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Nexis už ohrozuje aj mesto Humenné

Mesto zistilo havarijné 
stavy striech, opravy sú 
nevyhnutné

 Humenčanku podviedli s 
dovolenkou. Prišla o vyše 
13-tisíc eur

  Viac na str. 4   Viac na str. 3

MILAN POTOCKÝ, Humenné 

Dlhoročné problémy s firmou 
Nexis sa môžu preniesť aj mimo 
areál priemyselného parku v Hu-
mennom. Spoločnosť Chemes, a. 
s., Humenné informovala, že s fir-
mou Nexis sa už tretí rok nedoká-
zali dohodnúť na cenách, ktoré by 

mal Nexis platiť za dodávku ener-
gií. Zástupcovia Chemesu upozor-
ňujú, že tento stav je už neudrža-
teľný. Všetky firmy, ktoré podnika-
jú v priemyselnom parku, akceptu-
jú cenník a platia načas, výnimkou 
je len Nexis, ktorý to odmieta. 
Chemes dodáva, že v uplynulých 
rokoch riešili výpadky z príjmu od 

Nexisu pôžičkami. Popredný vý-
robca a dodávateľ energií v regióne 
hovorí, že banky ale ani súkromní 
investori už pre problémy v Nexise 
nie sú ochotné požičiavať. Chemes 
dodáva, že sa dostal do situácie, 
keď si už nemôže dovoliť „dotova-
nie“ Nexisu, pretože jeho platby 
za dodávky energií nezohľadňujú 

reálne výrobné a prevádzkové ná-
klady Chemesu. Zástupcovia Che-
mesu upozorňujú, že nie je vôbec 
isté, či peniaze, ktoré dlhuje Nexis 
Chemesu, či vôbec niekedy uvidí. 
Ako sa to stalo na jar 2017, keď 
Nexis išiel do reštrukturalizácie 
s tým, že 50 percent svojich dlhov 
nemusí zaplatiť.  

Problémy, ktoré súvisia s reštrukturalizáciou firmy Nexis Fibers, a. s., sa v krátkej budúcnosti nemusia týkať len 
nespokojných veriteľov, ktorým spomínaná firma dlhuje milióny, ale dokonca môžu zasiahnuť aj mesto Humenné, aj jeho 

obyvateľov. Spoločnosť Chemes, a. s., Humenné, ktorá vyrába a dodáva energie v priemyselnom parku, upozornila, že 
Nexis nerokovaním, nedodržiavaním štatútu parku a aktuálneho cenníka už môže ohroziť nielen svoju výrobu, ale dokonca 

aj dodávky tepla a teplej vody pre Humenčanov. Zástupcovia firmy Chemes vysvetlili, že robia všetko preto, aby k tejto 
nepríjemnej situácii nedošlo. Zároveň ale zdôrazňujú, že všetko majú v rukách manažéri a vlastníci Nexisu.
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Nexis už ohrozuje aj mesto Humenné

Chemes: Takto sa obchodní 
partneri nesprávajú
Chemes informoval, že od začiat-
ku reštrukturalizácie sa snaží so 
svojím partnerom rokovať a do-
hodnúť tak, aby problémy v Nexise 
neohrozili zamestnanosť v priemy-
selnom parku a fungovanie ďalších 
firiem, ktoré tu podnikajú. Chemes 
uviedol, že Nexis už ale nechce 
rešpektovať ani ceny, s ktorými sú-
hlasil v rámci reštrukturalizačného 
plánu. Ani týždenné zálohové plat-
by, ktoré sám navrhol na rok 2018, 
tieto sa svojvoľne rozhodol platiť o 
20 percent nižšie. Podľa Chemesu 
chce dokonca platiť ešte menej, 
ako bol platný cenník pred tromi 
rokmi. Pritom za posledné roky 
stúpli náklady na výrobu a dodáv-
ku energií. „Je to podobné, ako keď 
príde zákazník do obchodu a pre-
sviedčal by predajcu, že je ochotný 
platiť, povedzme za maslo, mlieko 
a iné výrobky, len sumu, ktorá sa 
mu páči a ktorá platila pred pár 
rokmi, a nebol by ochotný akcep-
tovať reálne platné ceny. Veď to by 
si predsa nikto nedovolil. Tak je to 
podobne aj s Nexisom. Ceny išli 
hore a oni stále žiadajú platiť me-
nej,“ uviedol Chemes. Za neakcep-
tovateľné považuje aj to, že Nexis 
ho núti dodávať objemy energií ako 
pri plnej produkcii, a pritom Nexis 
nedávno priznal, že je v recesii 
a má pokles objednávok. Chemes 
tvrdí, že je už neudržateľné, aby sa 
kvôli Nexisu prepadával do väčšej 
straty. Chemes vysvetlil, že kým 
jeho zástupcovia sa snažili vždy ro-
kovať a dospieť k vzájomnej doho-
de, Nexis si vybral inú cestu. „Po-
dávajú žaloby, trestné oznámenia, 
podania na Protimonopolný úrad 
SR, dávajú podnety na správne ko-
nania a nechcú sa riadiť štatútom 
parku. Neriešia obchodné vzťahy, 
nerokujú, ale jednoducho vyvíjajú 

činnosť, ktorá komplikuje situáciu 
v priemyselnom parku. Naťahujú 
čas a čo je najhoršie, už to môže 
ohroziť aj mesto Humenné a jeho 
obyvateľov,“ uviedol Chemes vo 
svojom stanovisku. Dodal, že všet-
ky firmy podnikajúce v priemysel-
nom parku akceptujú jeho štatút a 
majú uzavreté platné zmluvy o vý-
robe a dodávke energií iba jediný 
Nexis nie.

Bez dodávok uhlia nemôžu 
Nexisu garantovať výrobu 
energií
Firma spresnila, že pre nečinnosť 
Nexisu nie sú zakontrahované 
dodávky uhlia, ktoré sú kľúčové 
a nevyhnutné na výrobu energií 
pre Nexis. Hoci na dodávky uhlia, 
aby mohol mať Nexis zabezpečené 
energie na výrobu, zostáva len pár 
týždňov, Nexis podľa Chemesu 
nekoná. Pred pár rokmi to Che-
mes riešil tak, že na nákup uhlia 
pre Nexis získal pôžičku od súk-
romnej firmy. V súčasnosti už ale 
súkromný investor nie je ochotný 
pre nejasné a rizikové obchodné 
vzťahy s Nexisom poskytnúť ďal-
šie financie. Chemes podľa jeho 
predstaviteľov nemá dostatočné 
finančné rezervy na to, aby vykryl 
výpadky z príjmu, ktoré im dlhuje 
Nexis za výrobu a dodávku energií. 
Navyše niektoré poisťovne už nie 
sú ochotné poistiť dodávateľom 
uhlie, ktoré je určené pre firmu, 

ktorá nie je schopná plne splácať 
svoje záväzky. Chemes potvrdil, 
že pre vyššie uvedené problémy 
tak nemá k dnešnému dňu zabez-
pečené dodávky uhlia pre Nexis. 
Chemes spresnil, že má zásoby uh-
lia len pre mesto Humenné a jeho 
obyvateľov, ktorým zabezpečuje 
centrálne vykurovanie a zásobova-
nie teplou vodou. „Tieto zásoby 
uhlia sú určené len pre mesto 
Humenné a jeho obyvateľov,“ 
zdôraznil Chemes. Situáciu ale 
podľa Chemesu skomplikovalo 
nedávne rozhodnutie Okresného 
súdu v Humennom, ktoré vyda-
lo neodkladné opatrenie, podľa 
ktorého by mal Chemes zabezpe-
čiť výrobu a dodávku energií pre 
Nexis. Súd však podľa Chemesu 
nezohľadnil, že nemá z čoho vy-
rábať a dodávať energie pre Nexis, 
keďže nemá zabezpečené dodávky 
uhlia pre spomínanú firmu. „Záso-
by uhlia, ktoré máme, sú pre mesto 
Humenné a jeho obyvateľov. Há-
dam nás nechce niekto nútiť, aby 
sme pre nezodpovedný prístup 
jednej firmy ohrozili v zime do-
dávky tepla a teplej vody pre ľudí 
v meste a uhlie, ktoré je určené pre 
obyvateľov, použili pre zabezpeče-
nie dodávok pre súkromnú firmu,“ 
uviedol Chemes, ktorý rozhodnutie 
súdu nevníma ako zámer, ale skôr 
ako nedostatočnú znalosť širších 
obchodný vzťahov. 
Podľa Chemesu Nexis namiesto 

konštruktívnych rokovaní a dohôd 
len zneužíva inštitút neodkladného 
opatrenia. „Tvária sa, že rokujú, 
ale pritom naťahujú čas,“ uviedol 
Chemes. Návrhy na súd na vydanie 
neodkladného opatrenia podáva 
Nexis podľa Chemesu skôr, ako by 
sa snažil dospieť k vzájomnej doho-
de. „Nebol ešte návrh zmluvy, ešte 
neuplynula lehota na prijatie reali-
začných zmlúv, nevedeli, čo všetko 
z ich podmienok bude akceptova-
né, a napriek tomu podali návrh na 
vydanie neodkladného opatrenia,“ 
upozornil Chemes. Dodal, že sa tak 
paradoxne deje aj napriek tomu, 
že obe firmy po viac ako 2 rokoch 
naťahovačiek pristúpili k procesu 
mediácie - mimosúdnemu riešeniu 
sporu za účasti nestranných a ne-
závislých mediátorov. 

Chemes garantuje 
zamestnanosť v priemyselnom 
parku už 26 rokov
Priemyselný park Chemes je už 
takmer tri desaťročia stabilným 
prvkom v regióne. V Humennom 
funguje od roku 1993 a je najväč-
ším v Prešovskom kraji. Aktuálne 
tu pracuje približne 1800 zamest-
nancov. Pôsobia tu aj firmy zo 
zahraničia. Výhodné podmienky 
v parku a kvalitný ľudský poten-
ciál v Humennom ich motivovali 
k tomu, že sa rozhodli rozširovať 
výrobu práve tu. Za 26 rokov jeho 
existencie neboli žiadne významné 
súdne spory ani výrazné problémy 
medzi prevádzkovateľom prie-
myselného parku a nájomcami. 
Problémy nastali až v roku 2017 po 
reštrukturalizácii Nexisu, keď doš-
lo k zmenám v majiteľskej štruktú-
re tejto firmy. Spoločnosti Chemes, 
a. s., platí táto firma za energie, ako 
uzná za vhodné, naďalej kopí dlhy, 
a posledné skutočnosti nasvedčujú 
tomu, že dokonca môže poškodiť 
ekonomické záujmy Chemesu, 
a tým vlastne ohroziť aj zamestna-
nosť 1800 ľudí v regióne.
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Humenné: Mesto zistilo havarijné stavy striech, opravy sú nevyhnutné

tasr, Humenné 

Rekonštrukciu musí podstúpiť aj 
vozovka pred bytovým domom 
na Ulici SNP na Sídlisku pod 
Sokolejom. Samospráva o ha-
varijných stavoch informovala 
na svojej internetovej stránke. 
Najvyššiu sumu, ktorú bude mu-
sieť mesto na opravy vynaložiť, sa 
týka prepadnutej vozovky. Spôso-
bila poškodenie kanalizačnej prí-
pojky. Ako informuje samospráva, 
opravné práce vyčíslené na 11.500 
eur sa už začali. Spomedzi štyroch 
zatekajúcich striech si najväčšiu 

investíciu vyžiada strecha budovy 
na Sídlisku III, v ktorej sídli súk-
romná materská škola. Na opravu 
120 štvorcových metrov vynaloží 
mesto sumu 3800 eur. Prietrže 
mračien spôsobili aj škodu na stre-
che budovy, ktorá slúži ako vysu-
nuté pracovisko Štátneho archívu 
v Prešove. Začalo tam zatekať do 
miestnosti s archívnym materi-
álom a dokumentmi. Opravy na 
ploche veľkej 35 štvorcových met-
rov si vyžiadajú investíciu približne 
1700 eur. Na 800 eur vyčíslila sa-
mospráva opravu strešného pláš-
ťa na dvoch bytových domoch na 

Sídlisku pod Sokolejom a 150 eur 
mesto investuje do opravy strop-

ných kaziet v miestnosti veľkej za-
sadačky mestského úradu.

Strechy štyroch budov vo vlastníctve a správe mesta Humenné si po prívalových dažďoch v auguste vyžiadajú opravy. 

Leto 2019 bolo v našej knižnici mimoriadne bohaté. Zamerali sme sa počas neho najmä na detského čitateľa – toho súčasného, ale aj toho ešte len budúceho. 

Mesto Medzilaborce stavia novú materskú školu. Samospráva projektom reaguje na zavedenie povinnej predškolskej výchovy pre päťročné deti. 

Leto vo Vihorlatskej knižnici v Humennom bolo pestré

Medzilaborce: Mesto stavia nové zariadenie pre budúcich predškolákov

Zuzana Švecová, Vihorlatská knižnica, FOTO: VK 

Pre deti vo veku od 0 do 15 rokov 
sme pripravili 12 podujatí. Päť 
z nich sme realizovali v rámci ce-
loslovenského projektu Prečítané 
leto. Aj v našej knižnici sa preto 
malí návštevníci venovali témam: 
O vode, O bábätkách, O včelách 
a chrobákoch, O schodoch a reb-
ríkoch a O farbách. Tiež každý au-
gustový pondelok bolo v knižnici 
veselo. Pripravili sme si vlastné 
podujatia zhrnuté pod názvom 
Zábavné augustové pondelky. Pri 
ich koncipovaní sme vychádzali 
zo svetových a medzinárodných 
dní, ktoré sme vybrali tak, aby za-

ujali najmä deti. Každý pondelok 
bol teda zameraný na konkrétnu 
tému, ktorú sme rozpracovali pod 
názvom: Kráľovstvo hlavolamov, 
Vľavo-vpravo, Zamňaukajme si 
a Klaunský nos. Všetky podujatia 
bez výnimky spájalo čítanie, na 
každom sa pracovalo s knihami 
a s príbehmi, čítali veľkí aj malí. 
Deti však okrem toho spievali, tan-
covali, stavali veže, maľovali, tvori-
vo pracovali, riešili pripravené úlo-
hy, cvičili, získavali nové vedomos-
ti i zručnosti, súťažili a robili mno-
ho iného. Tri ďalšie podujatia boli 
určené deťom z mestských den-
ných letných táborov. Ich účastníci 
si u nás precvičili anglický jazyk, 

spoznávali 
ľudské telo 
a objavova-
li tajomstvá 
k n i ž n i c e . 
Počas leta 
sme začali 
spolupra-
covať s Ko-
munitným 
c e n t r o m 
mesta Humenné, ktoré navštevujú 
najmä deti z lokality Podskalka. Na 
prvom spoločnom stretnutí v ich 
priestoroch sme pracovali najmä 
s dvojjazyčnou knihou Eleny Lac-
kovej – Rómske rozprávky, ale 
mladí ľudia si tiež precvičili pamäť 

a logické myslenie. Toto stretnu-
tia bolo prvým z plánovaných. Do 
letných podujatí Vihorlatskej kniž-
nice sa zapojilo viac ako 300 detí, 
ktoré sprevádzalo 129 rodičov, sta-
rých rodičov prípadne pedagógov.

tasr, Medzilaborce 

„Súčasná kapacita materských škôl 
v meste nie je dostatočná,“ uviedol 
pre TASR Anton Sabo z referátu 
výstavby mestského úradu. Dvoj-

podlažné predškolské zariadenie 
s kapacitou štyroch tried a pri-
ľahlým detským ihriskom vzniká 
na Zámočníckej ulici. „Stavba má 
byť ukončená do konca roka 2019, 
následne sa podá žiadosť o vydanie 

užívacieho povolenia a požiada sa 
Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR o zaradenie mater-
skej školy do siete škôl a školských 
zariadení SR,“ informoval Sabo. 
Celkové náklady na stavbu pred-

stavujú sumu 660.474 eur, finanč-
né prostriedky získala samospráva 
z Operačného programu Ľudské 
zdroje.

Mesto chce opraviť strechu budovy na Sídlisku III, v ktorej sídli súkromná ma-
terská škola, strechu budovy, ktorá slúži ako vysunuté pracovisko Štátneho 
archívu v Prešove, a strešný plášť na dvoch bytových domoch na Sídlisku pod 
Sokolejom. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Humenčanku podviedli s dovolenkou. Prišla o vyše 13-tisíc eur

Ochrana školákov na cestách

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO       

Humenský vyšetrovateľ začal trest-
né stíhanie pre prečin podvodu, 
ktorého sa dopustil zatiaľ neznámy 
páchateľ. Ide o osobu konajúcu za 
jednu z michalovských spoločnos-
tí. Táto osoba uzatvorila začiatkom 
februára tohto roku s pani Helenou 
z Humenného zmluvu o poskytnutí 
služby na pobytový zájazd (pre viac 
osôb) do mesta Gradac v Chorvát-
sku. Zájazd bol naplánovaný do 

dvoch desaťdňových termínov 
v mesiacoch júl a august 2019. 
„Pani Helena za zájazdy uhradila 
zálohové platby vo výške 13 500 
eur, no napriek tomu a bez akého-
koľvek iného vysvetlenia zo strany 
agentúry zájazd zrealizovaný ne-
bol. Zákon pri tomto trestnom čine 
stanovuje pre páchateľa trestnú sa-
dzbu odňatia slobody na jeden až 
päť rokov,“ informovala prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

mpo, Prešovský kraj, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO       

Na území Prešovského kraja bola 
v pondelok 2. septembra v do-
poludňajších hodinách vykona-
ná osobitná kontrola, ktorá bola 
zameraná na ochranu školskej 
mládeže pri príležitosti začiatku 
školského roka 2019/2020. Výkon 
služby bol  orientovaný do blízkos-
ti škôl a priľahlých priechodoch 
pre chodcov. Akcie sa zúčastnilo 
99 policajtov (38 služby doprav-

nej polície, 60 služby poriadkovej 
polície). Prešovská krajská poli-
cajná hovorkyňa Jana Ligdayová 
uviedla, že zistených bolo celkovo 
73 priestupkov, z ktorých bolo 63 
vyriešených na mieste v blokovom 
konaní, a 6 priestupkov bolo vyrie-
šených napomenutím. Na správne 
konanie boli oznámené 4 priestup-
ky. Požitie alkoholu bolo zistené 
u 1 nemotorového účastníka cest-
nej premávky, cyklistu a u 2 vodi-
čov motorových vozidiel.   

Polícia: Zemplínska šírava má svoju druhú obeť tohtoročného leta  

Kradol všetko, čo mu prišlo pod ruky

tasr, Kaluža

Telo 57-ročného muža bez známok ži-
vota našli vo štvrtok (29. 8.) popoludní 

na brehu Zemplínskej šíravy v katastri 
obce Kaluža. Informovala o tom polí-
cia na sociálnej sieti. „Obhliadajúci le-
kár na mieste predbežne vylúčil cudzie 

zavinenie a bolo nariadené vykonanie 
pitvy,“ uvádza polícia s tým, že v tejto 
súvislosti začala trestné stíhanie pre 
prečin usmrtenia. Prvou obeťou toh-

toročnej letnej sezóny na Zemplínskej 
šírave bol 38-ročný muž z okresu Koši-
ce – okolie, ktorý sa utopil v stredisku 
Klokočov v piatok 16. augusta.

mpo, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Poverený príslušník Obvodného od-
delenia Policajného zboru v Medzi-
laborciach začal trestné stíhanie pre 
prečin krádeže spáchaného v súbehu 
s prečinom porušovanie domovej 
slobody.
Kedy presne došlo ku skutkom, je 
predmetom vyšetrovania. „Páchateľ 

z jedného z rodinných domov v obci 
Palota odcudzil reťazovú pílu, dre-
vené dosky, dvere, zváračku, detský 
bicykel, dlažbu červenej a krémovej 
farby, koberce, pece na tuhé palivo, 
rôzne oblečenie i alkohol. Majiteľka 
škodu predbežne vyčíslila najmenej 
na 450 eur,“ spresnila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

Pani Helena za zájazdy uhradila zálohové platby vo výške 13 500 eur, no napriek tomu a bez akéhokoľvek iného 
vysvetlenia zo strany agentúry zájazd zrealizovaný nebol.

Páchateľ ukradol z rodinného domu dosky, bicykel, koberce, pece a ďalšie veci. Zišlo sa mu asi všetko.

KRIMI
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HE-PR/0248
H

E
/0221PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

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)

KÚPALISKO V HUMENNOM
 

OD 2. DO 16. 
SEPTEMBRA 2019 

SA USKUTOČNÍ 
PLÁNOVANÁ 

ODSTÁVKA KRYTEJ 
PLAVÁRNE.

ĎAKUJEME ZA 
POROZUMENIE.

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0117

H
E

-M
/0267

M E S T O   H U M E N N É 
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

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

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE

RIADITEĽA / RIADITEĽKY
MATERSKEJ ŠKOLY - MIEROVÁ 19, HUMENNÉ

Riaditeľ/riaditeľka materskej školy musí spĺňať:

	 odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre materské školy v zmysle 
zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

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

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

školy
	 znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov

Uchádzači o voľné pracovné miesto doložia:

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

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

	 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných  
v predložených dokladoch 

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

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

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

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte  
v termíne do 23. septembra 2019 do 12.00 hod. 

na adresu:
Mesto Humenné, Mestský úrad - Sekretariát primátora mesta

Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

Obálku označte heslom 
„VK - riaditeľ/riaditeľka MŠ, Mierová 19 – NEOTVÁRAŤ“.

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

PhDr. Ing. Miloš Meričko, 
primátor mesta Humenné



PONDELOK
9. SEPTEMBRA 2019HUMENSKÝ EXPRES6 | SPRAVODAJSTVO

Humenné: V nemocnici horelo, evakuácia potrebná nebola

Školáci si v priebehu roka oddýchnu počas prázdnin 92 dní  

Vedci budú monitorovať  vodu zo Zemplínskej šíravy

tasr, Humenné, FOTO: ARCHIV 

V humenskej nemocnici v stre-
du (28. 8.) v noci horelo. V su-
teréne chirurgického pavilónu 
vyhorela v jednej z elektrických 
zásuviek kabeláž. TASR o tom 
informoval hovorca siete ne-
mocníc Svet zdravia Tomáš 
Kráľ. Ako ďalej uviedol, po-
žiar sa nerozšíril a nevzniklo 
ohnisko. „Z dôvodu vysokého 
zadymenia musel byť suterén 
odvetraný ventilačnou techni-

kou hasičského 
zboru,“ vysvetlil 
Kráľ rozsah zá-
chranných prác 
s tým, že boli 
ukončené okolo 
1.30 h. K zraneniu 
osôb ani rozsiah-
lejším škodám na 
materiáli podľa 
jeho slov nedošlo. 
„Evakuácia osôb 
takisto nebola po-
trebná,“ uzavrel.

tasr, Slovensko 

Posledný deň vyučovania pred 
vianočnými prázdninami ab-
solvujú školáci v piatok 20. de-
cembra. Učiť sa začnú opäť až 
v roku 2020, a to v stredu 8. 
januára. Po týchto dňoch od-
dychu budú mať školáci voľno 
v rámci jednodňových polroč-
ných prázdnin (3. februára). 
Jarné prázdniny absolvujú ako 

prví žiaci z Bratislavského, Nit-
rianskeho a Trnavského kraja 
v termíne od 17. do 21. februára. 
Nasledovať bude voľno pre deti 
z Banskobystrického, Žilinské-
ho a Trenčianskeho kraja, a to 
od 24. do 28. februára. Ako 
poslední si užijú voľno počas 
jarných prázdnin žiaci na vý-
chodnom Slovensku v Košickom 
a Prešovskom kraji, a to v termí-
ne od 2. do 6. marca. Predpo-

sledným voľnom pre školákov 
pred letnými prázdninami budú 
veľkonočné prázdniny. Školáci 
budú od školy oddychovať od 9. 
do 14. apríla, do školských lavíc 
sa vrátia opäť v stredu 15. aprí-
la. Odmenou za celoročné úsilie 
budú pre školákov dva mesiace 
voľna v lete. Od školských po-
vinností si oddýchnu od 1. júla 
do 31. augusta. Školský rok 
2020/2021 sa začne v stredu 2. 

septembra. Ministerstvo uvied-
lo, že žiaci v novom školskom 
roku strávia v laviciach 190 dní. 
„Počet dní, keď si budú môcť 
užívať prázdniny, bude 92, pri-
čom do tohto počtu nie sú zapo-
čítané víkendy a sviatky,“ dodal 
rezort školstva. Harmonogram 
prázdnin zverejňuje na svojej 
webovej stránke www.minedu.
sk Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.

tasr, Zemplínska šírava 

„Vodná nádrž Zemplínska šíra-
va patrí medzi ľudskou činnos-
ťou najznečistenejšie oblasti na 
Slovensku. Chceme uskutočniť 
komplexný monitoring PCB a 
ortuti pomocou štandardných 
fyzikálnych a chemických me-
tód, ako aj nepriamych indi-
kačných postupov s využitím 

rýb a parazitických organizmov 
ako bioindikátorov. Zvláštnu 
pozornosť tiež budeme veno-
vať sledovaniu priestorové-
ho rozšírenia PCB zlúčenín 
do priľahlých oblastí povodia 
Bodrogu,“ povedal zodpoved-
ný riešiteľ projektu Mikuláš 
Oros. Podľa SAV košickí para-
zitológovia už so zberom biolo-
gických materiálov začali, a to 
na riekach Latorica a Bodrog. 

„Zaujímajú ich ryby, parazi-
ty, sedimenty i vodné rastliny. 
Odobrali prvé vzorky, ktoré už 
analyzujú v ústavných labora-
tóriách v Košiciach. Počas na-
sledujúcich štyroch rokov bude 
riešiteľský tím okrem iného 
zisťovať koncentrácie kontami-
nantov v sedimentoch, rybách 
a ich parazitoch, voľne žijúcich 
a parazitických nematódach a 
vodných rastlinách,“ informuje 

SAV. Vodná nádrž Šírava a rie-
ky Latorica, Laborec a Bodrog 
dodnes evidujú environmentál-
nu záťaž, uvádzajú odborníci. 
PCB a neesenciálne ťažké kovy 
sa kumulujú a dlhodobo pre-
trvávajú vo všetkých zložkách 
ekosystému. „Patria medzi naj-
závažnejšie kontaminanty v ži-
votnom prostredí a predstavujú 
reálne riziko pre ľudské zdra-
vie,“ dodávajú.

Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa do školských lavíc vrátili v pondelok 2. septembra, si v školskom roku 2019/2020 
oddýchnu okrem víkendov aj počas prázdnin. Ako prvé školáci absolvujú jesenné prázdniny, tie budú od 30. do 31. októbra, 

žiaci sa do lavíc vrátia v pondelok 4. novembra. 

Vodu zo Zemplínskej šíravy, Latorice, Laborca a Bodrogu budú počas štyroch rokov monitorovať vedci z Parazitologického ústavu Slovenskej 
akadémie vied (SAV). Ich cieľom je zistiť rozsah vplyvu polychlórovaných bifenylov (PCB) a neesenciálnych ťažkých kovov na ryby 

a parazitické organizmy žijúce v nich. Nebezpečné kontaminanty sa podľa SAV do vodných tokov dostali zo závodu Chemko Strážske.
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tasr, Prešovský kraj, FOTO: MILAN POTOCKÝ     

Kraj si zároveň udržal prvenstvo 
v počte prenocovaní domácich náv-
števníkov, kde tvorí najvyšší, až 
21,9-percentný podiel v rámci celej 
SR. TASR o tom informovala Bar-
bora Čechová z Krajskej organizácie 
cestovného ruchu (KOCR) Seve-
rovýchod Slovenska. V porovnaní 
s prvým polrokom 2018 sa zvýšil 
počet návštevníkov v kraji o 43 839 
na 481.477 turistov, čo predstavuje 
medziročný nárast o desať percent. 
V kraji bolo počas prvého polroka 
zaznamenaných 1.440.259 preno-
covaní, medziročne ide o nárast o 
9,8 percenta. Návštevníci ostávajú 
v kraji priemerne tri noci. Prešov-
ský kraj je podľa Čechovej dlhodobo 
tretím najnavštevovanejším v SR. 
„V počte prenocovaní všetkých náv-
števníkov si však tento rok polepšil 
o jednu priečku a za Žilinským kra-
jom sa umiestnil na druhom mieste, 
na treťom mieste je Bratislavský 
kraj. V počte prenocovaní domácich 

návštevníkov dosahuje najvyšší, 
až 21,9-percentný podiel v rámci 
celej SR,“ uviedla Čechová. Z hľa-
diska zahraničných návštevníkov 
ide o 12-percentný podiel v rámci 
SR. V Prešovskom kraji sa v prvom 
polroku 2019 ubytovalo 130.279 cu-
dzincov, ktorí v ňom strávili 366.141 
nocí. V porovnaní s rokom 2018 ide 
takmer o osempercentný nárast. 
„Top navštevovanou lokalitou kraja 
je okres Poprad s Vysokými Tatra-
mi, kde zavítalo približne 320 000 
návštevníkov ubytovacích zariade-
ní. Počet prenocovaní sa v tejto ob-
lasti priblížil k jednému miliónu,“ 
priblížila Čechová. KOCR Severový-
chod Slovenska podľa Čechovej dl-
hodobo prispieva k rozvoju turizmu 
a cestovného ruchu v celom Prešov-
skom kraji. Hlavným projektom je 
i tento rok letná cestovateľská súťaž 
Legendarium. „Prostredníctvom 
nej môžu deti preskúmať celý re-
gión severovýchodného Slovenska 
od jeho kraja na Dukle až po oblasť 
Vysokých Tatier či Polonín,“ priblí-

žil zámer projektu výkonný riaditeľ 
KOCR Severovýchod Slovenska 
Martin Janoško. Ako ďalej uvie-
dol, okrem projektu Legendarium 
prispeli k zvýšeniu návštevnosti 
napríklad aj Turistické noviny Pre-
šovského kraja, fotografická súťaž 
Choď a foť 2019 a rôzne poduja-
tia, ktoré KOCR spoluorganizovala 
v jednotlivých regiónoch. KOCR 
Severovýchod Slovenska pokračuje 

v ďalších aktivitách, ktoré by mali 
prispieť k vyššej návštevnosti Pre-
šovského kraja. Jednou z nich je 
aj cezhraničný projekt Karpatské 
dobrodružstvá, v rámci ktorého 
sa vytvoria tri nové produkty ces-
tovného ruchu. Ide o dve pozná-
vacie viacdňové turistické trasy na 
Slovensku s presahom do Poľska 
a jednu poľskú trasu s presahom na 
Slovensko.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

Za prvých päť mesiacov roku 2019 
vstúpilo do manželstva 8217 pá-
rov, o 256 menej ako vlani. Najviac 
svadieb bolo zatiaľ v máji. Najväčší 
záujem o uzavretie manželstva bol v 
roku 2018 v Prešovskom kraji, kde 
sa zosobášilo 4964 párov. Nasledu-
jú Bratislavský, Košický a Žilinský 
kraj. Najmenej svadieb bolo v Tr-
navskom, Trenčianskom a Bansko-
bystrickom kraji. Z okresov bolo v 

roku 2018 podľa ŠÚ najviac svadieb 
v Prešove, Nitre, Žiline, v Bratislave 
V a Prievidzi. Najmenej sa sobáši-
lo v okresoch Medzilaborce, Tur-
čianske Teplice, Banská Štiavnica, 
Poltár a  Stropkov. Najviac svadieb 
od roku 1993 sa uskutočnilo v roku 
2017, konkrétne 31 309. Minulý 
rok bol z tohto pohľadu druhý naj-
úspešnejší. Najmenej svadieb bolo 
v roku 2002, keď sa zosobášilo  
25 062 párov.

Turizmus: Prešovský kraj v prvom polroku navštívilo viac ako 480-tisíc ľudí

Najviac svadieb bolo minulý rok  
v septembri, najmenej obľúbený bol január 

Do Prešovského kraja v prvom polroku 2019 zavítalo 481 477 návštevníkov ubytovacích zariadení, čo predstavuje medziročný 
nárast o desať percent. Rovnaké priaznivé štatistiky vedie kraj aj v počte prenocovaní, medziročne ide o rast 9,8 percenta.

Najviac svadieb bolo minulý rok v septembri, auguste a júni. 
Naopak, najmenej párov sa zosobášilo v januári, marci a 
februári. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR. 
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Počas Dňa železnice v Humennom sa predstavili nové aj historické vozidlá

V Topoli si návštevníci mohli vyskúšať  tradičné zručnosti našich predkov

tasr, mpo, Humenné   

Ako pre TASR uviedol hovorca že-
lezníc Tomáš Kováč, návštevníkov 
čakali najnovšie súpravy z flotily 
ZSSK aj historické vozidlá. Naj-
novším vozidlám v humenskom 
depe sekundovali tie historické, 
napríklad rušeň Sergej alebo le-
gendárny motorák Stakčínska 
strela. Novinkou tohtoročného 
Dňa železnice bola unikátna vý-
stava združenia JSS Iron Art so 
sochami a motorkami vyrobe-
nými z použitých autosúčiastok. 
Premiérovo sa tiež predstavilo 
špeciálne bojovo upravené auto. 
Záujemcovia si okrem výstavy a 
prehliadky rušňov osobnej a ná-
kladnej dopravy mohli pozrieť 
napríklad aj klimatizovaný vo-
zeň Bmpz, ukážky železničnej, 
hasičskej a policajnej techniky, 
železničné a letecké modely, Por-
schelino – auto, ktoré jazdí po 
koľajniciach. Rušeň Sergej bol vy-
robený v ukrajinskom Lugansku 
v roku 1971. Spočiatku ťahal ná-
kladné vlaky v náročnom teréne 
medzi Zvolenom a Vrútkami a na 
Horehroní pri Čremošnom. Cha-
rakteristický dunivý zvuk motora 
týmto strojom vyslúžil prezývku 
bubny tajgy. „Má za sebou aj fil-
movú kariéru – filmári si Sergeja 
požičali do snímky Peacemaker 
(1997) s Georgeom Clooneym 

a Nicole Kidmanovou. Rušeň je 
vo filme zelený, dnes má však 
opäť svoj pôvodný červený náter,“ 
dodal Kováč. Unikátny je podľa 
neho aj motorový vozeň Stakčín-
ska strela, ktorý je symbolom re-
gionálnej železničnej dopravy na 
území Čiech a Slovenska takmer 
40 rokov, vyrábal sa od roku 1976. 
„V čase nasadenia vlak spôsobil 
malú revolúciu, najmä pre tech-
nické vymoženosti ako pneuma-
tické posuvné dvere či automatic-
ká prevodovka,“ povedal. Zároveň 

pripomenul, že v súčasnosti už 
v riadnej prevádzke nejazdí, iných 

15 vozňov tohto typu sa ešte občas 
objaví ako záloha.

tasr, mpo, Topoľa   

Záujemcov tu čakalo spracovanie 
slamy, výroba a vypaľovanie kera-
miky v tradičnej peci i ukážka peče-
nia kváskového chleba. Pre TASR to 
uviedol organizátor Jaroslav Lechan 
z občianskeho združenia Košiar. 

Podujatie podľa jeho slov nemá 
za cieľ „len“ ukázať deťom tradič-
ný spôsob života a remeslá našich 
predkov, ale i primäť staršiu generá-
ciu, aby sa so svojimi skúsenosťami 
podelila s tými mladšími. Je to v po-
radí druhá akcia združenia, počas 
prvej postavili tradičnú keramickú 

pec, takzvaný koch, a vyrobili tiež 
rôzne keramické predmety. Tie sa 
počas uplynulej soboty vypaľovali. 
Zaujímavosťou sobotného progra-
mu bolo spracovanie obilia. Záujem-
covia ho mohli mlátiť i mlieť zrno. 
Slamu plánuje združenie následne 
využiť na pokrytie strechy posled-

ného domu zrubového typu v Topoli 
z roku 1899. Časom by v ňom rado 
zriadilo prezentačnú izbu tradičných 
regionálnych remesiel. S pečením 
kváskového chleba pomohlo orga-
nizátorom občianske združenie Pod-
vihorlatská Bleduľa, s keramickou 
dielňou združenie Dobrá vôľa.

Tradičné zručnosti našich predkov si mohli vlastnoručne vyskúšať návštevníci podujatia Naučte nás, Ňaňku, Mamko,  
ktoré sa v sobotu 31. augusta uskutočnilo v Topoli v okrese Snina. 

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Podvihorlatským železničným spolkom sprístupnili Rušňové depo 
v Humennom v rámci Dňa železnice už po siedmy raz. 

Porschelino – auto, ktoré jazdí po koľajniciach. | FOTO MILAN POTOCKÝ

Rrušeň Sergej má za sebou aj filmovú kariéru – filmári si Sergeja požičali do snímky Peacemaker (1997) s Georgeom Clooneym a Nicole 
Kidmanovou. | FOTO MILAN POTOCKÝ
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1 440 minút denne

Príbehy Humenčanov ožijú V zrkadle spomienok

Mgr. A. Račko. 

Mnohí z nás sa budú diviť, čo zna-
mená toto číslo. Tých 1 440 minút 
nám dáva dobrotivý Boh, jeho dob-
rota, každý deň. Dáva nám aj veľa 
rôznych darov, viditeľných i nevi-
diteľných. Dáva nám aj večný život, 
večné šťastie. Darovaný čas je taký 
vzácny ako máločo na tomto svete. 
Aj napriek tomu, že ho máme dosť, 
sa stále sťažujeme, že ho máme 
málo nato, aby sme všetko stihli. 
Mám vo zvyku pri vhodnej príleži-
tosti opýtať sa niekoho z obyvate-
ľov nášho mesta, či číta Humenský 

expres. Som doslova zhrozený, ak 
mi niekto z opýtaných povie, že na 
čítanie novín nemá čas. Vyberie ich 
zo schránky, hodí do koša. Neviem, 
čo si mám o tom človeku myslieť. 
Veď má na prečítanie v priebehu 
týždňa času dosť. Čítanie novín, 
časopisov a kníh patrí do oblas-
ti duchovnej kultúry. Dnes si až 
veľmi dobre uvedomujeme, že bez 
duchovnej kultúry nemôže fungo-
vať veľa vecí, ani politická kultúra. 
Veľmi ma zaráža to, že v dnešnej 
dobe mnohí ľudia nechcú o du-
chovnej kultúre nič počuť. Preto je 
vo svete toľko rôznych problémov. 

Ak by sme sa chceli toho babylonu 
zbaviť, pomohlo by nám iba to, aby 
sa všetci „králi“ napojili na nevy-
čerpateľnú silu, ktorá hýbe celým 
vesmírom. Zo sveta by sa vytrati-
lo množstvo zla, ktoré poctivým, 
slušným ľuďom poriadne otravuje 
život. Raz príde pre každého z nás 
tá osudová chvíľa, keď sa budeme 
zodpovedať za to, ako sme naložili 
s časom pri plnení nášho životného 
poslania. Som nesmierne rád, že 
naše nové vedenie mesta je si plne 
toho vedomé. Svedčia o tom jeho 
prvé kroky. Usiluje sa o dobrú bu-
dúcnosť všetkých občanov nášho 

mesta. V podstate nadväzujú na 
dobrú prácu našich dávnych pred-
kov Drugetovcov. Katalyzátorom 
ich napredovania bola duchov-
ná kultúra. Ich príchod na naše 
územie bol Boží zásah do nášho 
života. Božie rozhodnutia sú vždy 
správne. Ich odvaha meniť svet 
k lepšiemu je odkazom aj pre ten-
to moderný svet. Ich úsilie sa pre 
nás súčasníkov stalo požehnaním. 
V publikácii Dejiny Humenného sa 
dočítame aj to, že Drugetovci mali 
zásluhu aj na tom, že z ich podnetu 
sa v okolí Humenného založilo nie-
koľko nových dedín.

Mária Mišková, Humenné 

Program, motivovaný spomienko-
vými fragmentami v slovnom, di-
vadelnom, tanečnom, hudobnom 
i speváckom spracovaní, sa usku-
toční v koncertnej sieni humenské-
ho kaštieľa 22. septembra 2019 o 
15.00 hodine. Jeho súčasťou bude 
uvedenie ďalšej série knižných 
publikácií v projekte Miznúci svet. 
Konkrétne to budú 2 výstupy: Prvý 
je autorským dielkom Emila Ber-
cela: Krajina drevených plotov a 
Jany Jaššovej, rod. Stankovskej: 
Krátka správa o putovaní časom. 
Druhý knižný výstup so spoločným 
názvom Miznúci svet 7 obsahuje 
15 príspevkov (Zlatica Hricová, 
rod. Hudáková, Imrich Ďuraško, 
Magdaléna Adamovová, rod. Jen-
číková, Magdaléna Barvirčáková, 
rod. Danišová, Mária Vasylkivo-
vá, rod. Andiľová, Štefan Frank, 
Mária Semanová, rod. Gajdošová, 
Božena Češeková, rod. Danišová, 
Alžbeta Pašková, rod. Andiľová, 
Juraj Levický, Jana Jaššová, rod. 
Stankovská, Valéria Semanová, 
rod. Slavíčková, Július Gajdoš, 

Monika Šimková, 
rod. Kočanová, so 
sestrou Máriou 
Vag, rod. Koča-
novou, a Martin 
Lichman. Pripo-
jený malý slovník 
nárečových vý-
razov a slovných 
spojení poukazu-
je na rozmanitosť 
vplyvu jazykov 
a nárečí, ktorým 
sa Humenné ako 
n á r o d n o s t n e 
zmiešané mesto 
v y z n a č o v a l o . 
Každý z nás má 
osobné zážitky 
na isté udalosti, 
momenty a súčet 
týchto rôznorodých spomienok vy-
tvára mozaiku kolektívnej pamä-
ti. Pamäti, ktorá je najsilnejšia pa-
radoxne svojou zdanlivou slabos-
ťou, fragmentáciou, nepresnosťou, 
subjektivitou. Možno sa nám to 
dnes zdá všedné a nezaujímavé, ale 
pre budúcnosť je to cenné, pretože 
tieto výpovede, útržky, epizódy, 

názory, postoje, dobové fotografie 
a dokumenty zanechávajú stopu 
individuálneho vnímania času. 
Svojou hodnotou a významom sa 
podieľajú na kultivácii nášho vedo-
mia i svedomia a zúčastňujú sa tak 
na veľkom príbehu ľudskej rodiny. 
Podujatie z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia. 

Na vydanie knižných publikácií 
prispeli: mesto Humenné, Matica 
slovenská - MO Humenné, pán 
Valér Smutko, pán PaedDr. Emil 
Bercel, neformálne združenie Príď 
a poznaj, pani Ing. Zuzana Dzivjá-
ková a Európska zberateľská spo-
ločnosť.

Tematický program „V zrkadle spomienok“ je koncipovaný na základe umeleckého spracovania osobných príbehov Humenčanov, 
ich zážitkov na udalosti, momenty a ľudí v predvojnovom, vojnovom a povojnovom období mesta s presahom až do súčasnosti.

Program V zrkadle spomienok sa uskutoční v koncertnej sieni humenského kaštieľa 22. septembra 2019 o 
15.00 hodine. | FOTO MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY

FOLKLÓRNY SÚBOR KALINA - 
NÁBOR

Tanec, spev, hudba sa môžu stať tvojou 
záľubou. Prihlás sa do FS Kalina v Hu-

mennom. Pre dievčatá a chlapcov vo 
veku 13 – 16 rokov. Informácie na tel. 
č. 057 775 5548.  – Zápis sa uskutoční 
v estrádnej sále DK v pondelok 9. sep-

tembra o 16.00 hod.

ČEKY POINT
Výnimočná talkshow Mariána Čekovské-

ho. Téma: Cesta. Hosťom bude spevák 
Lukáš Adamec. – v pondelok 23. septem-

bra o 19.00 hod. v divadelnej sále DK. 
Vstupné 17 eur.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

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. 

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

TO: KAPITOLA 2
(IT: CHAPTER TWO)

horor (USA), slovenské titulky – 9. 
septembra o 19.00 hod.

V pokračovaní najúspešnejšieho hororu 
všetkých čias sa do mesta Derry vracia 
zlo a členovia Klubu núl budú musieť 
opäť spojiť svoje sily na mieste, kde to 
všetko začalo. Od hrôzostrašných uda-
lostí ubehlo 27 rokov. Mike ako jediný 

ostal v rodnom meste a je nútený zvolať 
ostatných členov klubu späť do Derry, 

kde budú spoločne opäť čeliť zlu. Všetci 
sú poznamenaní hrôzostrašnými zážitka-
mi z minulosti...  a klaun je teraz nebez-

pečnejší ako kedykoľvek predtým.

AFRIKA NA PIONIERI
road movie (SVK), originálna verzia – 

10. septembra o 19.30 hod.
Prvý slovenský motorkársky Road 

Movie o ceste piatich Slovákov naprieč 
africkým kontinentom. Všetko to začalo 
nevinným výletom. Každým rokom sme 

toho chceli vidieť viac. Po deviatich 
rokoch sa nám na pionieroch podarilo 

prejsť naprieč celým africkým kontinen-
tom a z našej doposiaľ najnáročnejšej 
cesty natočiť celovečerný film. Zažite 
s nami nekonečný pocit slobody, ale aj 

náročné a nebezpečné situácie, v ktorých 
sme sa častokrát ocitli. Zamrznutou 

Európou vás prenesieme až do Afriky, 
kde na nás čakalo 45-stupňové peklo 
v Sudáne, nekonečné púšte s prázd-
nymi nádržami, tlačenie motoriek do 

vysokých hôr v Etiópii, nádherné pláže 

Mozambiku, ale aj nebezpečný boj so 
zákernou maláriou. Päť cestovateľov, päť 
mesiacov na cestách, 15-tisíc kilometrov 
na jedných z najhorších jednostopových 
motorových dopravných prostriedkoch.

SKUTOK SA STAL
dokument (SVK), originálna verzia – 13. 
septembra o 18.30 hod., 15. a 18. sep-

tembra o 19.30 hod.
Dokumentárny film ponúkne pohľad 

a mapovanie slovenskej minulosti cez 
konkrétny príklad najväčšej spoločenskej 

kauzy 90-tych rokov cez príbeh troch 
kamarátov - Oskara Fegyveresa, Róberta 
Remiáša a Petra Tótha. Skutok sa stal je 
silným dokumentárnym odkazom, ktorý 
prinesie slovenským divákom aj nové 
a dôležité súvislosti a odhalenia. Film 
pojednáva aj o tom, ako to bolo naozaj 
s únosom prezidentovho syna, vraždou 

Róberta Remiáša a kauzou Technopol. A 
o tom, čo s tým má M. K. Scenár a réžia 

Barbora Berezňaková.

HODINÁROV UČEŇ
rozprávka (CZE/SVK), slovenský dabing 

– 14. a 15. septembra o 17.30 hod.
Nad kolískou malého Urbana stoja dvaja 

dobrí duchovia osudu, Rodovít a Ro-
dovoj, a ich sestra, zlá sudička Zlotica. 

Kým Rodovít s Rodovojom želajú 
Urbanovi bohatstvo a lásku, Zlotica praje 
chudobu a nekonečné strasti. Čie proroc-
tvo bude silnejšie? Z Urbana sa čoskoro 
stáva sirota, ujme sa ho lakomý majster 

hodinár, ktorý sa dozvie o jeho budúcom 
bohatstve a vychová z neho svojho učňa. 
Keď Urban dospeje, zamiluje sa do hodi-
nárovej dcéry Laury, s ktorou vyrastal, a 
keďže ho aj ona miluje, plánujú svadbu. 

To sa však nepáči hodinárovi, preto pošle 
svojho učňa do sveta, aby našiel zázračné 

hodinky, ktoré dokážu varovať pred 
smrťou. Hodinárov učeň je tretím hra-

ným filmom scenáristky a režisérky Jitky 
Rudolfovej (Zúfalci, Rozkoš).

STEHLÍK
(THE GOLDFINCH)

dráma (USA), slovenské titulky – 14. 
septembra o 19.30 hod., 17. septembra 

o 19.00 hod.
Theodore „Theo“ Decker mal trinásť 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(PANNA * 23. 8. – 21. 9.)

09. 09. MARTINA
 - Deň obetí holokaustu 

a rasového násilia (pamätný 
deň)

10. 09. OLEG
 (Svetový deň prevencie 

samovrážd)
11. 09. BYSTRÍK, HELGA
12. 09. MÁRIA, MARIKA
13. 09. CTIBOR, TOBIAS
 (Deň pozitívneho 

myslenia / Medzinárodný 
deň programátorov / 
Medzinárodný deň čokolády)

14. 09.  ĽUDOMIL, ĽUDOMILA
 (Svetový deň prvej pomoci / 

Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva)

15. 09.  JOLANA, MELISA
 - SEDEMBOLESTNÁ 

PANNA MÁRIA 
 (deň pracovného pokoja)
 (Medzinárodný deň 

demokracie)
16. 09. ĽUDMILA
 (Medzinárodný deň ochrany 

ozónovej vrstvy)

rokov, keď mu zabili mamu počas bom-
bového útoku v Metropolitnom múzeu 

umenia. Tragédia mu úplne zmenila život, 
ktorý sa od tej chvíle zmenil na nekoneč-
nú cestu plnú smútku a viny, znovuzrode-
nia a vykúpenia... ale aj lásky. Počas toho 

všetkého je jeho jediným hmatateľným 
kúskom nádeje obraz vtáčika pripútaného 

k bydielku. Stehlík.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
09. 09.   PANDORA / PERRY
10. 09.   ATTILA / MADEIRA
11. 09.   DEBBIE / HANNY
12. 09.   OSVALD / BELLA
13. 09.   BENNY / ROWER
14. 09.   JEFF / ANITA
15. 09.   LEONARDO / ELA
16. 09.   LOJZO / JUSTÍNA

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

09. 09.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28/26
10. 09.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
11. 09.  SLNEČNICA, 
 Ul. 1. mája 21
12. 09.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 (Pod stračou 

nožkou)
13. 09.  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
14. 09.  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
15. 09.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67 (Južné 

nám.)
16. 09 . MEDIA,
 Družstevná ul. 7

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
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September – z poľa ber!

Keď neprší na sv. Mórica 
(11. 9., mučeník), suchá 

jeseň býva.

Svätá Ľudmila (14. 9., 
mučenica) dažďom je 

obmytá. 

Odkiaľ vietor fúka vo 
sviatok Povýšenia Svätého 

kríža (14. 9.), odtiaľ 
drahota príde.

Po Svätom kríži jeseň sa 
blíži.

Na septembrovom daždi 
sedliakovi veľmi záleží.

Od slávnosti 
Sedembolestnej Panny 
Márie (15. 9., patrónka 

Slovenska) teplota 
vzduchu citeľnejšie 

poklesne.

September je májom 
jesene.

PRANOSTIKA

 (jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (09.09.) 5:54 / 19:00 hod.
ut 5:55 / 18:58 hod.
str 5:57 / 18:56 hod.
štvr 5:58 / 18:54 hod.
pia  6:00 / 18:52 hod.
sob 6:01 / 18:50 hod.
ned 6:02 / 18:47 hod.
pon (16.09.) 6:04 / 18:45 hod.

P R E D A J

 � Predám osobné AU-
TO zn. Škoda Fabia 1.4 
sedan – ťažné zariadenie 
a zimné pneumatiky, 
najazdených 79.500 km, 
platná TK/EK. Cena 2-ti-
síc eur. Tel. 057 775 3384.  

HE-R/0170

 � Predám osobné AU-
TO zn. Škoda Fabia com-
bi HTP 1.2 - r. v. 2003, 
najazdených 152.000 
km, sivá metalíza, platná 
TK/EK. Cena 1.500 eur. 
Tel. 0907 633 880, 0908 
100 123.  

HE-R/0169

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

HE-R/0001

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

HE-R/0167

S L U Ž B Y

 � OPATRÍM DIEŤA 
akéhokoľvek veku – ce-
lodenne, resp. čiastočne 
pri nutnosti odpreva-
diť do / zo škôlky; resp. 
pri potrebe vyplniť čas v 
neprítomnosti rodičov.  
Tel. 0905 284 912.

HE-R/0137

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

HE-PR/0268
HE-/0266
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-MJK-, Humenné

Posledná letná prázdninová sobota tradič-
ne patrí humenskému streetballu. Auto-
rom a organizátorom tohto výnimočného 
športového podujatia ja Dávid Kulik so 
svojím organizačným a sponzorským tan-
demom.  Tento, dnes už uplynulý, ročník 
potešila hojná účasť družstiev. Toto v Hu-
mennom ešte nebolo... V tomto vydaní 
vám ponúkame prierez súťažnou vekovou 
kategóriou do 15 a do 18 rokov, ktorá bola 
spojená. Tú ovládli hlavne Košičania, ví-
ťaz a tretie miesto. Humenčania mali za-
stúpenie v podobe družstva „Defekt“, kto-
rého hráči obsadili konečné druhé miesto.

VÝSLEDKY 

(hralo sa systémom každý s každým, z vý-
sledných stretnutí vzišiel víťaz)

ŠTYRI – AĎO JE FRAJER 11:2 * STRONG 
RADISHES – TRI BANDURKY 6:14 * 
ČAJOŠI – UTORKOVÝ TRÉNING 11:6 * 
DEFEKT – ŠTYRI 13:8 * AĎO JE FRA-
JER – STRONG RADISHES 13:4 * TRI 
BANDURKY – ČAJOŠI 11:1 * UTORKO-
VÝ TRÉNING – DEFEKT 15:16 * ŠTY-
RI – STRONG RADISHES 8:7 * AĎO JE 
FRAJER – TRI BANDURKY 8:6 * ČAJOŠI 
– DEFEKT 3:7 * UTORKOVÝ TRÉNING 
– ŠTYRI 2:8 * STRONG RADISHES – ČA-
JOŠI 5:9 * TRI BANDURKY – DEFEKT 
16:11 * URORKOVÝ TRÉNING – AĎO 
JE FRAJER 7:12 * ŠTYRI – ČAJOŠI 12:3 
* STRONG RADISHES – UTORKOVÝ 
TRÉNING 10:14 * DEFEKT – AĎO JE 
FRAJER 7:5 * TRI BANDURKY – ŠTY-
RI 14:9 * ČAJOŠI – AĎO JE FRAJER 7:9 
* STRONG RADISHES – DEFEKT 13:9 
* TRI BANDURKY – UTORKOVÝ TRÉ-
NING 14:10

Poradie najlepších: 
1. TRI BANDURKY (Košice) * Alexan-
dra Ušalová, Alžbeta Strompová, Barbara 
Sunitrová
2. DEFEKT (Humenné) * Alan Pankov-
čin, Martin Lecák, Daniel Kimák, Dominik 
Zeleňák
3. ŠTYRI (Košice) * Michal Borták, Timo-
tej Pudelský, 
Adam Vass, 
Matúš Buchla
... AĎO JE 
FRAJER Hu-
menné (Samuel 
Ďuraško, Pe-
ter Fecenko, 
Maroš Soták, 
Adam Cigánik) 
* ČAJOŠI Hu-
menné (Samuel 
Onderišin, Mar-
kus Vahovič, 
Marco Lukáč, 
Šimon Stanko) 

* UTORKOVÝ TRÉNING Košice (Kris-
tína Hulíková, Alexandra Lucia Vargová, 
Barbora Ďurčanská, Martina Harčarová) * 
STRONG RADISHES Košice (Alina Katun-
ská, Sofia Kažimírová, Zuzana Žondorová, 
Rebeka Olejníková)

HUMENSKÝ STREETBALL NA PUGAČEVKE – DIEVČENSKÉ TRI BANDURKY 

Zo zápasu Tri bandurky vs. Defekt. | FOTO MJK
Rozhodcovský kútik... Dávid Kulik a spol.  | FOTO MJK

Letný humenský streetbal má v Humennom už svoju tradíciu. Mládež, chlapci aj dievčatá, sa stretáva pod deravými košmi pod holým nebom.. | FOTO MJK 

Dievčatá z Košíc prišli v hojnom počte. | FOTO MJK



PONDELOK
9. SEPTEMBRA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 13|ŠPORT

Z KOŠÍC NECHALI ZA SEBOU AJ HUMENSKÝ CHLAPČENSKÝ TÍM DEFEKT

Defekt to zavesil Trom bandurkám. | FOTO MJK

Pozvanie na športové podujatie prijali aj sprejeri.  | FOTO MJK Samuel Ďuraško (Aďo je frajer, Humenné – na snímke vľavo) – víťaz trestných hodov 
mladšej vekovej kategórie. | FOTO MJK

Víťaz kategórie do 18 rokov pre rok 2019 – Tri bandurky z Košíc. | FOTO MŠK

Zo zápasu mladšej vekovej kategórie. | FOTO MJK

Humenské družstvo Defekt obsadilo striebornú pozíciu.   | FOTO MŠK
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II. LIGA – 8. kolo
•	 SLOVAN BRATISLAVA B 
- TREBIŠOV 2:1 * Podbrezová – 
Petržalka BA 2:0, Ružomberok B – Ži-
lina B 1:4, FC Košice – Šamorín 1:1, 
Púchov – Bardejov 3:0, Liptovský Mi-
kuláš – Komárno 4:1, Poprad – Dubni-
ca nad Váhom 3:2, Skalica – Banská 
Bystrica 3:1.

Dubnica n/V. 8 7 0 1 21:9 21
B. Bystrica 8 6 0 2 21:10 18
Poprad 8 6 0 2 15:8 18
Skalica 8 5 2 1 12:9 17
Žilina B 8 5 0 3 19:16 15
Petržalka 8 4 1 3 16:13 13
Liptov. Mikuláš 8 4 1 3 10:11 13
Ružomberok B 8 4 0 4 16:16 12
Komárno  8 3 2 3 9:13 11
Podbrezová 8 3 0 5 10:13 9
Púchov 8 2 2 4 9:9 8
Bardejov 8 2 2 4 9:12 8
Slovan BA B 8 2 0 6 6:13 6
Šamorín 8 1 3 4 7:18 6
FC Košice 8 1 2 5 8:12 5
Trebišov 8 0 3 5 10:16 3

IV. LIGA SEVER – 8. kolo

•	 SOĽ - MEDZILABORCE 4:0 * 
Spišská Belá – Záhradné 4:2, Župčany 
– Raslavice 2:0, Nižný Hrušov – Stará 
Ľubovňa 1:3, Fintice – Kračúnovce 
1:2, Demjata – Svit 4:1, Spišské 
Podhradie – Sabinov 3:2, Ľubotice – 
Gerlachov 1:1.

Spiš. Podhradie 8 6 2 0 20:8 20
Župčany 8 4 3 1 15:10 15
Medzilaborce 8 4 1 3 14:19 13
Gerlachov 8 3 3 2 15:11 12
Demjata 8 3 3 2 14:10 12
Spišská Belá 8 4 0 4 14:14 12
Kračúnovce 8 3 3 2 10:10 12
Sabinov 8 3 2 3 15:11 11
Soľ 8 3 2 3 11:8 11

Ľubotice 8 3 2 3 12:10 11
Svit 8 2 4 2 15:15 10
St. Ľubovňa 8 3 1 4 10:15 10
Raslavice 8 2 2 4 12:13 8
Nižný Hrušov 8 2 2 4 12:13 8
Záhradné 8 2 1 5 15:20 7
Fintice 8 1 1 6 7:24 4

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 6. kolo

•	 ZÁMUTOV – PTIČIE 0:0, 
LACKOVCE – SEČOVSKÁ PO-
LIANKA 8:3, ČIERNE NAD 
TOPĽOU – STAKČÍN 0:0, KAMEN-
ICA NAD CIROCHOU – BYSTRÉ 
1:1, JASENOV – SAČUROV 3:2, 
BELÁ NAD CIROCHOU – HEN-
COVCE 1:0. Borov mal voľno. Bre-
kov zo súťaže odstúpil.

Jasenov 6 4 2 0 16:7 14
Lackovce 6 4 0 2 23:11 12
Borov 5 4 0 1 15:6 12
Stakčín  5 3 2 0 8:2 11
Kamenica n/C. 6 3 2 1 11:6 11
Belá n/C. 6 3 1 2 11:7 10

Zámutov 6 2 1 3 9:9 7
Bystré 5 2 1 2 11:14 7
Čierne n/T. 6 2 1 3 7:14 7
Ptičie 6 1 2 3 7:8 5
Sačurov 5 1 0 4 5:10 3
Hencovce 5 1 0 4 5:15 3
Seč. Polianka 5 0 0 5 4:23 0

I.TRIEDA OBFZ HE 
DOUBLESTAR BET – 6. kolo

•	 LIESKOVEC – RADVAŇ NAD 
LABORCOM 1:1, PAPÍN – DLHÉ 
NAD CIROCHOU 0:0, PAKOSTOV – 
KOŠKOVCE 4:1, VYŠNÁ SITNICA 
– ZEMPLÍNSKE HÁMRE 5:1, ULIČ 
– KRÁSNY BROD 7:1, KOCHAN-
OVCE – NIŽNÉ LADIČKOVCE 3:1, 
UBĽA – NIŽNÁ SITNICA 6:0.

Kochanovce 6 4 2 0 14:8 14
Pakostov 6 4 1 1 14:7 13
Ubľa 6 4 0 2 20:5 12
V. Sitnica 6 4 0 2 13:6 12
Dlhé n/C. 6 3 2 1 6:6 11
N. Ladičkovce 6 3 1 2 15:7 10

N. Sitnica 6 2 2 2 9:13 8
Radvaň n/L. 6 2 1 3 16:11 7
Ulič 6 2 1 3 11:12 7
Krásny Brod 6 2 1 3 9:16 7
Lieskovec 6 1 2 3 5:8 5
Papín 6 1 2 3 5:15 5
Koškovce 6 1 1 4 11:15 4
Zemplín. Hámre 6 0 2 4 6:25 2

II. TRIEDA OBFZ HE
DOUBLESTAR BET – 5. kolo

•	 TURCOVCE – OHRADZANY 
1:0, ROKYTOV PRI HUMENNOM 
– ŇAGOV 3:3, LUKAČOVCE – 
ZBUDSKÉ DLHÉ 7:0. Oľka mala 
voľno. Hrabovec nad Laborcom zo 
súťaže odstúpil.

Turcovce 4 3 1 0 6:3 10
Lukačovce 5 3 0 2 16:9 9
Oľka 4 2 1 1 6:5 7
Rokytov pri HE 5 1 3 1 10:8 6
Zbudské Dlhé 4 1 2 1 4:8 5
Ohradzany 4 1 0 3 4:7 3
Ňagov 4 0 1 3 6:12 1

(dk), -MJK-; Belehrad, Snina

Seniorka Klubu šermu Snina Ka-
tarína Hunčárová sa 1. septembra 
zúčastnila Svetového satelitného tur-
naja v srbskom Belehrade. Pre snin-
ský klub to bol prvý turnaj v tejto se-
zóne a prvý z predpísaných turnajov 
šermiarskym zväzom, určeným pre 
olympijskú kvalifikáciu. V srbskej 
metropole sa zišlo 55 senioriek zo 14 
štátov, z toho päť šermiarok mala 
zastúpená naša krajina.

Hunčárovej sa v základnom kole po-
darilo vybojovať zo šiestich zápasov 
dve víťazstvá, čo ju ale posunulo do 
vyraďovacej fázy. Tu v prvom zápase 
zdolala Bratislavčanku Bursovú tesne 
15:14 na body a posunula sa medzi 32 
najlepších pretekárok. Hneď však na-
razila na neskoršiu víťazku Kun z Ma-
ďarska, ktorej podľahla rozdielom 
5:15. Sninčanka sa celkove klasifiko-
vala na dobrom 32. mieste zo ziskom 4 
bodov do kvalifikácie. Rovnaký počet 
bodov získala aj Bratislavčanka Sa-
sváriová, no ostatné tri skončili až za 

Hunčárovou. Víťazkou turnaja sa stala 
Kun z Maďarska.
Slovami trénera Dalibora Kazíka: 
„V minulej sezóne mala Hunčárová 
minimálny počet štartov na zahranič-
ných turnajoch, no v tejto sezóne sa 
rozhodla prebojovať sa na olympijskú 
kvalifikáciu, pričom za Slovensko môže 
štartovať len jedna pretekárka v tom-
to športe. Preto ju čakajú ešte turnaje 
v Bratislave, Štokholme, Ženeve, Spli-
te, Talline a Barcelone. My, ako klub sa 
jej budeme snažiť poskytnúť čo najviac 
možností na prípravu.“

ŠPORT / INZERCIA

Hunčárová siaha po olympijskej kvalifikácii

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

FUTBALOVÝ SERVIS
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-MJK-, Humenné

Po týždennej pauze sa humenskí fut-
balisti opäť predstavili na domácej 
pôde. Súper III. Tipos ligy Východ 
zo Stropkova v konečnom dôsled-
ku narobil v sobotu 7. septembra 
trénerovi vrásky na čele. Potom, čo 
sa jeho zverencom podarilo v prie-
behu dvoch minút dorovnať skóre, 
vyslúžili si humenskí fanúšikovia 
nutnosť prizrieť sa na premenenú 
jedenástku do vlastnej brány.
Trochu ustráchaným dojmom pôsobili 
Humenčania v súboji so Stropkovčan-
mi. Nakoniec bezgólový prvý polčas 
rozuzlila až posledná dvadsaťminútov-
ka zápasu. Po aktívnom tlaku na súper-
ovu bránu a následnom útoku na bránu 
domácich, loptu bravúrne prevzali na 
svojej polovici hostia. Dvojica Strop-
kovčanov pritom nezostala ani chvíľu 
nepovšimnutá. Spoza 
hranice šestnástky napol 
pravačkou sieť domácej 
brány v 76. minúte Ru-
dolf Bilas, keď golmana 
Slávika vyzval k výskoku 
pod hornú žrď. Radosť 
hostí netrvala dlho. Už 
o dve minúty na opačnej 
strane ihriska nenechal 
vyniknúť brankára Lukáš 
Kulich. V rovnakom 
časovom rozmedzí si 
súper vypýtal pokutový 
kop. V 84. minúte sa za 
penaltového exekútora 
pasoval Rudolf Bilas 
a domáci už nedokázali 

s výsledkom nič urobiť. V nadstaven-
om čase si golman Stropkova, T. Ma-
jerník, ešte stihol „vylepšiť“ bilanciu, 
keď si vyslúžil žlté napomenutie za 
úmyselné zdržiavanie hry.
Humenčania priebežne klesli na št-
vrtú pozíciu v tabuľke. O prvé a druhé 
miesto sa delia momentálne Lipany 
a Vranov nad Topľou, s rozdielom 
dvoch bodov.

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 8. kolo

FK HUMENNÉ – STROPKOV
1:2 (0:0)

Góly: 81. Lukáš Kulich – 79. a 84. 
(11m) Rudolf Bilas.
Žlté karty: 76. R. Kovalčík – 15. K. 
Pál, 53. D. Petrišin, 90. T. Majerník. 
Rozhodovali: M. Lipták – J. Mišenčík, 
J. Cuprák – 653 divákov.
FK HE: Dávid Slávik – C. Vasiľ, M. 

Sidor, Pa. Šuľák, I. Komjatý, P. Košu-
da (80. M. Zlacký), R. Kovalčík, M. 
Mihok, L. Kulich, Pa. Ruskovský (65. 
J. Skvašík), E. Streňo (72. F. Serečin). 
Tréner: Peter Košuda.
MŠK TESLA: Tomáš Majerník – D. 
Petrišin (76. E. Burcák), M. Štefančík, 
V. Bochin, M. Harvilko, O. Borovyk, 
K. Kuzma, F. Varga (76. Pe. Jakubčo), 
R. Bilas, K. Pál (59. J. Fečo), Pe. Poľák 
(86. E. Vaško). Tréner: Ľuboš Reiter.
•	 Vranov n/Top. – Snina 2:2 
(1:1), góly: 43. M. Polaščík, 90. (11m) 
Ma. Babjak – 36. M. Ferko, 58. V. 
Voroňák. 
•	 Prešov – Svidník 2:2, 
Lipany – Veľké Revištia 6:0, Poprad 
B – Giraltovce 1:0, Krompachy – 
Bardejovská Nová Ves 1:1,  Kalša 
– Plavnica 4:0, Šarišské Michaľany – 
Spišská Nová Ves 0:0.

Lipany 7 6 0 1 19:4 18
Vranov 7 5 1 1 15:6 16
Kalša 8 5 1 2 16:9 16
Humenné 7 5 0 2 15:6 15
Poprad B 7 5 0 2 15:10 15
Prešov 7 4 1 2 24:9 13
Stropkov 7 4 1 2 11:10 13
Snina 7 3 1 3 9:11 10
Svidník 8 2 3 3 9:12 9
Bard. N. Ves 7 2 2 3 11:16 8
Plavnica 7 2 2 3 6:12 8
V. Revištia 7 2 0 5 6:23 6
Krompachy 7 1 2 4 8:9 5
Š. Michaľany 7 1 1 5 2:14 4
Spiš. N. Ves 7 0 3 4 3:8 3
Giraltovce 7 1 0 6 6:16 3

Najbližšie zápasy FK Humenné:
9. kolo – 15. septembra o 15.30 hod.: 

MFK Snina – FK Humenné.
10. kolo – 21. septembra o 15.00 hod.: FK 

Humenné – FK Družstevník Plavnica.

Humenčania nedokázali udržať remízový bod

Najkrajšie góly sa v sieti brány ocitnú väčšinou z nečakaných 
situácií. Jednou takou bol v 79. minúte otvárajúci gól 
stretnutia, ktorého autorom bol Rudolf Bilas (druhý sprava, 
v momente výstrelu na humenskú svätyňu).  | FOTO MJK

Paľo Šuľák sa snaží vyjednať s rozhodcom iný trest ako penaltu v prospech 
Stropkova.| FOTO MJK

Na humenskej pôde sa lepšie cítil tentokrát súper zo Stropkova.| 
FOTO MJK

Autor dvoch gólov Stropkovčanov – 
Rudolf Bilas.| FOTO MJK

Lukáš Kulich vykúzlil úsmev v tvárach 
domácich fanúšikov po vyrovnávajúcom 
góle. | FOTO MJK

Kovalčík a Burcák si aj vo vzduchu musia poradiť so 
skrotením lopty. | FOTO MJK
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H
E

-S/0252

HE-M
/0265

Myšlienka týždňa...

"BOH MI JE SVEDKOM, 
ŽE DO POSLEDNÉHO 
ĽÚBIL SOM VŠETKY 
LÁSKOU LAKOMOU. 
A DNES, UŽ DÁVNO 

VYHOSTENÝ Z NEHO, 
PRI VÔNI HRÍBOV 

MYSLÍM NA DOMOV. 
TÁ VÔŇA, BOŽE, 

Z ČOHO SI JU STVORIL? 
DYCH LESNÝCH DUCHOV, 

MACHU, IHLIČIA. 
TAJOMSTVO TVOJEJ 

STVORITEĽSKEJ HORY 
A HROZNO TVOJHO VINIČA. 

VŠETKO JE V ČASE, 
V PRCHAJÚCOM PRÚDE 
RODÍ SA, JE A ZANIKÁ. 

JA NEBUDEM, TEN HRÍB 
TAM AVŠAK BUDE. 

V ZELENOM ERBE BÁSNIKA. 
V KRÁĽOVSKOM ZNAKU 

PRINCEZNIČKY, 
ČO MAĽOVALA JEHO 

SNÍČKY."

(MILAN RÚFUS) 

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E-R/0118

H
E-S/0042

o t v á r a 
ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ 

VÝCVIK
pre deti od roku narodenia 

2013 a staršie.
Výber sa uskutoční 

12. a 13. septembra 2019 
vo výukovom (malom) 

bazéne na krytom kúpalisku 
so začiatkom o 16.00 hod.

Informácie na tel. č.:
0944 324 369, 
0944 236 140


