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Humenné: Odpad, ktorý má ísť  na 
skládku, často končí pod bytovkami

Tri základné školy v 
Humennom skrášlia nové 
detské ihriská

 Na sídlisku vznikne jazierko, 
pri Laborci prepojovací 
cyklochodník

  Viac na str. 3   Viac na str.8

Milan Potocký, Humenné 

Situáciou týkajúcou sa odvo-
zu a likvidácie odpadu v meste 
Humenné sa zaoberali mestskí 
poslanci na ostatnom rokovaní 
zastupiteľstva pri schvaľovaní 
Programu odpadového hospodár-
stva do roku 2020. Poslanci kriti-
zovali najmä to, že často kusy sta-

vebného odpadu, nábytku, starých 
okien, skla nekončia na skládke, 
ale sú vyhodené pri kontajneroch 
pod bytovými domami. Tento 
druh odpadu pochádza prevažne 
z rôznych stavebných úprav bytov, 
ktoré sa nachádzajú v panelákoch. 
Riaditeľ Technických služieb (TS) 
mesta Humenné Milan Kuruc po-
tvrdil, že majú s týmto odpadom 

problém. Tieto komplikácie nasta-
vajú aj napriek tomu, že firmy ale-
bo dotknuté osoby, ktoré realizujú 
stavebné úpravy, podpisujú čestné 
prehlásenie, že odpad vyvezú na 
skládku.

Riaditeľ: Vynášame 
za ľudí, čo sú povinní 
zlikvidovať sami

Poslanec Michal Babin sa zaujímal, 
ako a kto likviduje stavebný odpad 
a nábytok, ktorý nechávajú nezod-
povedné osoby voľne pohodený pri 
kontajneroch. Babin dodal, že si 
takýto odpad všimol na Dobrian-
skeho ulici. „Každý občan je povin-
ný akonáhle si kúpi nábytok, tak 
starý nábytok je povinný odniesť 
na zberný dvor na Sninskú ulicu, 

Miestna samospráva plánuje po sťažnostiach obyvateľov mesta, poslancov a technických služieb pritvrdiť  voči pôvodcom 
stavebného odpadu, ktorí ho neodvážajú na skládku, ale vyhadzujú priamo na sídliskách pod bytovými domami.
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dvor je otvorený nepretržite, aj so-
boty a nedele. To, že tak nerobia, 
to nie je len prípad Dobrianskeho 
ulice, to je otázka v celom meste, 
takéhoto zberu. My chodíme tri-
krát do týždňa, nás to oberá o čas, 
o energiu, o mzdy, o pohonné 
hmoty. A vynášame za ľudí to, čo 
sú povinní zlikvidovať sami. Končí 
to, samozrejme, na skládke. My to 
pozberáme a odvezieme na sklád-
ku,“ vysvetlil riaditeľ TS Milan 
Kuruc. „Až tri štvrtiny odpadu sú 
nábytky,“ upozornil Kuruc.

Poslanec: Zaveďme 
potvrdenie o recyklovaní 
odpadu
Poslanec Branislav Čekovský už na 
predchádzajúcom rokovaní zastu-
piteľstva uviedol, že mesto by malo 
efektívnejšie kontrolovať pôvodcov 
vzniku odpadu napríklad aj tým, že 
budú musieť odovzdať samospráve 
potvrdenie, ktoré by získali po odo-
vzdaní odpadu na skládke. „Pokiaľ, 
keď príde ohláška na mestský úrad, 
keď chce niekto prerábať jadro ale-
bo robiť nejakú drobnú stavebnú 
úpravu, aby sme zaviazali daného 
človeka od určitého dátumu, časo-
vého limitu, predložiť potvrdenie 

o ekologickom recyklovaní daného 
odpadu, v tomto prípade vyveze-
ním na technické služby pod poku-
tou. Zapracovali sme to do našich 
vnútorných smerníc? Toto by bolo 
riešenie sčasti,“ povedal poslanec 
Čekovský. „Je to dobrá myšlien-
ka,“ reagoval primátor Miloš Me-
ričko. Potvrdil, že mesto tento ná-
vrh zavedie aj do praxe. Dodal, že 
stavebníci v súčasnosti len dávajú 
prehlásenie, že ten odpad spracu-
jú, že ho vyvezú tak, ako majú. „Pri 
stavebnom povolení sa to dá, to, čo 
hovoríš, pán poslanec Čekovský, 
a dáme to,“ povedal Meričko. „Ta-
kéto nekoncepčné zberanie stojí 
dvakrát viacej peňazí ako logistika. 
Mali by sme to zapracovať už do tej 
ohlášky, že je povinný predložiť nie 
čestné vyhlásenie, ale doklad o lik-

vidácii takéhoto odpadu,“ vysvetlil 
Čekovský.

Na skládke stúpli poplatky 
o 100 percent. Vyhýbajú 
sa ľudia plateniu?
Primátor Miloš Meričko uviedol, 
že pre Humenčanov je zberný dvor 
otvorený aj počas víkendov. „Cez 
víkendy sú technické služby otvore-
né, ľudia sa nás na to pýtali. Vyšli 
sme v ústrety,“ povedal primátor. 
„Problém je ten, že ak si súkromná 
osoba dojedná prerábku jadra ne-
jakým svojím kamarátom, ani sa s 
tým nebude zaťažovať, aby išiel na 
skládku. Jednoducho to vyhodí pod 
kontajnery, pod bytový dom. My 
hlásime na mestskej polícii, mest-
ská polícia vyšetrí alebo nevyšet-
rí, netvrdím a neviem, aká je tam 

objasnenosť. Ale sú aj takí, ktorí 
poctivo odnesú na skládku. Sklád-
ka zvýšila poplatky o 100 percent, 
takže to už s každým trochu zacvičí, 
každý to rieši tak, že ak ma nikto 
nevidí, v noci šupne to tam a má po 
probléme,“ skonštatoval Kuruc.

NERV Platforma zorganizovala v Humennom podujatie k Pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia.

V Humennom si zaspomínali na obete holokaustu

Nerv, mpo, Humenné 

Výstava spojená s prednáškami sa 
uskutočnila 14. septembra vo vý-
stavných priestoroch budovy bý-
valého Zekonu na Laboreckej ulici. 
Deviaty septembrový deň si pripo-
míname obete holokaustu a rasovo 
motivovaného násilia. Tento pa-
mätný deň je smutnou spomien-
kou na prijatie Židovského kódexu 
vládou Slovenského
štátu 9. septembra 1941. Legisla-

tívna norma v rozsahu 270 parag-
rafov sumarizovala dovtedy prijaté 
protižidovské nariadenia a ďalej 
ich rozširovala. Inšpiráciou sa 
síce stali nacistické Norimberské 
zákony, ale boli to predstavitelia 
vojnového Slovenského štátu, ktorí 
vyhlásili vlastných občanov a ob-
čianky za menejcenných a vystavili 
ich prenasledovaniu, diskriminácii 
a deportáciám do koncentračných 
táborov. Väčšina z nich sa už ne-
vrátila. Jednou z tém prednášky 

bola Židovská komunita v meste 
Humenné a holokaust. Predná-
šajúcim bol Mgr. Ján Hlavinka, 
PhD., Dokumentačné stredisko 
holokaustu/Historický ústav SAV 
Bratislava. Prednáška poskytla zá-
kladné údaje o prenasledovaní čle-
nov humenskej židovskej komuni-
ty počas holokaustu. Po prednáške 
nasledovalo dobrovoľnícke čítanie 
mien obyvateľov nášho mesta a 
okolia, ktorí zahynuli v koncen-
tračných táboroch, a pietna pri-

pomienka zapálením sviečok na 
Menore a v záhrade. Potom Jana 
Bercelová predniesla úvahu nad 
esejou Niny Hřídelovej - Rozprá-
vanie, ktoré viazne (traumatický 
realizmus ako pokus o záchranu 
svedectva). Za podporu a pomoc 
pri príprave podujatia ďakujeme 
pánovi Jurajovi Levickému. Pod-
ujatie podporili: Židovská nábo-
ženská obec Prešov a spoločnosť 
Priemyselný park Chemes.

Stavebný odpad a starý nábytok končia často 
namiesto skládky pohodené pod bytovkami pri 
kontajneroch. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Poslanec Branislav Čekovský navrhol, 
aby mesto vyžadovalo od osôb, 
firiem, ktoré prerábajú byt, povinnosť 
predložiť doklad o likvidácii stavebného 
odpadu. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

„My chodíme trikrát do týždňa, nás to oberá o čas, o energiu, o mzdy, 
o pohonné hmoty. A vynášame za ľudí to, čo sú povinní zlikvidovať,“ 
potvrdil riaditeľ Technických služieb Milan Kuruc.| FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Humenné: Na sídlisku vznikne jazierko, pri Laborci prepojovací cyklochodník

Chovateľská výstava domácich a exotických zvierat v Humennom

tasr, Humenné 

Mesto v súčasnosti čaká na roz-
hodnutie Prešovského samospráv-
neho kraja (PSK) vo veci verejného 
obstarávania k väčšine z nich. Pre 
TASR to uviedol vedúci odboru 
koncepcie a rozvoja mesta Miro-
slav Turčan. Rozsahom najväčšou 
investičnou akciou v rámci IROP-u 
je projekt revitalizácie vnútroblo-
kového priestoru na Sídlisku pod 
Sokolejom. Podľa Turčanových 
slov má ísť o kompletnú rekon-
štrukciu s aplikovaním environ-
mentálnych prvkov. „Vzniknú tu 
nové pešie komunikácie, osvetle-
nie, detské ihrisko, multifunkčné 
ihrisko a tiež nová zeleň a jazierko 
so zachytávaním dažďovej vody. 
Chceme prispieť k zvlhčovaniu za-
stavaného prostredia, ktoré je veľ-
mi citlivé hlavne v letných mesia-
coch, keď dochádza k rapídnemu 
úbytku vody a prostredie je veľmi 
vysušené,“ vysvetlil s tým, že všetky 
povrchy vrátane parkoviska majú 
byť vodopriepustné. Nenávratný fi-
nančný príspevok, ktorý mesto zís-
kalo, predstavuje takmer 570.000 
eur. Podľa Turčana ide o pilotný 
projekt, mesto chce v revitalizácii 
najmladšieho humenského síd-

liska pokračovať aj v budúcnosti. 
Projektom s názvom Výstavba in-
fraštruktúry pre nemotorovú do-
pravu na území mesta Humenné 
poteší samospráva najmä cyklis-
tov. Pôjde o výstavbu prepojova-
cieho cyklochodníka od Valaškov-
ského mosta po cyklochodník na 
hrádzi pri Laborci. Predpoklada-
ným termínom jeho realizácie sú, 
ako Turčan uviedol, jarné mesiace 
roka 2020. Podľa jeho ďalších slov 
musí mesto v tomto prípade na zá-
klade pripomienok PSK opakovať 
proces verejného obstarávania. 
Výška nenávratného príspevku 
predstavuje viac ako 154.000 eur. 
Ďalšie štyri projekty, na ktoré zís-
kala humenská samospráva zdroje 
prostredníctvom IROP-u, sa týka-
jú modernizácií odborných učební 
základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. Najviac pro-
striedkov, viac ako 162.000 eur, 
poputuje na Základnú školu (ZŠ) 
na Pugačevovej ulici, kde sa budú 
realizovať stavebno-technické 
úpravy a následné interiérové vy-
bavenie priestorov učební jazykov, 
polytechnicky a chémie a tiež kniž-
nice. Na ZŠ na Laboreckej ulici sa 
bude modernizácia týkať jazykovej 
učebne, IKT a biologicko-chemic-

kej učebne. Nenávratný finančný 
príspevok predstavuje sumu viac 
ako 118.000 eur. Nové interiérové 
vybavenie získajú aj učebne na ZŠ 
Jána Švermu a tiež na ZŠ Dargov-
ských hrdinov. Ako Turčan dopl-

nil, humenská samospráva sa na 
financovaní projektov podieľa pia-
timi percentami. Konečná suma za 
ich realizáciu bude závisieť od vý-
sledkov verejného obstarávania.

Jana Fedičová, Humenné 

Podujatie sa uskutoční v areáli Ex-
pozície ľudovej architektúry a býva-
nia (skanzene) Vihorlatského mú-
zea v Humennom v dňoch 27. – 29. 
septembra 2019. Prvý výstavný deň 
v skanzene prebieha od 9. do 18. ho-
diny. Program v doobedňajších ho-
dinách je venovaný predovšetkým 

školskej mládeži. Pre širokú verej-
nosť je v areáli skanzenu pripravený 
sprievodný program počas soboty 
(9.00 − 18.00 hod.) a nedele (9.00 
− 14.00 hod.). Organizátori výstavy 
ponúkajú počas víkendu návštevní-
kom prehliadku hydiny, králikov, 
holubov, bažantov, prepelíc a exo-
tického vtáctva vyše tridsiatich cho-
vateľov z okolia Humenného, Sniny, 

Medzilaboriec, Vranova nad Topľou 
a Michaloviec. Súčasťou prehliadky 
vyše dvesto kusov chovateľských 
ukážok je vyhodnotenie súťaže cho-
vateľských úspechov jednotlivých 
chovateľov a možnosť zakúpenia 
zvierat. Podujatie prebieha v rámci 
podporných aktivít myšlienky Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva. 
Snahou organizátorov podujatia je 

napomáhať aktivitám chovateľov 
a rozvíjať záujem  mládeže o cho-
vateľstvo a budovať aktívny vzťahu 
k životnému prostrediu. Spojením 
zaujímavého napĺňania voľnoča-
sových aktivít a sprostredkovania 
atmosféry dediny v autentickom 
prostredí skanzenu usilujeme o 
spoznávanie a upevňovanie tradič-
ných prvkov kultúry regiónu. 

Revitalizácia vnútroblokového priestoru na Sídlisku pod Sokolejom, výstavba prepojovacieho cyklochodníka pri 
Laborci a inovovanie odborných učební na štyroch základných školách sú projekty, ktoré bude v najbližšom období 

humenská samospráva realizovať v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu chovateľov Vihorlat 
Humenné pozývajú širokú verejnosť na 6. ročník Podvihorlatskej chovateľskej výstavy domácich a exotických zvierat.

Nový prepojovací cyklochodník povedie od Valaškovského mosta po cyklochod-
ník na hrádzi pri Laborci.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na Sídlisku pod Sokolejom vzniknú nové pešie komunikácie, osvetlenie, detské 
ihrisko, multifunkčné ihrisko, nová zeleň a jazierko so zachytávaním dažďovej 
vody. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Cestujúci vyskakovali z autobusu, ktorý sa rozbehol bez šoféra

Zber cudzích zemiakov môže skončiť  aj väzením

mpo, Košice, FOTO: POLÍCIA      

Na piatok 13-teho určite nebude 
v dobrom spomínať 42-ročná žena. 
Podľa doterajších zistení krátko 
pred 18.hodinou došlo z doposiaľ 
nezistených príčin na ulici Trieda 
L. Svobodu v košickej mestskej 
časti Dargovských hrdinov k sa-
movoľnému pohybu autobusu 
mestskej hromadnej dopravy osôb 
v smere zo zastávky „Kalinovská“ 
k Hlinkovej ulici, a to práve v čase, 
keď sa vodič autobusu nachádzal v 
jeho zadnej časti, kde odstraňoval 
doposiaľ nezistenú chybu. „Dopo-
siaľ presne nezistený počet osôb, 
ktorý sa v tom čase v autobuse 
nachádzal, začal po tom, ako sa 
autobus samovoľne pohol zo za-
stávky, z autobusu vyskakovať cez 
štvoro otvorených dverí,“ uviedla 
košická krajská policajná hovor-
kyňa Lenka Ivanová. Počas toho, 

ako sa z autobusu pokúšala vysko-
čiť aj poškodená žena, ju autobus 
doposiaľ neznámym spôsobom 
zachytil. Následne autobus narazil 
do kovového zábradlia nachádza-
júceho sa za zastávkou „Kalinov-
ská“, po ktorom ostal 
stáť. Poškodená zostala 
zakliesnená medzi ko-
vovým zábradlím, stĺ-
pom verejného osvetle-
nia a podvozkom auto-
busu. Poškodenej žene 
boli podľa predbežného 
vyjadrenia lekárov spô-
sobené ťažké zranenia 
s predpokladanou do-
bou liečenia viac ako 42 
dní. Vyšetrovateľ odbo-
ru kriminálnej polície 
Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Ko-
šiciach v tejto súvislosti 
začal trestné stíhanie 

pre trestný čin ublíženie na zdraví 
v súbehu s prečinom všeobecné-
ho ohrozenia. „Pretože týmto ne-
dbanlivostným konaním bolo spô-
sobené všeobecné nebezpečenstvo 
tým, že bol ohrozený život a zdra-

vie cestujúcich. Presná príčina do-
pravnej nehody, bližšie okolnosti 
i miera zavinenia sú však pred-
metom ďalšieho vyšetrovania,“ 
uzavrela policajná hovorkyňa.

mpo, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO      

Policajti z Giraltoviec vedú trest-
né stíhanie vo veci prečinu krá-
deže, a to hneď v štyroch prípa-
doch. V nedeľu 15. septembra 
popoludní z poľnohospodárskej 
pôdy v katastrálnom území mesta 
Giraltovce bolo ukradnutých 25 
kg zemiakov. Osoba podozrivá zo 
spáchania tohto skutku je 44-roč-
ná miestna žena. Tá si prisvojila 
cudziu vec, ide o vec z úrody z 
pozemku, ktorý patrí do poľno-
hospodárskeho pôdneho fondu. 
V druhom prípade ide o krádež 10 
kg zemiakov, v rovnaký deň, čas 
i miesto. Podozrivou zo spáchania 
skutku je 46-ročná Giraltovčanka. 
Z krádeže 30 kg zemiakov sú po-

dozrivé 3 ženy vo veku 19, 25 a 29 
rokov, ako aj 42-ročný muž, všetci 
taktiež z Giraltoviec. 
V poslednom prípade ide o krá-
dež 10 kg zemiakov na uvedenom 
mieste. Podozrivou je 27-ročná 
mladá žena, Giraltovčanka.
„ Z á k o n 
jednoznač-
ne stano-
vuje, že aj 
pri zbere 
úrody, kto-
rá nie je 
vaša, ide 
o trestný 
čin. Trest-
ná sadzba 
je zákonom 
stanovená 

až na dva roky. Neznalosť záko-
na neospravedlňuje a netreba 
zabúdať, že neber, čo ti nepatrí,“ 
poznamenala prešovská krajská 
policajná hovorkyňa Jana Lig-
dayová.

Počas nečakanej jazdy sa vážne zranila 42-ročná žena, ktorá sa pokúšala vyskočiť, ale autobus ju zachytil. 
Žena zostala zakliesnená medzi kovovým zábradlím, stĺpom verejného osvetlenia a podvozkom autobusu.

Zákon jednoznačne stanovuje, že aj pri zbere úrody, ktorá nie je vaša, ide o trestný čin. Trestná sadzba je zákonom 
stanovená až na dva roky. Polícia eviduje v posledných týždňoch najmä krádeže zemiakov.

KRIMI
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702. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné prinieslo aj významné ocenenia

Michaela Dochanová; MsÚ, Humenné      

Slávnostným zasadnutím Mestské-
ho zastupiteľstva a odovzdaním cien 
mesta Humenné a primátora, sa 
v piatok 13. septembra začali troj-
dňové oslavy Dni mesta Humenné. 
Tohto roku boli spojené aj s jubilej-
ným XXX. ročníkom Humenského 
jarmoku. Vedenie mesta zastúpili – 
primátor Humenného Miloš Meričko, 
zástupkyňa primátora Mária Cehelská 
a prednostka MsÚ Valéria Kurťáková. 
Primátor Miloš Meričko vyzdvihol 
tradíciu oceňovania tých, ktorí naše 
mesto reprezentujú spoločensky aj 
kultúrne a podávajú pomocnú ruku 
všetkým, ktorí to potrebujú. „Práve 
na takých Humenčanov sme právom 
hrdí, pretože svojou aktivitou zveľa-
ďujú mesto Humenné.“

CENA MESTA HUMENNÉ
MUDr. TATIANA MACKOVÁ

Od roku 1979 pracuje na detskom 
oddelení v Humennom. Dlhé roky sa 
popri práci venovala aj výučbe žia-
kov na Strednej zdravotníckej škole v 
Humennom. Od roku 1997 až dodnes 
pracuje ako primárka detského odde-
lenia nemocnice, ktoré pod jej vede-
ním prosperuje veľmi dobre.

JANA NEMČÍKOVÁ, Dis.art.
Bola úspešnou žiačkou akordeóno-
vého oddelenia Základnej umeleckej 
školy v Humennom. Od roku 1975 
pôsobí ako pedagóg hry na akordeóne 
na tunajšej ZUŠ a od roku 1991 vedie 
akordeónový orchester Rondo, ktoré-
ho súčasťou sú aj jej žiaci.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ – 
ÚZEMNÝ SPOLOK HUMENNÉ

Dlhoročne sústreďuje pozornosť na 
tých najzraniteľnejších v našom mes-
te a okolí. Podstatné aktivity jeho 
činnosti na území mesta Humenné a 

okolia tvoria prevažne terénne soci-
álne aktivity. Spolupracuje s dobro-
voľníkmi a nezamestnanými, ktorých 
začleňuje do pracovného procesu for-
mou rôznych projektov a aktivačných 
prác.

CENA DOBROVOĽNÍKA MESTA
Ing. KATARÍNA KOČANOVÁ

Dlhoročne neúnavne, celým svojím 
srdcom a systematicky venuje svoj 
voľný čas ľuďom a zvieratám bez do-
mova a rodín. Svoju pomoc poskytuje 
osobám bez domova, bez práce, oso-
bám so zdravotnými a inými problé-
mami, ktoré nevedia riešiť vlastnými 
silami. V neposlednom rade pomáha 
aj strateným a opusteným zvieratám 
nájsť domov a rodinu, ktorá má záu-
jem sa o nich adekvátne postarať.

JOZEF LEVKO
Stál pri zrode Zväzu invalidov v Hu-
mennom v roku 1988, ktorý sa v roku 
1990 premenoval na Slovenský zväz 
telesne postihnutých. Je to dobro-
voľnícka organizácia, ktorej cieľom je 
pomáhať ľuďom s telesným a zdravot-
ným postihnutím, a tiež aj rodinným 
príslušníkom pri riešení sociálnych, 
ekonomických, psychických a spolo-
čenských potrieb a záujmov. Počas 
svojho tridsaťročného pôsobenia vo 
zväze vyformoval najväčšiu okresnú 
základňu na Slovensku.

CENA PRIMÁTORA MESTA
SPEVÁCKÝ ZBOR MESTA HUMENNÉ
Vznikol v roku 1944 z túžby priate-
ľov vokálneho umenia v Humennom 
prezentovať kvalitnú svetovú a do-
mácu hudbu. Členmi kolektívu sa 
stali ľudia rôznych profesií z mesta a 
jeho okolia. Tento kolektív každoroč-
ne organizuje benefičný koncert „Čas 
radosti a veselosti“. V letnom období 
sa členovia zboru sústreďujú na orga-
nizovanie letných koncertov pod ná-

zvom „Hudba - kľúč k porozumeniu a 
láske“. Dirigentkou zboru je Nadežda 
Spišáková.

Mgr. MIROSLAV POSTIHÁČ
Pedagóg je už síce na dôchodku, ale 
učiteľské povolanie pre neho ostáva 
navždy poslaním. Dlhé roky pôsobil 
na ZŠ Dargovských hrdinov, kde vyu-
čoval matematiku a chémiu. V rokoch 
1990 - 2017 tu pôsobil ako riaditeľ 
školy.

vdp. JOZEF KOZÁK, Mgr.
Od roku 2011 je kňazom vo Farnosti 
sv. Košických mučeníkov na Sídlisku 
III. Pri výkone svojho povolania sa in-
špiruje tým, čo sám zažil a čo prináša-
jú iné farnosti. A tak aj vďaka tomu sa 
veriaci a ľudia dobrej vôle na Sídlisku 
III tešia nielen na farský ples, detský 
tábor či karneval, ale aj na veľkú turis-
tickú akciu Trojka v Tatrách či Bodku 
za prázdninami. 

V kultúrnom programe sa predstavi-
li - operný spevák Igor Kucer, Júlia 
Lichmanová zahrala v sprievode kla-
víra na husliach a krátkou klavírnou 
hrou potešili aj žiaci ZUŠ Mierová. 
Slovom sprevádzala Iveta Janíková. 
Jozef Kozák sa v závere poďakoval 
prítomným za všetkých ocenených.

V septembri si pripomíname výročie prvej písomnej zmienky o našom meste a pri tejto príležitosti sa uskutočnili tradičné oslavy 
„Dni mesta Humenné“. Pre verejnosť od piatka 13. do nedele 15. septembra pripravili zástupcovia mesta rôzne koncerty, umelecké, 
spoločenské, zábavné, športové a kultúrne podujatia, ako súčasť osláv najvýznamnejšej udalosti v doterajších dejinách Humenného.

Jana Nemčíková. | FOTO: MD

Jozef Kozák. | FOTO: MD

Jozef Levko. | FOTO: MD

Katarína Kočanová. | FOTO: MDMiroslav Postiháč. | FOTO: MD
Silvia Knapíková prevzala cenu za Územný 
spolok SČK v Humennom. | FOTO: MD

Za Spevácky zbor mesta Humenné prevzala od 
primátora cenu Nadežda Spišáková.| FOTO: MD

Dr. Tatiana Macková. | FOTO: MD
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Banka materského mlieka sa nachádza aj v Humennom

Medzilaborce si pripomenuli oslobodenie mesta ukážkami bojov aj techniky  

tasr, mpo, Humenné  

Úspešnému dojčeniu v prvých 
dňoch po pôrode veľmi napo-
máha intenzívny fyzický kontakt 
dieťaťa s matkou. V ideálnom 
prípade by sa malo bábätko 
okamžite po narodení položiť 
nahé na brucho matky, kde sa 
mu poskytne čas, a bábätko sa 
samo začne plaziť k prsníku, náj-
de bradavku a prisaje sa k nej. 
Aj bábätko narodené cisárskym 
rezom je možné hneď po narode-
ní osušené umiestniť na hrudník 
matky, aby malo hneď po naro-
dení možnosť plaziť sa k prsníku. 
„Takýto skorý začiatok dojče-
nia a dojčenie v prvej hodine po 
pôrode vytvára aj podmienky pre 
dostatočnú tvorbu mlieka. Ak sa 
postupuje tak, že aj po cisárskom 
reze je bábätko nepretržite v 
kontakte kože na kožu, tak sa dá 

vyhnúť separácii matky a bábät-
ka, ktorá môže priniesť ťažkosti s 
prisávaním bábätka na prsník či 
problém s nízkou tvorbou mlie-
ka,“ povedala pre TASR Viera 
Červená z občianskeho združenia 
Mamila, v ktorom profesionál-
ne laktačné poradkyne už pred 
pôrodom pripravujú ženy na doj-
čenie a organizujú pre ne pod-
porné skupiny dojčenia. „Ďalej 
by žena mala vedieť, ako môže 
správnou polohou pomôcť bá-
bätku, aby sa správne prisávalo 
k prsníku. Toto je kľúčové pre to, 
aby ženu dojčenie nebolelo a aby 
dieťatko získavalo dostatok mlie-
ka,“ uviedla Červená. Prieskum 
podpory dojčenia v nemocni-
ciach od roku 2010 do roku 2019, 
ktorý združenie uvádza na svojej 
webovej stránke, však ukazuje, že 
v 77,5 percenta prípadov nebolo 
matkám a bábätkám umožnené 

mať minimálne hodinu nepre-
rušovaný kontakt kože na kožu. 
Personál nemocnice dokázal po-
môcť s dojčením menej ako 39 
percentám žien. 51,5 percenta 
matiek uviedlo, že ich bábätko 
bolo dokrmované umelým mlie-
kom a 25,4 percenta dokonca, že 
sa to dialo bez ich informované-
ho súhlasu. „Tráviaci trakt bábät-
ka je prispôsobený na prijímanie 
materského mlieka a dojčenie 
je fyziologický spôsob starostli-
vosti o deti,“ priblížila Červená. 
„Zabezpečuje štandardnú, nor-
málnu výživu a starostlivosť, na 
ktorú sú dieťa i žena nastavené,“ 
dodala. Umelá výživa, ktorá bola 
vyvinutá ako núdzová náhradná 
výživa pre špeciálne situácie, má 
podľa nej biochemicky odlišné 
zloženie. Ak deti nie sú dojčené, 
Červená tvrdí, že to môže mať ne-
priaznivý vplyv na ich zdravie, na 

zdravie matiek a tiež celospolo-
čenské dôsledky. „Štúdie ukazu-
jú, že každé euro vynaložené na 
nákup umelej výživy bude musieť 
spoločnosť neskôr vynaložiť na 
zdravotnú starostlivosť,“ hovorí. 
Keďže materské mlieko má jedi-
nečné zloženie a význam, podľa 
Červenej by bolo vhodné budovať 
banky materského mlieka, ktoré 
by bábätkám zadarmo poskyto-
vali darcovské materské mlieko 
na dokrmovanie, podobne ako to 
funguje pri darcovstve krvi. Na 
Slovensku momentálne existu-
je sedem takýchto bánk mlieka. 
Nachádzajú sa pri nemocniciach 
v Bratislave, Banskej Bystrici, 
Prešove, Nových Zámkoch, Spiš-
skej Novej Vsi, Poprade a Hu-
mennom.

tasr, mpo, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Ako informoval Marián Dribňak 
z mestského úradu, Medzilabor-
ce boli prvé oslobodené mesto 
v bývalom Československu. Čo 
sa týka pozemných bojov, svo-
je sily si zmerali sovietsky tank 
T-34 a nemecký hakl. Proti sebe 
sa postavili desiatky vojakov 
sovietskej a nemeckej armády. 
Spolu ich bolo približne sto. 
Nechýbali ani zákopové línie či 
bunkre. V rámci rekonštrukcie 
leteckých bojov bolo vo vzduchu 
osem lietadiel. Na podujatí sa so 
statickými ukážkami pozemnej 
a vzdušnej techniky predstavili 

aj Ozbrojené sily SR. Dribňak 
pripomenul, že táto aktivita má 
byť okrem pripomenutia si oslo-
bodenia mesta hlavne akýmsi 
varovným prstom pred histó-
riou, ktorá by sa už nikdy nema-
la opakovať. Podujatie Karpaty 
1944 realizuje mesto Medzila-
borce v rámci Programu cezhra-
ničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
a projektu s názvom Po stopách 
II. svetovej vojny. Za sebou majú 
aj turistický pochod na vrch Ky-
čera, ktorý sa uskutočnil v júni, 
a tiež nástreky ťažkých vozidiel 
v mestskej časti Vydraň. „Pri-
budnú k nim pamätné a infor-

mačné tabule,“ uzavrel Dribňak 
s tým, že hodnota projektu, ktorý 
je spolufinancovaný z eurofon-
dov, predstavuje sumu takmer 

44.000 eur. Podujatie Karpa-
ty 1944 sa uskutočnilo v areáli 
priemyselnej zóny v Medzilabor-
ciach.

Ukážkami pozemných a vzdušných bojov si mohla verejnosť pripomenúť 75. výročie oslobodenia Medzilaboriec, 
a to v rámci sobotňajšieho podujatia Karpaty 1944. 

Keďže materské mlieko má jedinečné zloženie a význam, podľa Viery Červenej z občianskeho združenia Mamila by bolo 
vhodné budovať banky materského mlieka, ktoré by bábätkám zadarmo poskytovali darcovské materské mlieko na 

dokrmovanie, podobne ako to funguje pri darcovstve krvi. Na Slovensku momentálne existuje sedem takýchto bánk mlieka.
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tasr, mpo, Prešovský kraj, FOTO: MILAN POTOCKÝ     

Prešovský samosprávny kraj (PSK) 
poskytol cestujúcim zľavu vo výš-
ke 75 percent u všetkých svojich 
autobusových dopravcov. Ide o 
SAD Prešov, SAD Humenné, SAD 
Poprad a BUS Karpaty. Podľa Ley 
Heilovej z Úradu PSK ide doposiaľ 
o najvyššiu zľavu, keďže cestujúci 
zaplatili len štvrtinu z ceny lístka. 
Kraj ju uhradí zo svojho rozpočtu. 
Sprievodnou akciou podujatia je 
získanie bezkontaktnej čipovej kar-
ty u všetkých dopravcov PSK počas 
celého septembra zadarmo. Ako 
Heilová pripomenula, PSK sa do 
Európskeho týždňa mobility zapojil 
aj vlani, vtedy cestujúcim garanto-
val lacnejšie cestovanie v prímest-
skej autobusovej doprave vo výške 
priemerne 45 percent. Čo sa týka 
KSK, plne platiacich cestujúcich 
odviezli prímestské autobusy spo-
ločností Eurobus a Arriva Micha-
lovce za zľavené cestovné, ktoré 
štandardne mimo týždňa mobility 
využívajú žiaci, študenti, deti, ťažko 
zdravotne postihnutí a ich sprie-
vodcovia. Oproti plnej sume ušetri-
li 40 až 50 percent - v závislosti od 
precestovanej vzdialenosti, respek-

tíve tarifného pásma. Podľa KSK 
kampaň vlani v Košickom kraji pre-
konávala rekordy. V autobusoch 
počas Európskeho týždňa mobility 
pribudlo 28.419 cestujúcich, čo 
predstavuje nárast o 5,92 percenta 
oproti roku 2017. Pre zvyčajne plne 
platiacich bola poskytnutá zľava 
v celkovej sume viac ako 77.400 
eur. „Za predpokladu, že by títo 
cestujúci využili osobné auto, keď 
priemerná obsadenosť osobného 

vozidla je 1,5 osoby na jedno auto 
a dĺžka auta v kolóne je päť metrov, 
môžeme hovoriť, že sme v týždni 
mobility skrátili dopravné zápchy 
v Košickom kraji takmer o 36 ki-
lometrov,“ dodal predseda KSK 
Rastislav Trnka. Európsky týždeň 
mobility sa tradične koná v tretí 
septembrový týždeň, jeho cieľom 
je motivovať jednotlivcov, aby si 
volili udržateľné spôsoby dopravy, 
ako sú verejná hromadná doprava, 

pešia chôdza či cyklistika. Prispieť 
to má napríklad aj k zníženiu emisií 
uhlíka a zlepšeniu kvality ovzdušia. 
Témou tohto ročníka je Bezpeč-
ná chôdza a cyklistika so sloga-
nom Prejdime sa spolu! Pozornosť 
upriamuje na bezpečnú chôdzu a 
jazdu na bicykli, ako aj na ich výho-
dy pre zdravie, životné prostredie 
či osobný rozpočet.

tasr, Medzilaborce     

Ako pre TASR uviedol duchovný 
správca miestnej pravoslávnej 
cirkvi Alexander Zalevskyj, re-
konštrukciu potrebuje aj strecha 
chrámu, rozpočet s ňou však ne-
počíta. Oprava vonkajšej fasády 
chrámu je pre jej rozsiahlu roz-
lohu finančne náročná. Potrebnú 
sumu 50.000 eur získala pravo-
slávna cirkev od ministerstva fi-
nancií. Podľa Zalevského slov však 

financie na nutnú opravu stačiť 
nebudú. „Pôvodne sa plánovala 
rekonštrukcia fasády, avšak pri 
detailnejšej obhliadke z lešenia vo 
výške sa zistilo, že i strechu je po-
trebné celú opraviť. Na streche sú 
zjavne viditeľné diery i narušenie 
strechy či krytiny,“ vysvetlil. Pro-
striedky súvisiace s rekonštruk-
ciou strechy sú preto, ako dodal, 
nútení hradiť z vlastných zdrojov 
a tiež z milodarov. Mesto Medzi-
laborce v tejto súvislosti na svojej 

oficiálnej stránke na sociálnej sieti 
zverejnilo jeho list, ktorým žiada 
o finančnú výpomoc s uvedením 
čísla účtu, na ktorý môžu občania 
na opravu prispieť. Chrám, po-
stavený pred 70 rokmi, bol v roku 
1963 pod názvom „Chrám sv. Pet-
ra a Pavla“ vyhlásený za národnú 
kultúrnu pamiatku. Ako uvádza 
pravoslávna cirkev na svojej inter-
netovej stránke, veľkou mierou sa 
o jeho vznik pričinil vtedajší čes-
koslovenský minister obrany Lud-

vík Svoboda. Práve jeho pomoc 
má byť dôvodom, prečo veriaci 
pomenovali chrám aj Pamätníkom 
padlých hrdinov Slovanov v prvej 
a druhej svetovej vojne. Posled-
ným výrazným zásahom do jeho 
vzhľadu bola výzdoba vnútornej 
fasády. Plochu s veľkosťou 1600 
štvorcových metrov pokryl v 90. 
rokoch minulého storočia 350 
ikonami Grék žijúci v USA, ikono-
pisec Dimitrios Leussis. Práca mu 
trvala štyri roky.

Cestujúci prímestskými autobusmi počas týždňa mobility ušetrili

Medzilaborce: Chrám Svätého Ducha rekonštruujú, na strechu financie nestačia

Ceny cestovných lístkov v prímestských autobusoch vybraných dopravcov v Prešovskom (PSK) a v Košickom samosprávnom 
kraji (KSK) boli od pondelka (16. 9.) do nedele (22. 9.) zľavnené. Išlo o aktivitu v rámci kampane Európskeho týždňa mobility.

Siluetu ikonickej stavby Medzilaboriec, pravoslávneho Chrámu Svätého Ducha, dotvára v súčasnosti lešenie. 
Cieľom rekonštrukčných prác je obnova fasády. 
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Tri základné školy v Humennom skrášlia nové detské ihriská

Úvaha

ts, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Všetky tri projekty budú finan-
cované zo získanej dotácie z Úra-
du vlády SR v rámci dotačného 
programu „Podpora rozvoja 
športu na rok 2019“. Aktuálne sa 
pracuje na verejnom obstarávaní 
výberu realizátorov detských ih-
rísk. Detské ihriská budú hotové v 
priebehu niekoľkých mesiacov. Až 
tri humenské základné školy (ZŠ 
Hrnčiarska, ZŠ Jána Švermu, ZŠ 
Kudlovská) získajú nové detské 
ihriská do svojich areálov. Drobné 
stavby ihrísk budú plniť dopln-
kovú funkciu pre hlavné budovy 
škôl. Všetky prvky detských ihrísk 
budú spĺňať platné bezpečnostné 
predpisy a hygienické normy vrá-
tane prevádzkového poriadku a 
bezpečnostných upozornení, kto-
ré budú na ihriskách umiestnené.

ZŠ Kudlovská
V areáli tejto základnej školy 
bude vybudované detské ihrisko 
pozostávajúce zo 6 komponentov 
v rámci projektu „Pohybom ku 
zdraviu“. Jednotlivé hracie prvky 
budú osadené na betónových zák-
ladových pätkách. Bude tu jedno-
duchý kolotoč na sedenie, lanová 
pyramída, vahadlová hojdačka 
pre 2 deti a ďalšia pre 4 deti, 
trojhojdačka hniezdo a chodník 
odvahy, ktoré budú slúžiť na hra-

nie sa a pohybovú aktivitu detí. 
Predpokladaný finančný náklad aj 
s montážou predstavuje 8 632 eur 
(8 000 eur dotácia, 632 eur vlast-
né zdroje).

ZŠ Hrnčiarska
Tu bude zrealizovaná výstavba 
detského ihriska so štyrmi hra-
cími prvkami v rámci projektu 
„Detské ihrisko pre všetkých“, a 
to kolotoč so sedením, lezecká 
stena (t.z. povrazová lezecká ste-
na z vysokoodolného materiálu s 
vyrezanými otvormi na stúpanie a 
závesnými priečkami a hrazdou), 
kombinovaná hracia zostava (t.z. 
veža, schody so zábradlím, deko-
ratívne bočné panely, šmykľavka 
a prídavná 
rúčkovacia 
hrádza) a 
workout zo-
stava, všetky 
osadené na 
betónových 
základových 
pätkách. Do-
padová plo-
cha povrchu 
d e t s k é h o 
ihriska o veľ-
kosti 71m2 
bude pozo-
stávať zo za-
trávňovacích 
dosiek hrúb-

ky 4 cm. Celkový predpokladaný 
finančný náklad vrátane dopado-
vej plochy, lezeckej steny, kolo-
toča so sedením a kombinovanej 
zostavy odhaduje radnica na 8 
000 eur. Workoutovú zostavu 
na precvičovanie horných partií 
bude humenská samospráva hra-
diť z vlastných zdrojov v sume 1 
512 eur.

ZŠ Jána Švermu
Aj táto základná škola získa nové 
detské ihrisko pozostávajúce zo 
4 komponentov, ktoré bude po-
stavené v rámci projektu „Detské 
fit ihrisko pre všetkých“. V rámci 
prvkov tu nájdeme fit lanovú zo-
stavu (horizontálny guliač, lanová 

stena, lanový prechod so závesný-
mi lanami) aj s drevenými materi-
álmi, vežu (zostava Tri veže – 2x 
dlhá šmykľavka, závesný retiaz-
kový most medzi vežami, pevný 
oblý most medzi vežami, lezecká 
stena, guliačové a lanové prelie-
začky) a 2 ks drevených prevažo-
vacích/vahadlových hojdačiek s 
kovovým držiakom, ktoré budú 
slúžiť na hranie sa a pohybovú ak-
tivitu detí. Dopadová plocha ihris-
ka v tomto prípade bude z gume-
nej rohože hrúbky 4 cm o veľkosti 
121 m2 . Celková predpokladaná 
cena stavby predstavuje 12 737 
eur, z toho požadovaná dotácia 8 
000 eur a vlastné zdroje 4 737 eur.

Autor : Štefan Letko   

Cieľom nášho života je byť uži-
točný a vďačný Pánu Bohu, že 
nám dal do vienka to najkrajšie, 
a to je život. 
Nemôžeme žiť, ak nemáme 
pred sebou určité predsavzatia. 
Žiť tak, aby naše srdiečko bilo 
v opojení a duša bola pokojná. 
Uvedomme si, že aj náš rozum je 

veľakrát srdcom pravdy. 
Ono má spolu s dušou spoločného 
menovateľa a ním je láska, poho-
da a pokora. Toto všetko musí byť 
úprimné, čisté a musí vychádzať 
z nášho vnútra. Každý človek by 
mal stráviť život v pravde a spra-
vodlivosti. Nie sú to frázy, ale je to 
skutočnosť. To by malo byť aj jeho 
zmyslom. Nie dobývať, ale čestne 
a zodpovedne bojovať. K tomu po-

trebujeme vzájomné porozumenie 
a rešpektovanie ľudí sa navzájom. 
Poďme v ústrety a hľadajme vzá-
jomné zblíženie sa. Vážme si všet-
ky ľudské hodnoty. Nepovyšujme 
mamonu nad všetko ostatné. Veď 
sú aj cennejšie a vzácnejšie hod-
noty a to je zdravie a skromnosť. 
Hoci má náš život tisíc podôb, 
predsa je zaujímavý. Súčasná 
doba nabrala veľmi rýchle tempo, 

ktoré zodpovedá daným potre-
bám. Každá zmena, ktorú sme si 
želali, prináša čosi nové. Buď-
me hrdí a zdvihnime hore hlavu, 
a povedzme si: Náš život, aj keď je 
krátky, ale je krásny a zaujímavý, 
je nám prepožičaný iba na určitý 
čas. Majme preto stále pred sebou 
radosť zo včerajšku i zajtrajška. 
Kto zasvätil svoj život niečomu du-
ševnému, nemôže byť nespokojný. 

Mesto Humenné bolo opäť úspešné a získalo dotácie na tri projekty pre základné školy.
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Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa začala reťaz modlitieb za kňazov

Humenné: V turistickom informačnom centre majú aj zberateľskú pečiatku

tasr, Slovensko 

Za iniciatívou stojí Spoločenstvo 
Modlitby za kňazov. TASR o tom 
informovala Konferencia bisku-
pov Slovenska. „Pôstne úmys-
ly môžu byť rôzne. Naše obety 
a modlitby potrebujú aj kňazi 
starí a chorí. Kňazi so zraneným 
srdcom, spútaní rôznymi závislos-
ťami alebo takí, ktorí sa cítia vy-
horení,“ uviedli organizátori. Pôst 
podľa nich môžu veriaci obetovať 

nielen za kňazov v ich farnosti, ale 
aj za budúcich kňazov. „Každý, 
kto má možnosť a túžbu zapojiť 
sa, môže si vybrať ľubovoľný deň 
a obetovať ho za našich duchov-
ných otcov,“ poznamenali orga-
nizátori. Spoločenstvo Modlitby 
za kňazov vyzvalo aj samotných 
kňazov, aby sa k pôstu pripojili 
a odslúžili na tento úmysel sväté 
omše. Súčasťou tejto iniciatívy 
bude aj Púť za kňazov v Šaštíne, 
ktorá sa uskutoční 26. októbra.

tasr, Humenné 

TIC sa zo svojich bývalých 
priestorov na veľkej železničnej 
stanici presťahovalo na základe 
rozhodnutia mestského zastupi-
teľstva. Keďže patrí pod správu 
MsKS, svoje nové sídlo našlo tam. 

Ako pre TASR uviedla Michaela 
Dochánová z tlačového referátu 
mestského úradu, TIC ponúka 
bezplatné i spoplatnené služby. 
Návštevník tu môže získať infor-
mácie o meste, okolí a o podu-
jatiach realizovaných v ňom, 
nakúpiť suveníry, propagačné 

materiály či mapy. V ponuke sú 
aj sprievodcovské služby. „Novin-
kou je možnosť kúpy vstupeniek 
na predstavenia organizované 
MsKS alebo Kinom Fajn,“ dopl-
nila Dochánová. TIC je otvorené 
denne do 18.00 h, v pracovných 
dňoch od 8.00 h, počas víkendu 

je návštevníkom k dispozícii od 
10.00 h. V uplynulom roku navští-
vilo podľa Dochánovej humenské 
TIC 1914 návštevníkov, v tomto 
roku k 30. júnu to bolo zatiaľ 910 
turistov.

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15. septembra) sa začala na Slovensku 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. 
Trvať  bude do 24. októbra. 

Pamiatku na pobyt v Humennom v podobe odtlačku zberateľskej pečiatky znázorňujúcej jeho dominantu, renesančný kaštieľ, 
môžu získať návštevníci turistického informačného centra (TIC). Informuje o tom samospráva na sociálnej sieti. Po novom sídli 

TIC v budove mestského a kultúrneho strediska (MsKS) na humenskom námestí.

Pamiatka na pobyt v Humennom môže byť aj v podobe odtlačku zberateľskej pečiatky 
znázorňujúcej renesančný kaštieľ.  | FOTO MILAN POTOCKÝ

Po novom sídli Turisticko-informačné centrum TIC v budove Mestského a kultúrneho 
strediska na humenskom námestí.  | FOTO MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY

ČEKY POINT
Výnimočná talkshow Mariána Čekovského. Téma: Cesta. Hosťom 
bude spevák Lukáš Adamec. – v pondelok 23. septembra o 19.00 

hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 17 eur.
DOMOV

Komédia nielen o Rusínoch a Východe, ale o každom (a pre 
každého), kto sa niekedy musel vrátiť domov, kto niekedy z domu 

túžil utiecť, kto sa niekedy vo svojom živote aspoň na čas stal 
súčasťou nejakého domova a zaujal aspoň jednu z rolí: rodič, 

dieťa, súrodenec, manžel... Táto hra je o rodine, ktorá nefunguje a 
predsa funguje tak, ako má, o stereotypoch, ktoré niekedy bavia, 

inokedy vytáčajú do zúrivosti, no bez ktorých by to skrátka nešlo, o 
domove, ktorý je chvíľu blázincom, potom terapeutickou skupinou 

a ihneď na tom hrejivým hniezdom, o vzťahoch detí s rodičmi, 
súrodencov, partnerov... Divadlo/zrkadlo – v ktorom sa spoznáte, 

v ktorom spoznáte svojich príbuzných a nájdete si nových. Nie tak 
úplne vážna hra o nás a okolnostiach, ktoré nás robia tým, kým 
sme. - v pondelok 30. septembra o 19.00 hod. v divadelnej sále 

DK. Rusínska verzia.
H´UMENIE 2: FAREBNÉ VARIÁCIE
Vystavujú frekventanti Ateliéru Galéria Andreja Smoláka. – do 30. 

októbra vo výstavnej miestnosti DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

DEŇ TRADIČNÝCH REMESIEL
Vo štvrtok 26. septembra od 8.30 do 13.00 hod. v skanzene VM.

PODVIHORLATSKÁ CHOVA-
TEĽSKÁ VÝSTAVA

Domáce a exotické zvieratá. / pre verejnosť 27. (14.00 – 18.00 
hod.), 28. (9.00 – 18.00 hod.) a 29. septembra (9.00 – 14.00 hod.) 

v skanzene VM.
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 ob-
jektu renesančného kaštieľa a priľahlého parku na rytine z obdobia 

druhej polovice XVII. storočia po dnešok. 

KINO FAJN

FATIMA – POSOLSTVO STÁLE AKTUÁLNE
dokument - 24. septembra o 18.00 hod.

Film kladie dôraz na najdôležitejšiu skutočnosť celého posolstva, 
ktorým je pokánie a obrátenie. Za pozornosť stoja povzbudivé 
slová prešovského arcieparchu J. Babjaka SJ: Spoločne šírme 

Fatimské posolstvo, ktoré je stále aktuálne a v ľudstve, žiaľ, ešte 
celkom nenaplnené. Cieľom Nadácie Slovakia Christiana je brániť 

nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva 
a rodiny, usiluje sa o absolútnu ochranu ľudského života od počatia 

po prirodzenú smrť.
AD ASTRA

sci-fi, thriller (USA), slovenské titulky – 24. septembra o 19.30 hod.
Brad Pitt putuje na vonkajší okraj slnečnej sústavy, aby zastavil 
hrozbu pre život na planéte Zem.  Objavuje tam tajomstvá, ktoré 

spochybňujú povahu ľudskej existencie a naše miesto vo vesmíre. 
XXII. storočie. Umelá inteligencia je integrovaná do všetkých 

priemyselných odvetví, Mesiac a Mars sú kolonizované, ľuďmi 
osídlené satelity obiehajú okolo Neptúnu, najvzdialenejšej planéty 
slnečnej sústavy. Na Zemi sa stavia nová Babylónska veža. Tím 

budujúci túto gigantickú stavbu vedie Roy McBride (B. Pitt). Astro-
nautom sa stal vďaka svojmu otcovi (T. L. Jones), ktorý bol (možno 

stále je) veliteľom výskumnej expedície projektu Lima. 
POMAĽOVANÉ VTÁČA

vojnová dráma (CZE/SVK/UKR), slovenské titulky – 25. septembra 
o 19.00 hod.

Svetlo je vidieť len v tme... V snahe uchrániť svoje dieťa pred 
vyhladzovaním Židov, posielajú ho rodičia k príbuznej na vidiek, 

kdesi vo východnej Európe. Chlapcova teta však nečakane umiera a 
tak je dieťa nútené vydať sa na cestu a pretĺkať sa samo divokým a 
nepriateľským svetom, v ktorom platia len miestne pravidlá, pred-
sudky a povery. Snahu chlapca o doslova fyzické prežitie vystrieda 
po vojne iný boj. Boj, ktorého si ani nie je vedomý - boj so sebou 

samým, boj o svoju dušu, o svoju budúcnosť…
DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU

(A RAINY DAY IN NY)
romantická komédia (USA), české titulky – 26. septembra o 19.30 

hod., 28. 9. o 17.30 hod.
Nová snímka štvornásobného držiteľa Oscara a majstra vzťahových 
komédií Woodyho Allena rozpráva príbeh vysokoškolákov Gatsby-
ho (T. Chalamet) a jeho priateľky Ashleigh (E. Fanning), ktorých 

spoločný víkend v New Yorku rozhodne nepôjde podľa plánu. 
Ashleigh dostane za úlohu urobiť na Manhattane pre školský časo-
pis rozhovor so slávnym filmovým režisérom Rolandom Pollardom. 
Gatsbyho plány sa začnú rúcať, keď Pollard pozve Ashleigh pozrieť 
sa na nakrúcanie filmu. Je filmovým svetom úplne okúzlená. Gatsby 
neplánovane prežije deň s Chan (S. Gomez), vtipnou a uštipačnou 

sestrou svojej bývalej priateľky. Obaja zisťujú, že asi najdôležitejšie 
v živote je nájsť tú správnu osobu…

ANGRY BIRDS VO FILME 2
animovaný, komédia, rodinný (USA), slovenský dabing – 27. 

septembra o 17.30 hod.
Red, Bomb a Chuck sa vracajú v pokračovaní populárnej rozprávky. 

Okrem vtáčieho Píplandu a sveta ich úhlavných nepriateľov, 
Krochkáčov, existuje aj záhadný tretí ostrov, ktorého obyvatelia 

predstavujú pre všetkých novú hrozbu. Ak sa chcú zachrániť, musia 
sa odvekí súperi spojiť a spolupracovať. Z najhorších nepriateľov 

je tak ešte horší tím...
RAMBO: POSLEDNÁ KRV
(RAMBO: LAST BLOOD)

akčný thriller (USA), české titulky – 27. septembra o 19.30 hod.
Prvýkrát s krátkymi vlasmi, prvýkrát bez čelenky, prvýkrát u seba 
doma, prvýkrát unavený. Zato stále s lukom a ikonickým nožom. 
Kruh sa uzatvára. Takmer štyridsať rokov dlhý príbeh legendárnej 

akčnej postavy. John Rambo (S. Stallone) bude nútený oprášiť 
svoje schopnosti a vydať sa na cestu krvavej pomsty. Usadil sa na 
ranči v Arizone a démonov zo svojej zabíjackej minulosti sa snaží 

vyhnať pokojným životom kovboja v americkom zapadákove. 
A práve obyčajný pocit, že má konečne pre čo žiť, ho neľútostne 
vráti tam, odkiaľ sa snaží utiecť. Do sveta zabíjania. Dcéra jeho 
dávneho priateľa totiž nedbá na výstrahy a vydá sa za hranice do 
Mexika, kde ju unesie miestna mafia. Únosy dievčat na nútenú 

prostitúciu robia zločinci v Mexiku bežne, v tomto prípade však 
majú obrovskú smolu. 

WEBSTEROVCI 2: 
ZO ŽIVOTA PAVÚKOV

animovaný, rodinný (SVK/POL), slovenský dabing – 28. a 29. 
septembra o 16.00 hod.

Malá Lili opäť objavuje tajomstvá veľkého pavúčieho sveta. Jej 
starší brat Hugo je pri dobrodružných výpravách často jej spoloční-
kom, aj keď o to veľmi nestojí. Pavúčia rodina je  silno prepojená 
pavučinou lásky a spolupráce. Hoci upliesť ju, je niekedy poriadne 

náročné. V pásme zo šiestich nových príbehov objavíme nielen 
pevnosť pavúčieho vlákna, ale najmä veselý svet bláznivej rodinky 

z výťahovej strojovne. A budú lietať aj karamelové muchy!
CASINO.SK

dráma (SVK), originálna verzia – 28. a 29. septembra o 19.30 hod.; 
1. októbra o 19.30 hod.

Život je jediná hra, ktorú si človek nevyberá sám. Ústrednou témou 
filmu nie sú len príbehy, ktoré sa viažu k priestoru kasína, hazardu 

a hráčom pokru, ale aj príbehy z vonkajšieho sveta – hra ako 
životný pocit daný človeku od narodenia. Hra v priestore kasína 
je podstatou zábavy a relaxu, ale aj pocitu hazardu, má v sebe 

akúsi príchuť tajomstva. Svet „za múrmi“, vonkajší svet, a teda aj 
politika, je svetom ešte väčších hier. Politika ovplyvňuje životy 

ľudí, zahráva sa s nimi a na rozdiel od „pokerového“ sveta používa 
často aj neférové prostriedky, nemá dané pravidlá hry a niekedy 

proti nim dokonca bojuje.
HODINÁROV UČEŇ
rozprávka (CZE/SVK), slovenský dabing  

– 29. septembra o 17.30 hod.
Nad kolískou malého Urbana stoja dvaja dobrí duchovia osudu, 

Rodovít a Rodovoj, a ich sestra, zlá sudička Zlotica. Kým Rodovít 
s Rodovojom želajú Urbanovi bohatstvo a lásku, Zlotica praje 
chudobu a nekonečné strasti. Čie proroctvo 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 hodinárovej 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. 

NECH JE SVETLO
dráma (CZE/SVK), slovenská verzia – 2. októbra o 19.30 hod.

ASFK... Milan (40) má  tri deti a aby zabezpečil svoju rodinu, chodí 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(VÁHY * 22. 9. – 22. 10.)

23. 09.   ZDENKA, ZDENA
  (Medzinárodný deň proti 

sexuálnemu zneužívaniu 
a obchodu so ženami a deťmi)

24. 09.   ĽUBOŠ, ĽUBOR
  (Európsky deň 

agrobiodiverzity)
25. 09.   VLADISLAV, VLADISLAVA
  (Svetový deň mlieka 

v školách)
26. 09.   EDITA
  (Európsky deň jazykov)
27. 09.   CYPRIÁN
  (Deň železničiarov / Svetový 

deň cestovného ruchu)
28. 09.   VÁCLAV, VÁCLAVA
  (Den české státnosti - ČR)
  (Svetový deň za právo vedieť 

/ Svetový deň besnoty / 
Medzinárodný námorný deň – 
IMO)

29. 09.   MICHAL, MICHAELA, 
MICHALA

  (Sviatok sv. Michala – patróna 
chorých / Svetový deň 
srdca / Medzinárodný deň 
nepočujúcich)

30. 09.   JAROLÍM, RÁCHEL
  (Medzinárodný deň 

prekladateľov)

pracovať do Nemecka. Počas návštevy doma cez Vianoce zistí,  že 
jeho najstarší syn Adam je členom polovojenskej mládežníckej sku-
piny. Chlapec je zapletený do šikanovania a usmrtenia spolužiaka. 

Spolu s manželkou Zuzkou zisťujú  skutočnú pravdu  o svojom 
synovi, o svojej rodine, o sebe samých a aj o spoločenstve okolo 
seba... Hrajú: Milan Ondrík, František Beleš, Zuzana Konečná, 

Ľubomír Paulovič... Karlovy Vary IFF – Najlepší mužský herecký 
výkon (Milan Ondrík),  Zvláštne uznanie (Ekumenická porota).

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
23. 09.  XÉNIA / MARYLIN
24. 09.  GEOFFREY / ARČI
25. 09.  STRELKA / FATIMA
26. 09.  TIFFANY / GITA
27. 09.  GIBSON / JAVA
28. 09.  VLINKA / MONA
29. 09.  ULRIKA / SILVER
30. 09.  WILLY / BORKO
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Aký je september, taký by mal byť aj marec.
Posledné tohtoročné jablko zjedol sv. Pio 

z Pietrelciny (23. 9., rehoľník, taliansky kňaz 
a svätec).

Od Cypriána (27. 9.) chladno už býva zrána. 
Na sv. Václava (28. 9., knieža a mučeník) býva 

blata záplava a mrazivo nastáva.
Svätováclavské časy prinesú však ešte pekné 

počasie „babieho“ leta.
Ak sa do svätého Michala (29. 9., archanjel) 
hrozno nedovarí, nebudeš mať z neho vína 

súdok starý.
Jasné nebo v noci pred Michalom zvestuje, 

 že po ňom treskúca zima nasleduje.
Po Michalovi tráva, aj keď by si ju kliešťami 

ťahal, von nepôjde. 
Keď v deň Michala prší, chladno príliš  

až do Vianoc nebude.

PRANOSTIKA

 (jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (16.09.) 6:04 / 18:45 hod.
ut 6:05 / 18:43 hod.
st  6:07 / 18:41 hod.
štvr 6:08 / 18:39 hod.
pia   6:09 / 18:37 hod.
sob  6:11 / 18:35 hod.
ned  6:12 / 18:33 hod.
pon (23.09.) 6:14 / 18:30 hod.

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

23. 09.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
24. 09 .  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
25. 09.   U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
26. 09.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
27. 09.   HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 2045/21
28. 09.   MÁRIA,
 Krátka ul. 3
29. 09.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
30. 09.  DR. MAX - Poliklinika,
 Ul. 1. mája 23

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

S L U Ž B Y

 � PREPRAVA tovaru / 
SŤAHOVANIE - vlastnou do-
dávkou. STAVEBNÉ a MU-
RÁRSKE práce. Tel. 0908 
417 071.

HE-R/0171

P R Á C A 

 � 42-ročný, čiastočne in-
validný dôchodca súrne 
HĽADÁ PRÁCU alebo BRI-
GÁDU ako pomocný robot-
ník, vrátnik / informátor, 
predajca v novinovom stán-
ku. Humenné a okolie. Tel. 
0948 097 342.

HE-R/0172

P R E D A J

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

HE-R/0167

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

HE-R/0001

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

HE-R/0170

 � Predám osobné AUTO 
zn. Škoda Fabia combi 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

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM
(23. – 29. 9. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 09.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 18.30 – 20.00 hod.
str, pia 13.00 – 16.00 hod.
 18.30 – 20.00 hod.
štvr 13.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 18.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

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

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

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)
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MJK, Humenné

Parádny ľad, príjemná poci-
tová teplota pre hokejového 
fanúšika v hľadisku, plexisklá 
nové (čisté) a nezahmlené... 
Prvý hokejový zápas na domá-
com ľade v novej sezóne s no-
vým klubom HC 19 Humenné 
si prišli Humenčania vychut-
nať v sobotu 21. septembra 
podvečer na humenský zimný 
štadión. Usídlili sme sa opäť 
v II. hokejovej lige, v skupine 
B Východ. A opäť tak od za-
čiatku musíme bojovať o naj-
vyššiu pozíciu pre vstup do 
vyššej súťaže. 

Uplynulý týždeň sa v priesto-
roch zimného štadióna uskutoč-
nila tlačová konferencia pred 
začiatkom sezóny k novému 
hokejovému klubu. Podrobne 
sa téme budeme venovať už 
v ďalšom vydaní nášho týžden-
níka. Na strane 15 nájdete súťaž 
o VIP vstupenky na všetky do-
máce zápasy základnej skupiny 
a play-off domáce zápasy.

II. HOKEJOVÁ LIGA, 
skupina B – 1. kolo

HC 19 HUMENNÉ  
– HC REBELLION GELNICA

7:1 (3:0, 2:0, 2:1)

Góly: 2. Marek Nagy (1:0 – 
Komloš, Maury), 7. Tomáš Ba-

novský (2:0 – Šándor), 10. To-
máš Banovský (3:0 – Krajňák, 
Nagy), 32. (OS1) Filip Vaško 
(4:0), 39. Ivan Fedorko (5:0 
– Markuš, Vaško), 51. Oliver 
Mriglot (6:0 – Skokan, Mau-
ry), 54. Sebastián Hrabčák (7:1 
– Skokan, Šándor) – 53. Martin 
Gross.

Strely: 40-11. Zákroky: 0-33. 
Presilovky: 0/3 – 0/3. Oslabe-
nia: 3/3 – 3/3. Vylúčenia: 4-3.
Rozhodovali: M. Mihaľov – 
M. Vall, M. Tomáš. Divákov: 
580.

HC 19: Dominik Riečický – 
Ľubomír Buraľ, Martin Ondrej, 
Filip Vaško, Denis Markuš, Ivan 
Fedorko – Marko Komloš, Sla-
vomír Maury, Tomáš Banovský, 
Martin Krajňák, Marek Nagy 
– Jakub Copko, Jakub Jendruš, 
Sebastián Hrabčák, Ján Skokan, 
Oliver Mriglot – Ľubomír Šán-
dor. Tréner: Milan Staš. Vedúci 
družstva A, asistent trénera: Ru-
dolf Jurčenko. Lekár: MUDr. 
Róbert Copko.
HC Rebellion: Jaromír Just – 
Denis Šterbák, Lukáš Harendar-
čík, Boris Šterbák, Lukáš Laško-
dy, Dávid Šeliga – Ivan Grega, 
Igor Šveda, Martin Gross, Peter 
Gross, Richard Hajduk – René 
Hvizdoš, Michal Baksay, Jakub 
Kochan, Denis Gurčík. Tréner: 
Miroslav Škovira.

Obe družstvá nastúpili s jed-
ným golmanom, Humenčania 
mali na striedačke v zálohe aj 

druhého. Po žrdi brány súpera 
z Gelnice sa z následného úto-
ku do gólovej štatistiky v čase 
1:12 minút zapísal Marek Nagy. 
V 7. a 9. minúte navýšil skóre 
Tomáš Banovský. Golman Just 
si v prvej tretine azda ani raz ne-
vydýchol, zato  na humenskom 
brankárovi Riečickom si hostia 
zgustli iba dvakrát. 
Aj v druhej dvadsaťminútovke 
sa javilo okupované iba pásmo 
súpera. Až v 29. minúte zak-
tivizovala si Gelnica a začala 
nápor na domácu bránu. Odoz-
vou však bola 32. minúta, keď 
kapitán Filip Vaško na dvakrát 
prekonal brankára hostí, strelou 

pod hornú žrď. Na 5:0 zvyšoval 
v 39. minúte Ivan Fedorko. Gel-
nica pôsobila korčuliarsky sla-
bo, rovnako práca s pukom ne-
bola ukážková. Na druhej strane 
môžeme povedať, že hrali čisto 
a férovo, nepokúšali sa o kon-
taktné súboje. 
Gólový poltucet si pripísal 
na začiatku 51. minúty Oli-
ver Mriglot a už o tri minúty 
sa čestným gólom prezentoval 
Martin Gross zo strany Gelnice. 
Humenčania využili príležitosť 
ešte raz, v 54. minúte, Sebastián 
Hrabčák stanovil konečný rezul-
tát stretnutia.  

Zahrievacia hokejová premiéra Humenčanov, a opäť 

Úspešná formácia HC 19 Humenné, po góle Ivana Fedorka. | FOTO MJK Kapitán Filip Vaško v novom drese HC 19 Humenné. | FOTO MJK

Brankárska jednotka tejto sezóny na domácom ľade | FOTO MJK
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v druholigovej súťaži. Súper neprišiel s veľkými ambíciami

Nová vyfintená rolba vzbudila u divákov ohlas.   | FOTO MJK

Ján Skokan v útoku na golmana súpera z Gelnice..  | FOTO MJK

Brankár Jaromír Just vzdoroval Humenčanom, ale neúspešne. 
| FOTO MJK

Lodivod Milan Staš vo svojej obvyklej pozícii na striedačke. 
Humenský fanúšik verí, že so svojím tímom dovedie humenský hokej 
do prvej ligy.  | FOTO MJK

Tomáš Banovský (uprostred) sa tešil v úvodnom 
zápase sezóny hneď dvakrát.  | FOTO MJK

Sebastián Hrabčák a Martin Gross (Gelnica) pred bránou Justa.  | FOTO MJK

Dominik Riečický sa podvolil súperovi iba raz.  | FOTO MJK
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(dk), -MJK-; Bratislava, Snina

Predsedníctvo Slovenského 
šermiarskeho zväzu zorgani-
zovalo 17. septembra v repre-
zentačných priestoroch bra-
tislavského hotela Gate One 
slávnostné odovzdávanie cien 
víťazom Slovenského pohára 
v šerme pre všetky kategórie 
za sezónu 2018/2019  a odo-
vzdávanie dekrétov repre-
zentantom pre novú sezónu 
2019/2020.  

Za Klub šermu Snina boli oce-
nenými dvaja sninskí šermiari. 
Víťazom Slovenského pohá-
ra v šerme kordom v kategó-

rii mladších žiakov sa stal už 
druhýkrát LUKÁŠ SENTIVAN. 
V kategórii starších žiačok to 
bola MÁRIA RIEDL, ktorá sa 
stala víťazkou aj kategórie ka-
detiek. 
Do rezervy kadetskej reprezen-
tácie boli menované dve sninské 
pretekárky – Želmíra Grossru-
batscher a Mária Riedl. 

ŠPORT / INZERCIA

Zviditeľnili sninský šerm. 
Záväzok do ďalšej sezóny

L. Sentivan a M. Riedl s trénerom Daliborom 
Kazíkom. | FOTO ARCHÍV DK

 

 

 

 

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

HE-PR/0248
H

E-S/0042
HE-PR/0268
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Inzercia / Spravodajstvo

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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Ponúkame hokejovým fanúšikom a našim čitateľom možnosť 
zapojiť sa do súťaže o sedem VIP vstupeniek. 
Súťažná otázka (1) o tri vstupenky: 
-napíšte celé meno nového kapitána A-družstva HC 19 Humenné 
-napíšte výsledok stretnutia Humenné – Gelnica
-napíšte mená strelcov gólov v tomto zápase

Svoje odpovede posielajte e-mailom  
na adresu:  

michaela.kobanova@humenskyexpres.sk  
do 29. septembra 2019 (do 10.00 hod.).  

Do žrebovania budú zaradené iba správne 
odpovede všetkých troch otázok súčasne.

Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.
Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom 
náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca 
podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré 
musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred 
požiarmi a civilnej ochrany. 

Spoločnosť KEEPER, s.r.o. v Humennom vám už 12 rokov ponúka služby autoškoly a školiaceho strediska. V roku 
2018 sme rozšírili našu činnosť, aby sme sa ponukou prispôsobili neustále sa vyvíjajúcim legislatívnym požiadavkám 
a uľahčili vám nielen orientáciu v povinnostiach, ale aj ich plnenie.

Ušetrite si čas pri hľadaní služieb autorizovaného 
bezpečnostného technika, technika požiarnej 

ochrany a technika civilnej ochrany.

„V dobe, keď je čas drahocenný, je potrebné mať partnera, 
ktorému záleží na vašich potrebách. 
Nehľadajte, prinášame riešenia k vám.“ 

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

Školenia, prehliadky, kontroly, revízie, rekvalifikácia - Keeper ponúka komplexnú ponuku služieb na jednom 
mieste. Individuálny prístup prispôsobený vašim potrebám zaručí vašu spokojnosť a vy tak budete spĺňať všetky 
povinnosti a mať pri tom čas na to, na čom vám naozaj záleží.

Ďalšie informácie získate na www.keeper.sk alebo prostredníctvom kontaktov 
 – e-mail: info@keeper.sk * tel.: 0910 979 417.

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana

HE-PR/0103

POZOR
SÚŤAŽ
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-MJK-, Humenné

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 10. kolo

FK HUMENNÉ – PLAVNICA
2:0 (1:0)

Góly: 17. Filip Serečin, 73. Roman 
Kovalčík.
Žlté karty: 37. Pa. Ruskovský, 87. 
J. Skvašík – 18. J. Pekár, 74. M. Ha-
nuščák, 85. F. Vojtek. Červené karty:  
45. Pavol Ruskovský (predstieranie 
pádu v pokutovom území) – nikto. 
Rozhodovali: L. Dzivjak – C. Juhás, 
J. Baldovský – 425 divákov.
FK HE: Dávid Slávik – M. Sidor, I. 
Komjatý (89. Pe. Kridla), R. Kovalčík 
(76. M. Jakubov), M. Mihok, L. Ku-
lich (89. S. Salanci), Pa. Ruskovský, 
E. Streňo (89. A. Havlíček), F. Serečin 
(64. J. Skvašík), C. Vasiľ, M. Zlacký. 
Tréner: Peter Košuda.
FK DRUŽSTEVNÍK: Tomáš Harni-
čar – M. Berecký, J. Pekár, R. Visloc-
ký, M. Verešpej, M. Hanuščák, P. 
Rindoš, M. Krafčík (67. D. Valek), F. 
Vojtek, J. Tináth (67. T. Martoňák), K. 
Tináth (87. M. Bočkaj). Tréner: Marián 
Prusák.
•	 ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY - MFK 
SNINA 2:0 (1:0), góly: 3. a 56. Ivan 
Petruk.
•	 Vranov n/T. – Giraltovce 3:1, Pre-

šov – Krompachy 2:0, Lipany – Svid-
ník 1:0, Spišská Nová Ves – Stropkov 
1:2, Poprad B – Bardejovská Nová Ves 
5:1, Kalša – Veľké Revištia 2:0.

Lipany 9 8 0 1 23:5 24
Vranov 9 7 1 1 20:7 22
Kalša 10 7 1 2 21:9 22
Poprad B 9 7 0 2 24:11 21
Prešov 9 6 1 2 27:9 19
Humenné 9 6 1 2 18:7 19
Stropkov 9 5 1 3 14:14 16
Svidník 10 3 3 4 11:14 12
Snina 9 3 2 4 10:14 11
Š. Michaľany 9 3 1 5 7:15 10
Plavnica 9 2 2 5 6:16 8
Bard. N. Ves 9 2 2 5 13:24 8
V. Revištia 9 2 0 7 6:29 6
Krompachy 9 1 2 6 9:13 5
Spiš. N. Ves 9 0 3 6 4:11 3
Giraltovce 9 1 0 8 7:22 3

Najbližšie zápasy FK Humenné:
•	11. kolo – 29. septembra o 15.00 
hod.: MFK Slovan Giraltovce – FK 
Humenné.
•	12. kolo – 5. októbra o 14.30 hod.: 
FK Humenné – TJ Veľké Revištia.

Ďalšia povinná jazda... aj bez novoženáča Paľa Šuľáka víťazne  

Novomanželské ÁNO si Pavol Šuľák a Erika Radvaniová povedali v sobotu 21. septembra v rímsko-
katolíckom kostole Nanebovstúpenia Pána v Strážskom. | FOTO MJK

Roman Kovalčík (č. 99, chrbtom) si počkal na správnu loptu do 73. minúty, kedy zvýšil vedenie 
Humenčanov na 2:0. | FOTO MJK

Erik Streňo si „hodil rybičku“ (dovolenú) po zelenom trávniku v šestnástke hostí. | FOTO MJKČo nezachránil brankár Plavnice, o to sa postarala obrana. | FOTO MJK

Súper z Plavnice síce dobýjal pásmo domácich, 
ale skórovať sa mu nepodarilo. | FOTO MJK

Takto sa Paľo Ruskovský hneval na svoje 
druhé žlté napomínanie v zápase s Plavnicou. 
V 45. minúte videl červenú kartu za fingovaný 
pád v pokutovom území súpera. | FOTO MJK


