAM 
ICH OBRAZOV. 

UKAZUJÚ CESTU, ALE 
TY DÁVAŠ SILU KRÁČAŤ 
PO NEJ. ONI ÚČINKUJÚ 
LEN NAVONOK, ALE TY 

VZDELÁVAŠ A OSVECUJEŠ 
SRDCIA. ONI ZALIEVAJÚ 

PO POVRCHU, ALE TY DÁVAŠ 
ÚRODNOSŤ. 

ICH SLOVÁ POČÚVAME, ALE 
TY DÁVAŠ SLUCHU 

SCHOPNOSŤ POCHOPIŤ."

(TOMÁŠ KEMPENSKÝ – 1380-1471;  NEMECKÝ 
KŇAZ, REHOĽNÍK U AUGUSTINIÁNOV, MYSTIK) 

HE-S/0253
HE/0264
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V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV
-Z/000383

SV
-Z/000425

SV
-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV
-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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-MJK-, Humenné

Doslova akčný futbalový zápas, od úvodného 
hvizdu až do záverečného, sme mali možnosť 
sledovať v sobotu 17. augusta popoludní 
na zelenom trávniku futbalového štadióna 
v Humennom. Tatran Prešov prichádzajúci 
do Humenného ako líder tabuľky III. Tipos 
ligy Východ po štyroch kolách novej sezóny, 
dokázal konečne naplniť obe tribúny fanú-
šikmi i zvedavcami, ktorí očakávali svižný 
a tvrdý zápas. Nemýlili sa.

Futbalové	sily	boli	tentokrát	rozložené	na	oboch	
stranách	ihriska	rovnako.	Hlavy	v	smútku	mali	
domáci	 už	 po	 11.	minúte,	 kedy	Daniel	 Pavúk	
otvoril	 účet	 stretnutia	 –	 0:1.	 Zverenci	 Petra	
Košudu	 však	 zbrane	 nezložili	 a	 ponuka	 hostí	
i	hlavného	arbitra	v	27.	minúte	v	podobe	poku-
tového	kopu	nezostala	bez	odozvy.	Filip	Sere-
čin	sa	z	bieleho	bodu	nemýlil	a	skóre	dorovnal	
na	1:1.	Do	šatní	na	polčasovú	prestávku	sa	tak	
išlo	vyrovnane,	aspoň	čo	sa	výsledku	týka.
Ani	 „opakovaný“	 vstup,	 teraz	 do	 II.	 polčasu,	
domácim	 nevyšiel.	 V	 47.	 minúte	 prešovský	
hlučný	 fanklub	 (aj	 keď	 počtom	 neprekvitali)	
potešil	Vincent	Kopín,	ktorý	„nakopol“	svoj	tím	
do	vedenia	–	1:2.	Vyrovnávajúci	gól	domácich	
na	seba	nenechal	dlho	čakať	ani	tentokrát,	v	53.	
minúte	 mieril	 presne	 medzi	 žrde	 konštrukcie	
brány Šarišanov, Lukáš Kulich – 2:2. Druhý 
polčas	 zaznamenali	 hostia	 vysoký	 tlak	 na	 ich	
svätyňu.	 Humenčania	 sa	 nechceli	 uspokojiť	
s	 deľbou	 bodov	 na	 vlastnej	 pôde.	 Bojovalo	
sa	 nielen	 s	 loptou,	 hra	 sa	 pritvrdila,	 ležiacich	
hráčov	na	trávniku	pribúdalo.	Rovnako	aj	kar-
tového	 napomínania	 rozhodcu.	 Rozuzlenie	
predsa	len	prišlo.	Zo	sedadiel	tribúny	zodvihol	
v samom závere stretnutia kapitán tímu Humen-
čanov,	Cyril	Vasiľ,	ktorý	v	90.	minúte	napol	sieť	
brány	hostí	víťazným	gólom	–	3:2.
Počas	 polčasovej	 prestávky	 sa	 žrebovala	 tom-

bola.	Ceny	tentokrát	venoval	poslanec	PSK,	Dr.	
Ivan Hopta. 
V Humennom sme teda porazili najstarší fut-
balový klub na Slovensku (zal. 25. 5. 1898). 
Zaujímavosťou	by	mohlo	byť,	že	v	roku	1993	
sledovalo	zápas	prvej	 ligy,	Humenné	–	Prešov	
(skončil	 bezgólovo	 0:0)	 úctyhodných	 6	 500	
divákov.
Po	nedeľňajších	zápasoch	sa	už	na	čele	 tabuľ-
ky	usídlili	pre	tento	týždeň	Vranovčania,	spolu	
s	Humenným	a	Lipanmi	majú	zhodne	po	dva-
násť	bodov.	

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 5. kolo
FK HUMENNÉ – PREŠOV

3:2 (1:1)
Góly: 27.	(11	m)	Filip	Serečin,	53.	Lukáš	
Kulich,	90.	Cyril	Vasiľ	–	11.	Daniel	Pavúk,	47.	
Vincent Kopín.
Žlté karty:	58.	Košuda,	70.	Voroňák,	87.	Va-
siľ,	90.	Jakubov	–	20.	Vinclér,	75.	Šimko,	87.	
Pavúk,	90.	Kopín.	Rozhodovali: Š. Molitoris – 
D.	Capik,	Pe.	Konečný	–	913	divákov.
FK HE: Dávid	Slávik	–	Igor	Komjatý,	Martin	
Sidor,	Pavol	Šuľák,	Patrik	Košuda,	Marek	Mi-
hok,	 Filip	 Serečin,	
Lukáš	 Kulich,	 Cyril	
Vasiľ,	 Vladimír	 Vo-
roňák,	 Peter	 Vojto-
vič.	 Tréner:	 Peter	
Košuda.
1.FC TATRAN: 
Milan	 Vinclér	 –	 L.	
Šimko,	 M.	 Sabolčí,	
M.	 Kraľovič,	 Ľ.	 I.	
Macej, K. Hirka, N. 
Grejták,	 Pe.	 Lupčo,	
V. Kopín, D. Ivanec-
ký,	D.	Pavúk.	Tréner:	
Peter Petráš.
•	 Snina – Lipany 

0:2	 (0:0),	 góly:	 73.	 V.	 Pyda,	 82.	 (11m)	 B.	
Poremba;		Šarišské	Michaľany	–	Vranov	n/Top.	
1:2, Spišská Nová Ves – Kalša 1:2, Stropkov 
– Poprad B 2:4, Plavnica – Krompachy 2:0, 
Giraltovce	 –	 Svidník	 2:1,	 Veľké	 Revištia	 –	
Bardejovská Nová Ves 2:3.

Vranov 5 4 0 1 11:4 12
Humenné 5 4 0 1 11:4 12
Lipany 5 4 0 1 9:4 12
Prešov 5 3 0 2 17:7 9
Poprad B 5 3 0 2 11:10 9
Snina 5 3 0 2 7:6 9
Kalša 5 3 0 2 6:7 9
Plavnica 5 2 2 1 6:4 8
Bard. N. Ves 5 2 1 2 10:10 7
Stropkov 4 2 0 2 5:6 6
V. Revištia 5 2 0 3 6:15 6
Svidník 4 1 2 1 4:4 5
Giraltovce	 5	 1	 0	 4	 6:11	 3
Š.	Michaľany	 5	 1	 0	 4	 2:11	 3
Spiš. N. Ves 5 0 2 3 3:6 2
Krompachy 5 0 1 4 3:8 1

Najbližšie domáce zápasy FK Humenné na 
pôde futbalového štadióna:
•	 6. kolo – 24. augusta o 16.00 hod.: FK 
Humenné – OŠFK Šarišské Michaľany.

•	 8. kolo – 7. septembra o 15.30 hod.: FK 
Humenné – MŠK  Tesla Stropkov.

Humenčania zosadili Šarišanov z čela tabuľky. Za hrdinov 

A-DRUŽSTVO MUŽOV FK HUMENNÉ 2019/2020 - horný rad zľava: Dávid Slávik, Lukáš Kulich, Marek Mihok, Peter Šuľák, Martin Sidor, M. Moroz (fyzioterapeut tímu), Igor Komjatý, Filip Serečin, Cyril Vasiľ, 
Maroš Čeremeta, Pavol Šuľák, Marek Cholp / dolný rad zľava: Jozef Skvašík, Peter Vojtovič, P Ruskovský, Maroš Jakubov, Peter Košuda (tréner A-družstva), Vladimír Vasilenko (manažér A-družstva), Štefan 
Tomčák (asistent trénera), Samuel Salanci, Patrik Košuda, Marek Zlacký, Vladimír Voroňák. (na fotografii chýba R. Kovalčík.) | FOTO ARCHÍV FKHE

Autor otvárajúceho gólu zápasu, Daniel Pavúk, 
v úniku pred Paľom Šuľákom a Marekom 
Mihokom. | FOTO MJK

Vincent Kopín (Prešov) v zovretí Mareka Zlackého a Vlada Voroňáka. | FOTO MJK

V spleti žltých kariet sa ocitli dvaja aktéri z oboch 
pólov – Cyril Vasiľ a Daniel Pavúk. Prešovčan (v 
zelenom drese) mal v zápise otvárajúci gól stretnutia, 
naopak, kapitán tímu C. Vasiľ (vľavo) ešte v tejto chvíli 
netušil, že bude hviezdou zápasu, keď v 90. minúte 
zasadil súperovi víťazný gól (3:2). | FOTO MJK
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zápasu sa pasovala trojica C. Vasiľ, Kulich, Serečin

Akrobatické pokusy niekedy dosť bolia. Tu 
najhoršie obstál Martin Sidor.| FOTO MJK

O tvrdé súboje nebola núdza. Hra sa v II. polčase dosť kúskovala ošetrovaním zranených. | FOTO MJK

Ani v takýchto momentoch domáci nedokázali prekonať golmana Prešova. | FOTO MJK

Lukáš Kulich (červeno-čierny dres), autor 
druhého gólu Humenčanov. | FOTO MJK

A tešili sa Humenčania... Žiadna deľba bodov, iba cenné víťazstvo nad zdatným 
súperom. | FOTO MJK
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FORTUNA LIGA – 5. kolo
•	 DUNAJSKÁ	 STREDA	 -	 ZEMPLÍN	 MI-
CHALOVCE	1:1	(0:1),	góly:	75.	Abdulrahman	
Taiwo	–	8.	Sidibe	Modibo.	*	Trnava	–	Trenčín	
1:2,	 Senica	 –	Ružomberok	 2:2,	 Zlaté	Moravce	
/	Vráble	–	Žiar	nad	Hronom	/	Dolná	Ždaňa	0:0,	
Žilina	 –	 Nitra	 3:0,	 Sereď	 –	 Slovan	 Bratislava	
0:4.
Slovan Bratislava 5 5 0 0 17:1 15
Žilina	 5	 5	 0	 0	 15:5	 15
Dunajská Streda 5 2 1 2 10:8 7
Trnava 5 2 1 2 9:8 7
Trenčín	 5	 2	 1	 2	 7:8	 7
Zlaté	Moravce	 5	 2	 1	 2	 3:6	 7
Sereď	 5	 2	 0	 3	 7:11	 6
Ružomberok	 5	 1	 2	 2	 6:7	 5
Žiar	n/Hronom	 5	 1	 2	 2	 5:10	 5
Michalovce 5 1 1 3 4:8 4
Senica 5 1 1 3 6:11 4
Nitra 5 1 0 4 3:9 3

II. LIGA – 5. kolo
•	 TREBIŠOV	–	ŠAMORÍN	0:0	*	Bardejov	–	
Žilina	B	1:2,	Liptovský	Mikuláš	–	Poprad	0:2,	
Komárno – Podbrezová 1:0, Banská Bystrica – 
Slovan Bratislava B 3:0, Dubnica nad Váhom – 
Púchov	1:0,	Skalica	–	FC	Košice	1:0,	Petržalka	
BA	–	Ružomberok	B	1:3.

IV. LIGA SEVER – 5. kolo
•	 MEDZILABORCE	 –	 SPIŠSKÁ	BELÁ	 2:0	
(2:0),	 góly:	 2.	 Dávid	 Sliž,	 22.	 Jakub	 Tarča.	 *	
Kračúnovce	–	Stará	Ľubovňa	1:2,	Župčany	–	Soľ	
2:0,	 Ľubotice	 –	 Spišské	 Podhradie	 0:2,	 Gerla-
chov	–	Demjata	1:0,	Sabinov	–	Fintice	1:2,	Svit	
–	Nižný	Hrušov	1:2,	Záhradné	–	Raslavice	2:3.

Spiš. Podhradie 5 4 1 0 10:4 13
Sabinov 5 3 1 1 10:3 10
Gerlachov	 5	 3	 0	 2	 12:8	 9
Ľubotice	 5	 3	 0	 2	 8:5	 9
Medzilaborce 4 3 0 1 8:6 9
Župčany	 5	 2	 2	 1	 9:7	 8
Raslavice 5 2 1 2 11:9 7
Demjata 5 2 1 2 6:5 7
Svit 5 1 3 1 9:8 6

Spišská Belá 5 2 0 3 5:7 6
Nižný	Hrušov	 5	 1	 2	 2	 7:6	 5
Kračúnovce	 5	 1	 2	 2	 5:7	 5
Soľ	 5	 1	 1	 3	 4:6	 4
Záhradné	 5	 1	 1	 3	 8:13	 4
St.	Ľubovňa	 5	 1	 1	 3	 4:11	 4
Fintice	 4	 1	 0	 3	 3:14	 3

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 3. kolo
•	 JASENOV – ZÁMUTOV 2:1, BELÁ NAD 
CIROCHOU	–	KAMENICA	NAD	CIROCHOU	
2:1,	SAČUROV	–	LACKOVCE	1:2,	STAKČÍN	
–	 PTIČIE	 0:0,	 SEČOVSKÁ	 POLIANKA	 –	
BOROV	0:3.	*	Hencovce	–	Čierne	n/Top.	2:0,	
Bystré	–	Brekov	(výsledok	nebol	známy	v	čase	
uzávierky).
Jasenov 3 2 1 0 8:2 7
Stakčín		 3	 2	 1	 0	 7:2	 7
Borov 3 2 0 1 9:4 6
Belá	n/C.	 3	 2	 0	 1	 8:3	 6
Lackovce 3 2 0 1 10:7 6
Sačurov	 3	 2	 0	 1	 5:2	 6
Hencovce 3 2 0 1 6:8 6
Kamenica	n/C.	 3	 1	 1	 1	 5:4	 4
Zámutov 3 1 0 2 6:6 3
Bystré	 2	 1	 0	 1	 5:6	 3
Čierne	n/T.	 3	 1	 0	 2	 2:8	 3
Ptičie	 3	 0	 1	 2	 2:5	 1
Brekov 2 0 0 2 0:6 0
Seč.	Polianka	 3	 0	 0	 3	 1:11	 0

I.TRIEDA OBFZ HE DOUBLESTAR BET – 3. kolo
•	 NIŽNÁ	 SITNICA	 –	 PAKOSTOV	 2:2,	
KRÁSNY	 BROD	 –	 LIESKOVEC	 2:0,	
KOŠKOVCE	 –	 ZEMPLÍNSKE	 HÁMRE	 6:2,	
KOCHANOVCE	 –	 VYŠNÁ	 SITNICA	 2:0,	
UBĽA	–	ULIČ	 4:0,	NIŽNÉ	LADIČKOVCE	–	
PAPÍN	4:0,	DLHÉ	NAD	CIROCHOU	–	RAD-
VAŇ	NAD	LABORCOM	2:1.

N.	Ladičkovce	 3	 2	 1	 0	 10:1	 7
Krásny Brod 3 2 1 0 8:5 7
Kochanovce 3 2 1 0 7:4 7
N. Sitnica 3 2 1 0 7:4 7
Ubľa	 3	 2	 0	 1	 11:3	 6
V. Sitnica 3 2 0 1 5:2 6

Dlhé	n/C.	 3	 2	 0	 1	 4:5	 6
Pakostov 3 1 1 1 6:4 4
Radvaň	n/L.	 3	 1	 0	 2	 8:7	 3
Koškovce 3 1 0 2 8:8 3
Lieskovec 3 0 1 2 2:5 1
Ulič	 3	 0	 1	 2	 3:9	 1
Zemplín. Hámre 3 0 1 2 4:13 1
Papín 3 0 0 3 1:14 0

II. TRIEDA OBFZ HEDOUBLESTAR BET – 2. kolo
•	 TURCOVCE	–	ROKYTOV	PRI	HUMEN-
NOM	 1:1,	 LUKAČOVCE	 –	 OĽKA	 3:0,	 ŇA-

GOV	–	HRABOVEC	NAD	LABORCOM	3:0,	
Zbudské	 Dlhé	 –	 Ohradzany	 (výsledok	 nebol	
známy	v	čase	uzávierky).

Lukačovce	 3	 3	 0	 0	 13:2	 9
Turcovce 2 1 1 0 3:2 4
Ňagov	 2	 1	 0	 1	 4:3	 3
Oľka	 2	 1	 0	 1	 1:3	 3
Rokytov pri HE 2 0 1 1 1:2 1
Zbudské	Dlhé	 0	 0	 0	 0	 0:0	 0
Ohradzany 1 0 0 1 2:3 0
Hrabovec n/Lab. 2 0 0 2 1:10 0

ŠPORT / INZERCIA
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FUTBALOVÝ SERVIS
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DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE VEDIEŤ

Inzerujte v našich novinách  
a ste stále na očiach.

Oslovíte viac ako 10-tisíc domácností.

prosperujte s nami

redakcia@humenskyexpres.sk
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(fkhe), -MJK-; región

Šestnásť klubových manšaftov sa 
ocitlo v novej sezóne 2019/2020 
v druhej dorasteneckej lige divízie 
Východ. Mladší dorast FK Humen-
né U-17 pod vedením trénerskej 
dvojice V. Voroňák – Pe. Barnišin 
vyťažili z generálky na štart II. do-
rasteneckej ligy na umelej tráve v 
Snine. Úvodné kolo odohrali Hu-
menčania na hlavnom futbalovom 
štadióne v nedeľu 18. augusta po-
poludní a aj keď neskórovali, pod 
víťazný gól sa podpísal nešťastným 
vlastencom hráč súpera už v prvej 
štvrťhodine stretnutia.
Počas	letnej	prípravy	odohrali	mladíci	
U-17	aj	ďalšie	prípravne	zápasy:
FK	 Humenné	 –	 Tesla	 Stropkov	 2:1;	
góly	HE:	T.	Štec,	Balog.
MFK	 Vranov	 –	 FK	 Humenné	 3:3,	
góly:	Šnúrik	2,	R.	Šepeľa.

II. LIGA VÝCHOD - MLADŠÍ DORASTENCI 

U-17 - generálka
MFK SNINA - FK HUMENNÉ

2:3 (1:1)
Góly FK HE:	 L.	Mareček,	 T.	 Štec,	
Lojan. 
Zostava FK HE: M. Rabajda - Tan-
toš,	Lopanič,	Balica,	Bačovčin,	Štec,	
Vasiľ,	 Macko,	 Olah,	 Šepeľa,	 Mare-
ček	 (Antolčík,	 Andrejkulič,	 Čopík,	
Polomčák,	 Kičina,	 Lojan,	 Hančár,	
Maďak).

U-17 – 1. kolo
FK HUMENNÉ – ZVOLEN 

1:0 (1:0)

Gól: 16. vlastný (Daniel Blahutiak).
Žlté karty:	 38.	 Bačovčin,	 54.	 An-
drejkulič,	 58.	 Olah-	 nikto.	 Červená	
karta:	64.	Simon	Bačovčin	(po	2.	ŽK;	
NS	–	zdržiavanie	nadviazania	na	hru)	
– nikto.
Rozhodovali: Š. Molitoris – D. 
Mano, M. Tomáš.
FK HE: Ondrej Vasilco – Simon Ba-
čovčin,	Samuel	Lopanič,	Samuel	Ba-
lica,	 Sebastián	Tantoš,	Matúš	Antol-
čik	(77.	Marián	Kičina),	Adrián	Vasiľ	
(41.	 Rastislav	 Andrejkulič),	 Patrik	

Macko (41. Martin Olah), Tomáš 
Štec (68. Adam Turcovský), Rastislav 
Šepeľa,	 Lukáš	 Mareček	 (41.	Andrej	
Čopík).
MFK: S.	Husár	–	J.	Hronček	(75.	M.	
B.	 Heis),	 G.	 Hraško	 (41.	 T.	 Baňas),	
R.	Gallo,	M.	Sudimak,	A.	Bartoš	(70.	
M. Bozalka), N. Morvay, D. Blahu-
tiak,	M.	Galbavý	(66.	M.	Kruppa),	D.	
Baránek,	M.	Muráň.	Tréner:	Jaroslav	
Rybár.

•	 Žiar	 nad	 Hronom	 /	 Dolná	 Ždaňa	
2:0, Bardejov – Prešov 2:2, Martin – 
Lipany	2:1,	Lokomotíva	Košice	–	FŠ	
M.	Hamšíka	0:3,	Žilina	–	Námestovo	
3:1,	 FC	 Košice	 –	 Kysucké	 Nové	
Mesto 2:1.

Najbližší domáci zápas v Humen-
nom (hlavný štadión na Cheme-
lonskej ulici) odohrajú dorastenci 
FK Humenné v stredu 28. augusta 
o 17.00 hod. proti celku FK Galaktik 
v rámci 3. kola.

ŠPORT / INZERCIA

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

HE-R/0118

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417
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Príprava aj generálka mladých Humenčanov vyšla na výbornú. Podľahli aj Zvolenčania
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-MJK-, (TS MD); Humenné

Poslanci MsZ schválili na svojom za-
sadnutí 11. júla schválili 2 600 eur pre 
Technické služby mesta Humenné, 
vďaka ktorým z dôvodu plynulosti 
a bezpečnosti cestnej premávky pri 
Kostole svätých košických mučeníkov 
na Sídlisku III rozšíria približne 20 
metrov vozovky. V tomto prípade bola 
potrebná prekládka obrubníkov, od-
vodnenie odpadovej šachty, zhutnenie 
podložia a následné asfaltovanie. Plá-
novaná realizácia TS rozšírenia cesty 
do konca augusta bola splnená. 

Denne	 prechádza	 týmto	 úsekom	 (vráta-
ne	 priľahlého	 parkoviska)	 nespočetné	
množstvo	 osobných	 a	 nákladných	 áut.	
Nehovoriac	o	tom,	že	na	časti	chodníka	
a	 cesty	 parkujú	 autá	 aj	 v	 čase	 nutnosti	
(napríklad	v	čase	konania	svätých	omší,	
ráno	 a	 popoludní	 rodičia	 vozia	 svoje	

deti do blízkej základnej školy), okrem 
parkujúcich	 obyvateľov	 z	 priľahlých	
bytových	 domov.	 Bežne	 cez	 deň	 je	 aj	
ďalšie	 parkovisko	 pri	 nákupnom	 centre	
obsadené	 autami,	 navyše	 nákladné	 autá	
prechádzajú	 týmto	 úsekom	 pri	 bežnom	
zásobovaní. 
S	 prácami	 na	 rozšírení	 úseku	 cesty	
v	 priestore	 zákruty	 začali	 pracovníci	
TS	 mesta	 Humenné	 1.	 augusta.	 Najprv	
museli	odstrániť	pôvodný	asfalt	a	obrub-
ník. Následne bola odvodnená odpado-
vá	šachta	s	položením	nového	príklopu.	
Vytvoril sa nový obrubník, zhutnilo sa 
podložie	a	13.	augusta	sa	položil	asfalto-
vý	koberec	v	odstránenej	časti	pôvodnej	
cesty.
Snáď	 aj	 takýto	 malý	 zásah	 do	 cestnej	
komunikácie prispeje k spokojnosti vo-
dičov	i	chodcov	k	plynulejšej	premávke.	
A	 verme,	 že	 sa	 v	 tomto	 úseku	 nebudú	
v	blízkej	budúcnosti	 tvoriť	preliačiny	či	
praskliny.

Rozšírený úsek cesty na zákrute pri farnosti na Sídlisku III je už v stave užívania

S „demolačnými“ prácami na zákrute pri Farnosti sv. košických mučeníkov začali pracovníci Technic-
kých služieb HE 1. augusta tohto leta. | FOTO MJK

Rozšírená cesta poslúži vodičom na bezpečný prejazd, aj pri dovoze a odvoze detí rodičmi do blízkej 
ZŠ Dargovských hrdinov.  | FOTO MJK

Asfaltový koberec bol položený 13. augusta. | FOTO MJK

Rekonštrukciu časti úseku cesty si vyžiadali požiadavky obyvateľov danej lokality. | FOTO MJK
Tento úsek cesty pri farnosti na Sídlisku III zažil v nedeľu 18. augusta zaťažkávaciu skúšku, pri 
dvoch svätých omšiach predpoludním. | FOTO MJK


