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V Humennom obdivovali tradičné 
remeslá stovky návštevníkov

Turizmus: V Prešovskom 
kraji vzrástol počet 
ubytovaných návštevníkov

Nevšedné zážitkové 
vzdelávanie aj zábava 
pre deti z Humenného

  Viac na str. 3   Viac na str.9

Milan Potocký, Humenné 

Vihorlatské múzeum v Humen-
nom sa svojimi aktivitami pripo-
jilo k európskym inštitúciám pod-
porujúcim myšlienku prezentácie 
a ochrany rozmanitých prejavov 
európskeho kultúrneho dedičstva 
v rámci Dní európskeho kultúr-
neho dedičstva, ktorých tohtoroč-

ným mottom bolo umenie a záži-
tok. „Naším poslaním je, aby sme 
to, čo máme v depozitoch a čo 
máme v expozíciách, priblížili čo 
najširšiemu okruhu ľudí. Deň re-
mesiel je jedným z podujatí, ktoré 
sme začali pravidelne robiť asi 
tretí rok. Tie deti a školy, ktoré 
prídu k nám, reálne vidia, ako tá 
expozícia vyzerá a ako to niekedy 

fungovalo. Ide o to, aby mladí ľu-
dia, študenti a žiaci vôbec vedeli, 
čo a ako niekedy existovalo. Na-
príklad taká orba koňom je pre 
niekoho španielska dedina. Prio-
ritou je, aby čo najviac návštev-
níkov k nám prišlo a aby videli, 
ako to niekedy bolo a fungovalo, 
a aby spoznali niečo z vlastných 
koreňov a tradícií,“ vysvetlil ria-

diteľ múzea Vasil Fedič. Program 
ponúkol ukážky a tvorivé reme-
selno-umelecké dielne tradičnej 
remeselnej výroby hrnčiarov, 
tokárov a umeleckých rezbárov, 
remenárov, tkáčov, kováčov, 
spracovateľov vosku a ľudových 
umelcov z blízkeho regiónu. Ko-
lorit života na dedine doplnila 
rekreačná jazda na koni.

V Expozícii ľudovej architektúry a bývania v Humennom sa uplynulý štvrtok uskutočnil Deň tradičných remesiel. 
Podujatie prilákalo stovky návštevníkov nielen z Humenného, ale aj z okolitých miest a obcí.
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V Humennom obdivovali tradičné remeslá stovky návštevníkov

Ján Ihnát z obce Hatalov vyrába z hovädzej kože pastierske biče, tašky, 
opasky a náramky. „Bič je signálny nástroj, obecní pastieri ho používali, keď 
sa ráno vyháňal dobytok na pašu. Bolo to znamenie pre gazdov, že majú 
kravy vyhnať na ulicu. Používal sa aj pri stáde oviec, keď ním plesknete, 
simulujete tým blýskanie hromu a stádo oviec sa dá dohromady. Niektorí 
pastieri, hlavne v tých horských oblastiach, si tým dávali aj signály. Výroba 
jedného biča trvá zhruba dva dni. Ja vyrábam naše zemplínske biče. Tie 
sa pletú trochu ináč ako na zvyšku územia Slovenska. Väčšinou sa na 
Slovensku pletú so štyrmi remeňmi od hrubého konca k tenkému a u nás na 
Zemplíne  pletieme so štyrmi od tenkého konca, potom sa tie štyri narežú 
na polovicu a potom sa už pletie s ôsmimi remeňmi. Je to také špecifikum. 
Rúčka-bičisko sa v našich končinách zdobila opletaním kožou aj vybíjaním 
nejakých vzorov,“ prezradil Ján Ihnát. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Ján Fedič ukázal deťom, čo je tokárstvo-tradičná výroba točených výrobkov z dreva špeciálnymi 
nožmi, dlátami v rotačnom pohybe dreva súmerne podľa osi. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Jaroslav a Ivana Lechanoví z OZ Košiar predviedli ukážky tradičného spracovania slamy. Zároveň 
ukázali, ako sa z obilnín vyrába múka. Spoločne sa venujú aj hrnčiarstvu. V obci Topoľa postavili 
hlinenú pec na pečenie chleba a na vypaľovanie keramiky. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

79-ročná Anna Hančariková a 82-ročná Paulína Kriviančinová predviedli 
tkanie kobercov na krosnách.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Michal Pasternák a Milan Kunco predviedli v kováčskej dielni výrobu podkov, sekier, motýk a klincov. 
| FOTO: MILAN POTOCKÝ

Návštevníci si mohli priamo v skanzene pozrieť, ako sa kedysi oralo.  
| FOTO: MILAN POTOCKÝ

porkačovanie zo strany 1 
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Humenčania, pomáhajme si: Nevšedné zážitkové vzdelávanie aj zábava pre deti z Humenného

Snina: Prvým v mestskej „sieni slávy“ je paralympionik Samuel Andrejčík

Milan Potocký, Humenné 

Modernú interaktívnu podlahu da-
roval škole generálny riaditeľ spo-
ločnosti Chemes, a. s., Humenné 
JUDr. Dávid Molnár. Zariadenie má 
veľké možnosti využitia nielen počas 
vyučovania, ale aj pri rehabilitácii 
a zábave. Jeho obrovskou výhodou 
je, že motivuje deti k pohybu. Riadi-
teľka školy Erika Firdová potvrdila, 
že unikátna učebná pomôcka so za-
budovaným počítačom, projektorom 
a senzorom pohybu prináša deťom 
nevšedné zážitkové vzdelávanie. „Je 
to také spojenie relaxu, hry a učenia,“ 
vysvetlila riaditeľka. Projektor pre-
mieta rôzne snímky na podlahu, kto-
ré deti ovládajú pohybom rúk a nôh. 
Firdová spresnila, že výhodou zaria-
denia je, že vďaka širokému spektru 
pohybových cvičení rozvíja detskú 
pohyblivosť. Zároveň zlepšuje logic-
ké myslenie, postreh a trpezlivosť. 
Priaznivo vplýva aj na detskú kon-
centráciu a učí deti základné princípy 
programovania. Podporuje sociálne 
začlenenie a kognitívny vývoj u detí 
so špeciálnymi potrebami.
Spojenú školu internátnu na Komen-
ského ulici v Humennom navštevuje 
vyše 180 detí. Riaditeľka školy Erika 
Firdová potvrdila, že v rámci Humen-
ného ide o novinku, ktorú zatiaľ ne-

využíva žiadna škola na území mesta. 
„Je to veľmi dobrá učebná pomôcka 
hlavne pre žiakov s autizmom, preto-
že títo žiaci sú špecifickí. Samozrej-
me, je to aj pre ostatných žiakov. Je 
to čosi nové na trhu, mnohí poznajú 
iba interaktívne tabule. Máme veľa 
detí s viacnásobným postihnutím a 
oni nedokážu na interaktívnej tabuli 
pracovať. Táto interaktívna pomôcka 
je nainštalovaná na strope. Projektor 
premieta rôzne snímky na podlahu 
s tým, že je tam zabudovaný pohy-
bový senzor, ktorý reaguje na pohyb 
detí. Oni to berú ako hru. Je tam 65 
programov, sú tam edukačné, ale aj 
zábavné hry alebo spoznávanie prí-
rody. Deti sa zábavnou formou učia 
a rozvíjajú,“ priblížila riaditeľka. Do-
dala, že súbor programov sa dá ešte 
dopĺňať o nové. V miestnosti, v ktorej 
je umiestnená nová pomôcka, prispô-
sobili rozvrh hodín tak, aby ju mohlo 
využívať čo najviac detí. Generálny 
riaditeľ spoločnosti Chemes, a. s., 
Humenné JUDr. Dávid Molnár pod-
poril hendikepované deti z tejto ško-
ly už aj v minulosti. Sponzoroval aj 
školský ples, majáles, ale aj Deň rodi-
ny. „Tá spolupráca je úžasná. Klobúk 
dole pred takým človekom. To nie je 
len o sponzoringu, on sa aj zaujíma 
o život a chod školy v priebehu celého 
roka,“ uviedla riaditeľka.

tasr, Snina 

O tom, že práve jeho úspechy stoja za 
rozhodnutím samosprávy pravidelne 
udeľovať toto ocenenie, sám nevedel. Pre 
TASR to uviedla vedúca oddelenia stra-
tegického rozvoja sninského mestského 
úradu Erika Jankajová. S myšlienkou 
oceniť športové úsilie Andrejčíka a jeho 
prezentáciu Sniny vo svete prišli podľa 

Jankajovej slov nadšenci, jeho podpo-
rovatelia a fanúšikovia. Pri komunikácii 
s vedením mesta o možnej realizácii toh-
to nápadu sa však vytvoril väčší projekt, 
a to udeľovanie ceny Výnimočný človek 
mesta Snina. „Takým ľuďom, ktorí sú 
vo svojej oblasti skutočne výnimoční a 
ich úspechy prinášajú radosť všetkým,“ 
vysvetlila Jankajová. Pri tej príležitosti 
bolo na námestí v Snine odhalené ume-

lecké dielo sochára Jaromíra Sabola, 
známeho svojimi artefaktmi vyrobený-
mi zo šrotu. „Je venované práve výni-
močným ľuďom v meste Snina a nesie 
symboliku zhmotnenia bojovnosti, ľud-
skej sily a statočnosti. V prenesenom vý-
zname stvárňuje novodobého Herkula,“ 
doplnila Jankajová s tým, že bude slúžiť 
ako pomyselná sieň slávy, v rámci ktorej 
budú pribúdať mená výnimočných ľudí. 

Samuel Andrejčík má 23 rokov a podľa 
Slovenského paralympijskeho výboru 
je aktuálne najväčšou hviezdou sloven-
ského boccistického tímu. „V roku 2013 
vyletel ako kométa a pri svojej premiére 
sa stal prvým európskym šampiónom 
zo Slovenska. Výbornými výsledkami 
v ďalších rokoch potvrdil, že to nebola 
náhoda,“ uvádza na svojej stránke Slo-
venský paralympijský výbor.

Deti zo Spojenej školy internátnej na Komenského ulici v Humennom budú môcť vďaka sponzorskému daru využívať 
modernú učebnú pomôcku. Interaktívna podlaha unikátnym a zážitkovým spôsobom kombinuje zábavu a učenie.

Premiérové ocenenie Výnimočný človek mesta Snina si v piatok podvečer prevzal z rúk primátorky mesta Daniely Galandovej paralympionik, hráč 
boccie Samuel Andrejčík, ktorý v utorok 17. septembra získal na paralympijských hrách v brazílskom Riu de Janeiro striebornú medailu v kategórii BC4. 

Unikátna učebná pomôcka so zabudova-
ným počítačom, projektorom a senzorom 
pohybu prináša deťom nevšedné zážitkové 
vzdelávanie.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Modernú interaktívnu podlahu využijú v škole 
nielen počas vyučovania, ale aj pri rehabilitácii 
a zábave. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na snímke generálny riaditeľ spoločnosti Chemes, a. s., Humenné JUDr. Dávid 
Molnár a riaditeľka školy Erika Firdová. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Slovák pašoval cigarety cez hranicu v igelitových vreciach

Objasnená krádež športových ocenení

Slovenskí policajti pomohli turistom v Chorvátsku v 371 prípadoch

mpo, Sobrance, FOTO: POLÍCIA      

Dňa 25. septembra krátko po 
polnoci na základe informácie od 
orgánov Štátnej hraničnej služ-
by Ukrajiny o možnom pašovaní 
tovaru cez štátnu hranicu zadr-
žala hliadka Oddelenia hraničnej 
kontroly PZ Vyšné Nemecké v pô-
sobnosti Riaditeľstva hraničnej 
a cudzineckej polície (RHCP) Sob-
rance v blízkosti vonkajšej hranice 
v katastrálnom území obce Záhor, 
okres Sobrance,  štátneho prís-
lušníka SR, ktorý niesol dve igeli-

tové vrecia. Nachádzalo sa v nich 
celkovo 60 kartónov (12-tisíc ks) 
cigariet zn. JIN LING bez kontrol-
ných známok na označenie tovaru. 
Únik na spotrebnej dani z taba-
kových výrobkov bol vyčíslený na  
1.227,36 EUR. „Prípad aj osobu 
na mieste prevzal vyšetrovateľ 
Kriminálneho úradu Finančnej 
správy pre podozrenie zo spá-
chania trestného činu porušenia 
predpisov o štátnych technických 
opatreniach na označovanie tova-
ru,“ informovala hovorkyňa RHCP 
Sobrance Agnesa Kopernická.

mpo, Vyšný Hrušov      

V nedeľu 8.septembra doš-
lo vo večerných hodinách ku 
krádeži v objekte jednej zo 
škôl v obci Vyšný Hrušov. Po-
lícia v Koškovciach v prípade 
viedla trestné stíhanie vo veci 

prečinu krádeže. Neznámy pá-
chateľ neoprávnene vošiel cez 
okno do kotolne, ktoré vypáčil 
.  Zo školy ukradol dva putov-
né poháre ( pochádzali z det-
ských súťaži ) a športové oce-
nenia. Zo zborovne si zlodej 
odniesol  ovocný nápoj.  Škola 

škodu vzniknutú na odcudze-
ných veciach i na poškodení 
majetku, zariadenia vyčíslila 
na 150,-Eur. „Zaujímavosťou 
je, že páchateľ sa po čase vrá-
til do školy a putovné poháre 
vrátil späť.  Na základe dôkaz-
nej situácie bolo preukázané, 

že uvedeného skutku sa mal 
dopustiť 29 ročný muž z obce 
Rovné.  Obvinený muž je stí-
haný na slobode, ak sa mu vina 
preukáže, hrozí mu dvojročné 
väzenie,“ vysvetlila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO      

Slovenským občanom radili po-
licajti predovšetkým telefonicky, 
avšak v mnohých prípadoch aj 
osobne. Pomoc bola poskytnutá 
nielen Slovákom, ale aj dovolen-
károm z Poľska, Česka, Nemecka 
aj Fínska. Vo viacerých prípadoch 
robili slovenskí policajti tlmoční-
kov tým chorvátskym pri asisten-
cii turistom z rôznych krajín. Prí-
slušníci slovenskej polície pomá-
hali pri úmrtiach dovolenkujúcich 
Slovákov, pri pátraní po občanoch 
Slovenska, platení pokút, strate 

dokladov, krádežiach a mnohých 
ďalších situáciách. Množstvo in-
formácií poskytli aj v súvislosti s 
dopravnou situáciou pri uzávier-
kach ciest počas požiarov. Oproti 
minulému roku konštatuje polí-
cia pokojnejší rok na cestách aj 
vzhľadom na to, že počas turistic-
kej sezóny nezomrel v Chorvátsku 
na ceste žiaden Slovák. V ôsmich 
prípadoch však museli sloven-
skí policajti asistovať pri smrti 
slovenského občana v dôsledku 
zlyhania srdca alebo utopenia. 
„Mentalita policajtov oboch štátov 
je veľmi podobná, čo môžem po-

tvrdiť nielen na základe vyjadrení 
našich policajtov, ale aj na zákla-
de vlastných skúseností. Policajti 
sú na celom svete rovnakí, riadia 

sa heslom pomáhať a chrániť a sú 
hrdí na svoje povolanie,“ uviedol 
slovenský policajný pridelenec v 
Chorvátsku Marián Slobodník.

V dvoch vreciach sa nachádzalo 60 kartónov cigariet.

Polícia objasnila krádež putovných pohárov, ktoré zlodej ukradol začiatkom septembra v obci Vyšný Hrušov 
v okrese Humenné. Športové ocenenia ukradol 29-ročný muž z obce Rovné.

Slovenskí policajti pomohli turistom v Chorvátsku až v 371 prípadoch. Najčastejšie asistovali pri strate dokladov, 
dopravných priestupkoch a nehodách, krádežiach a narušovaní verejného poriadku pod vplyvom alkoholu. 

TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

KRIMI
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„Nečakane“ prepadnutá cestná komunikácia na Sídlisku pod Sokolejom je opravená
-MJK-, Humenné      

Žijeme v treťom tisícročí. Niektorí 
z nás milujú ruch veľko(malo)mes-
ta. Niekto sa rád utieka do vidieckej 
oblasti, mnohí si volia život na sa-
mote, ďaleko od civilizácie, hľada-
jú pokoj a inšpiráciu. Určite mnohí 
z vás majú skúsenosť, že radšej 
„nešupať“ do starého, lebo sa to 
viac pokazí. Prevencia je ale občas 
lepšia ako neskôr samotná náprava. 
Vyjazdené cesty, nedôsledná práca, 
vychodené a vybité chodníky, ktoré 
už dávno nahlodal zub času (veď 
položený asfalt sa už počíta vekom 
na desaťročia)... 

A  čo  všetko  sa  ukrýva  pod  leskom 
mestských  obydlí?  Sme  spokojní, 
všetko  funguje.  Svietime  elektrinou, 
kanalizácia  odvádza  splašky,  o  sme-
tie  je  postarané,  v  domoch  (bytoch) 
máme  pohodlie  (väčšinou,  veď  su-
sedov  si  nevyberáme),  stačí  otočiť 
vodovodný  kohútik  a máme  studenú 
aj teplú pitnú vodu, v zimnom období 
sa  vo  svojich  príbytkoch  vďaka  vy-
kurovaniu  zahrievame.  Fungujeme. 
Niekedy však stačí málo a môže dôjsť 
k tomu najhoršiemu... 

Na Sídlisku pod Sokolejom, pri mest-
skom  bytovom  dome  na  ulici  SNP 
2525/39,  na  konci  „slepej“  ulice, 
v  strede  cestnej  komunikácie,  kde 
navôkol  po  oboch  stranách  parkujú 
autá  a vedie  touto oblasťou  frekven-
tovaný chodník z križovatky Jasenov-
ská – Valaškovská – SNP až hore na 
sídlisko,  sa  koncom  mesiaca  august 
tohto  roku  prepadla  cesta.  Vytvori-
la  sa hlboká diera  cca  tri-štyri metre 
nadol. Prázdno pod asfaltom. Nie prí-
jemný pohľad. Rokmi sa  toto miesto 
postupne  prepadávalo.  Veď  praská 
asfalt, to nie je ničím výnimočné, vi-
dieť  to  na mnohým miestach,  nielen 
v  našom  meste.  Tu  bola  príčina  ale 
trochu  závažnejšia.  Následne  sa  zis-
tilo,  že  na  potrubí  (kanalizačnom), 
ktoré vedie touto oblasťou, chýba asi 
tridsať  centimetrov  potrubia.  Všetok 
odpad a voda  tak, možno,  roky pod-
mýval  tento  priestor,  čo  vyústilo  do 
tohto  stavu.  Tieto  mestské  nájomné 
domy  boli  vybudované,  zrejme,  ešte 
v prvej fáze výstavby tohto projektu. 
Našťastie,  nič  hrozivejšie  sa  nestalo. 
Dieťa ani auto sa do vytvárajúceho sa 
prázdna nepreborilo. Nikto si neublí-
žil.  Kompetentní  v  meste  Humenné 
posunuli  zákazku  externej  firme.  Tá 
v  priebehu  troch  týždňov  vykonala 
stavebnú nápravu vzniknutého stavu.
Niečo podobné sa okom laika vytvá-
ra aj na Laboreckej ulici na Sídlisku 
III.  Už  dlhší  čas.  Peší  a  cyklistický 
chodník  vedúci  od  prvej  trinásťpo-
schodovky  k  Južnému  námestiu  je 
viditeľne  prepadnutý.  Dlažba  bola 
položená, nazvime  to,  len nedávno... 
dva-tri  roky?  Denne  týmto  miestom 
prejde nespočetné množstvo ľudí, pe-
ších aj cyklistov, mladých aj starých. 
Zostáva veriť, že tento úsek pešej ko-
munikácie sa dočká opravy skôr, ako 
by mala nastať podobná situácia ako 
na spomínanom najmladšom sídlisku 
v našom meste.

Skutočný stav podmytej cesty. Už pred 26. 8. 2019 (dátum vytvorenej snímky) bol priestor 
ohradený zábranami s informačnými značkami. | FOTO MJK

27. 8. 2019. Vykonaná náprava v podzemí a vytvorené kamenné suťovisko. Miesto musí 
uľahnúť.  | FOTO MJK

2. 9. 2019. Prepadlisko zaliate betónom. | FOTO MJK

11. 9. 2019. Stavenisko odovzdané do užívania. | FOTO MJKPri prechode týmto miestom je lepšie vyhnúť sa preborenej časti chodníka. Zatiaľ drží...  | FOTO MJK

Laborecká ulica na Sídlisku III. | FOTO MJK
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Vodná nádrž Starina poskytuje pitnú vodu už tridsať rokov

V hlavnom meste pochodovalo 50-tisíc ľudí za práva nenarodených detí

tasr, východné Slovensko  

Do trvalej prevádzky bola uve-
dená 28. novembra 1989. V sú-
časnosti je zdrojom pitnej vody 
pre 326.241 obyvateľov v 200 
mestách a obciach. Vyplýva to 
z tlačovej správy, ktorú pri prí-
ležitosti odbornej konferencie 
konanej pod záštitou bývalého 
prezidenta Rudolfa Schustera 
vo štvrtok v Snine vydal Sloven-
ský vodohospodársky podnik 
(SVP). Potreba vybudovania zá-
sobárne pitnej vody vyplynula z 
industrializácie Slovenska, zvy-
šujúcej sa životnej úrovne obyva-
teľstva a rastu priemyslu. „Vodá-
renská nádrž Starina s úpravňou 
vody v Stakčíne dokázali túto 
potrebu naplniť,“ uvádza správa 
s tým, že ako zdroj povrchovej 
vody bola vybraná horná časť 
povodia rieky Cirocha nad ob-
cou Starina. „Kvôli hygienickým 
požiadavkám na kvalitu vody 
v nádrži bolo povodie ešte pred 
samotnou výstavbou rozdelené 

na tri ochranné pásma. V rámci 
toho bolo nutné vysídliť obce Sta-
rina, Dara, Ostružnica, Smolník, 
Veľká Poľana, Zvala a Ruské. 
Spolu sa z povodia vysídlilo 3463 
obyvateľov zo 769 príbytkov, 
ktoré boli následne asanované,“ 
ozrejmuje históriu vzniku VN 
Starina SVP. VN Starina bola vy-
budovaná v rokoch 1981 až 1988, 
jej napúšťanie začalo 20. augus-
ta 1987 o 13.00 h a trvalo do 27. 
marca 1989. Zaberá plochu 311,4 
hektára a jej objem predstavuje 
59,8 milióna metrov kubických, 
čím tvorí 31 % objemu všetkých 
slovenských vodárenských nádr-
ží pri kvalite surovej vody pri-
bližujúcej sa k upravenej. Ako 
uvádza SVP, od decembra 1987, 
keď sa zo Stariny začala odoberať 
voda pre pitné účely aj napriek 
tomu, že VN nebola dokončená, 
z nej bolo do roku 2019 odbera-
teľom dodaných takmer 510 mi-
liónov metrov kubických pitnej 
vody. „Pre porovnanie to zname-
ná, že obyvatelia doteraz ‚vypili‘ 

Starinu 11-krát,“ približuje SVP. 
Podľa pôvodnej koncepcie mala 
VN Starina tvoriť vodný zdroj pre 
zásobovanie okresov Humenné, 
Vranov nad Topľou, Michalov-
ce a Trebišov, no rozvoj Prešova 
a nedostatok pitnej vody v Ko-
šiciach spôsobili, že skupinový 
privádzač vody bol zavedený do 
prvých dvoch spomínaných okre-
sov a tiež oboch krajských miest. 
Diaľkovod, ktorým sa pitná voda 
privádza do Košíc, je dlhý 134,5 
kilometra. Súčasťou pripomien-

ky 30. výročia vzniku VN Sta-
rina je od štvrtku v galerijných 
priestoroch kaštieľa v Snine vý-
stava Starina – voda viery. Zahŕ-
ňa prezentáciu troch dokumen-
tárnych projektov, ústrednou 
témou ktorých je oblasť terajšej 
vodnej nádrže Starina a život vy-
sídlencov rusínskej národnosti z 
dedín Dara, Ostružnica, Ruské, 
Starina, Smolník, Veľká Poľana 
a Zvala. Ide o projekty Rusnaci, 
Rusíni a Svedectvo spod Pľaše.

tasr, Slovensko 

Pochod bol vyvrcholením série 
podujatí, ktoré sa začali už v pia-
tok 20. septembra. „Dnes sa nás 
tu zišlo 50.000. Boli to ľudia, ktorí 
prišli, aby povedali, že nám záleží 
na ochrane života úplne každé-
ho človeka, aj toho najmenšieho 
z nás, nenarodených detí,“ pove-
dal hovorca Národného pochodu 
za život Patrik Daniška s tým, že 
na Slovensku sa podujatie usku-
točnilo po tretíkrát. Organizáto-
ri poukázali na to, že potraty sú 
momentálne legálne do 12. týždňa 
tehotenstva a ak má dieťa postih-
nutie, ešte dlhšie. Práve to vnímajú 

ako diskrimináciu. Verejné zhro-
maždenie považujú organizátori 
za silný mandát. „Ľudia chcú, aby 
nastala nejaká zmena. Niektorí 
čelní predstavitelia povedali, že 
tu nie je spoločenská objednávka 
po zmene, že zákon, ktorý umož-
ňuje zabíjať nenarodené deti, je 
dostatočný. My si to nemyslíme, 
aj preto sme sem prišli, aby sme 
povedali, že stav, ktorý je, je zlý. 
Chceme ho zmeniť,“ mienia. Spo-
luhovorkyňa národného pochodu 
Anna-Mária Cerovská zdôraznila 
aj potrebu konkrétnej pomoci. Za 
dôležité považuje, aby žiadna žena 
v zlej sociálnej situácii nezostala 
bez pomoci. „Sú tu organizácie, 

ktoré na Slovensku fungujú, ako 
Poradňa Alexis, Zachráňme životy 
alebo Áno pre život. Boli by sme 
radi, keby sa dostali do pozornos-
ti štátu aj nejakým príspevkom,“ 
povedala. „Vďaka našim spolu-
pracovníkom sa všetky sprievod-
né akcie a samotný pochod aj celá 
organizácia realizovala bez väčších 
ťažkostí,“ skonštatoval hlavný ko-
ordinátor Národného pochodu za 
život Marek Michalčík. Do pomoci 
v 30 tímoch pri takmer 50 podu-
jatiach sprievodného programu sa 
zapojilo okolo 900 dobrovoľníkov 
zo Slovenska i zahraničia. Najviac 
ich prišlo z Bratislavského, Prešov-
ského a Žilinského kraja. Pochod 

za život vyvolal veľký dosah aj na 
sociálnych sieťach. Hlavným orga-
nizátorom Národného pochodu za 
život je Konferencia biskupov Slo-
venska a nezisková organizácia Ka-
net. Hlavný nedeľný program vy-
vrcholil na Námestí slobody. Pod-
ujatie sprevádzala aj bohoslužba v 
Incheba Expo Bratislava. Samotný 
pochod odštartoval aj skončil pred 
Úradom vlády SR. K nedeľnému 
pochodu sa prihlásili aj viaceré ko-
aličné aj opozičné strany a hnutia, 
medzi nimi napríklad SNS, OĽa-
NO, ĽSNS a Sme rodina či zástup-
covia mimoparlamentných strán 
KDH či Kresťanská únia.

Centrom Bratislavy v nedeľu pochodovalo približne 50.000 ľudí z celého Slovenska s cieľom verejne podporiť 
ochranu života každého človeka od počatia a prijatie súvisiacich legislatívnych zmien. 

Starina, najväčšia vodná nádrž (VN) na pitnú vodu v strednej Európe, začala zásobovať obyvateľov východného Slovenska pred 30 rokmi. 



PONDELOK
30. SEPTEMBRA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 7|SPRAVODAJSTVO

Jana Fedičová, Humenné     

Vzdelávací program prebieha od za-
čiatku septembra do 13. decembra 
2019 ako súčasť múzejných aktivít, 
ktorými Vihorlatské múzeum s od-
kazom na tvorbu významného gra-
fika a maliara, národného umelca 
Oresta Dubaya, rodáka z regiónu,  
nadväzuje na myšlienku ochrany 
a prezentácie rôznorodých preja-
vov umenia v rámci prebiehajúcich 
Dní európskeho kultúrneho dedič-
stva 2019. Vzdelávací cyklus je si-
tuovaný vo výstavných priestoroch 
Galerijnej siene Oresta Dubaya Vi-
horlatského múzea v Humennom 
s aktuálne inštalovanou prierezo-
vou výstavou diel Oresta Dubaya. 
Inšpiratívne kulisy pre účastníkov 
tvorivých dielní vytvárajú prezen-
tované diela grafickej tvorby a maľ-
by, úžitkovej grafiky (exlibris, poš-
tové známky), ilustrácií, ideových 
návrhov diel a plastík z kameňa, 
dreva, porcelánu a sadry, doplnené 
rodinnými fotografiami, osobnými 
predmetmi autora a výtvarnými 
dielami súčasných autorov rodiny 

Dubayovcov. Lektorkou tvorivých 
dielní je historička umenia Vi-
horlatského múzea v Humennom 
Mgr. Dana Kataniková, kurátor-
ka výstavy Orest Dubay a autorka 
rovnomennej publikácie o živote 
a tvorbe umelca. V konkrétnych té-
mach je vzdelávací cyklus venovaný 
prezentácii grafického umenia ako 
jedného z najprogresívnejších fo-
riem výtvarného prejavu v spojení 
s autorskou kreativitou a rôznoro-
dými postupmi a technológiami. 

Obsahovo sa projekt zameriava 
na zoznámenie sa s alternatívny-
mi postupmi tvorby grafického 
výtvarného diela. Na tvorivom 
stretnutí spoznajú žiaci  jednotli-
vé grafické diela prostredníctvom 
rozmanitých hier a zaujímavých 
grafických postupov (rytie, reza-
nie, nanášanie farbiva, odtláčanie 
a pod.). Súčasťou programu tvori-
vých dielní je prednáškový výklad, 
prehliadka výstavy a tvorivá časť. 
Cieľom vzdelávacieho cyklu tvori-

vých výtvarných dielní je predstaviť 
grafiku ako výtvarno-komunikačné 
médium a pomocou výtvarného 
výrazu rozvíjať detskú kreativitu, 
fantáziu a vzťah k umeniu. Podu-
jatie zároveň dopĺňa múzejnú vý-
stavu pod názvom Orest Dubay pri 
príležitosti 100. výročia narodenia 
umelca a je symbolickým spojením 
s tvorbou a odkazom umelca na 
spoločenský význam umenia, ktoré 
je neoddeliteľnou súčasťou zdieľa-
ného kultúrneho dedičstva.

tasr, Strážske, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

O kompostéry, ktoré mesto Strážske 
v okrese Michalovce bezplatne dis-
tribuuje medzi obyvateľov, je veľký 
záujem. Počas desiatich dní ich roz-
dali takmer polovicu. Pre TASR to 
uviedla referentka mestského úradu 
pre projekty a granty Lucia Harma-
nová. Kompostéry mesto distribu-
uje vďaka projektu „Predchádzanie 
vzniku biologicky rozložiteľného 
odpadu obstaraním záhradných 
kompostérov v meste Strážske“, 
realizovaného v rámci výzvy minis-
terstva životného prostredia. Ako 
Harmanová uviedla, mesto takmer 
za 93.100 eur obstaralo spolu 968 

kusov kompostérov s rôznou kapa-
citou. Mali by vystačiť na pokrytie 
potrieb všetkých domácností v ro-
dinných domoch, ale tiež majiteľov 
pozemkov a záhrad v záhradkárskej 
osade. „V prípade zistenia nedostat-
ku kompostérov po ich odovzdaní 
mesto dokúpi chýbajúce kompos-
téry z vlastných zdrojov,“ doplnila 
Harmanová. „Zavedením kompo-
stovania predpokladáme zníženie 
množstva zmesového komunálneho 
odpadu. Kompostéry umožnia ob-
čanom spracovať odpad na mieste 
jeho vzniku a premeniť ho na vlast-
né kvalitné hnojivo,“ uviedla pre 
TASR referentka mestského úradu 
pre životné prostredie Marta Boč-

ková. Podľa jej slov 
mesto v roku 2018 
zaevidovalo 22,9 
tony biologicky roz-
ložiteľného odpa-
du a päť ton dreva. 
„Tento odpad tvorí 
2,04 percenta z cel-
kovej produkcie 
odpadov v meste,“ konkretizovala 
Bočková s tým, že časť bioodpadu 
stále končí v nádobách na zmesový 
komunálny odpad. Samospráva sa 
bude snažiť aj o osvetu, čo sa bio-
logicky rozložiteľného odpadu týka. 
„Šírením osvety o správnom a pra-
videlnom využívaní týchto kom-
postérov sa postupnými krokmi 

zavedie do povedomia obyvateľov 
environmentálny aspekt ochrany 
vlastného prostredia. Existuje tu 
veľká pravdepodobnosť, že po rea-
lizácii projektu dôjde k zníženiu zá-
ťaže minimálne v rozsahu nutnosti 
dodatočnej likvidácie biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpa-
dov,“ uzavrela Harmanová.

Zábavná grafika vo Vihorlatskom múzeu

Strážske: O bezplatné kompostéry je veľký záujem  

Vihorlatské múzeum v Humennom pod názvom Zábavná grafika predstavuje vzdelávací cyklus pre žiakov základných škôl 
v oblasti výtvarného umenia. 
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Budova Warholovho múzea zmení svoj charakter aj strecha bude expozíciou

Rusíni sa pripravujú na sčítanie obyvateľstva i voľby

tasr, Medzilaborce   

Predsadená, takzvaná konštrukčná 
responzívna fasáda vnesie do mú-
zea dizajn a funkčnosť 21. storo-
čia a tiež rozšírenie jeho expozícií 
na strechu. Pre TASR to potvrdil 
riaditeľ MMUAW Martin Cubjak. 
„Celá rekonštrukcia je postavená 
na jednote medzi interiérom a ex-
teriérom a výraznom zmodernizo-
vaní a zaktualizovaní múzea pre 
21. storočie s tým, aby návštevník 
pracoval s rôznou úrovňou skúse-
nosti pri návšteve múzea a nebolo 
to iba o pozeraní obrazov,“ uvie-
dol Cubjak. Má tomu napomôcť 
najmä takzvaná konštrukčná res-
ponzívna fasáda, ktorú Cubjak 
prirovnal k Pompidou v Paríži. 
„Je to konštrukcia, do ktorej sa 
dajú umiestňovať rôzne boxy, kto-
ré slúžia na workshopy alebo ako 
priestor, kde sa budú dať pozrieť 
multimediálne súbory alebo vi-
deá. Umožní to to, že medzi starou 
a novou fasádou bude pochôdzna 
časť a ľudia budú súčasťou ako-
by budovy samotnej. Konštrukcia 
staticky umožňuje to, že strecha 
bude využiteľná ako oddychová 
zóna pre návštevníkov,“ vysvetlil 

Cubjak s tým, že prvkami umiest-
nenými do konštrukcie by mali byť 
napríklad aj LED obrazovky či ilu-
minačné osvetlenia. Ich cieľom je 
doplniť múzeum o multimediálne 
zásahy a výrazne ho zatraktívniť. 
Hlavným zámerom rekonštrukcie 
je podľa Cubjakových slov urobiť 
aj zo samotnej budovy umelecké 
dielo postavené na multimedialite, 
ktorá bola charakteristická i pre 
Warhola. Vedenie múzea očakáva, 
že sa atraktivita zariadenia zvýši 
natoľko, že jeho návštevníci, kto-
rých prevažná väčšina pochádza 
zo zahraničia, budú chcieť zotrvať 
v Medzilaborciach dlhšie, ako je 
to v súčasnosti. Projektovú doku-
mentáciu k rekonštrukcii vypraco-
valo MMUAW na základe prísľubu 
vlády poskytnúť na ňu financie, 
ktorý dala počas svojho výjazdo-
vého rokovania v Medzilaborciach 
v apríli tohto roku. Počíta s kom-
pletnou rekonštrukciou exteriéru 
a interiéru múzea a tiež priľahlého 
okolia. V hre sú v súčasnosti dva 
varianty obnovy, drahší v sume 
7,1 milióna eur a lacnejší za 5,4 
milióna eur. Lacnejší podľa Cubja-
kových slov nepočíta s niektorými, 
najmä multimediálnymi, prvkami, 

respektíve navrhuje lacnejšie alter-
natívy. O tom, ktorý z nich bude na 
budove MMUAW aplikovaný, má 
v krátkej dobe definitívne rozhod-
núť vláda. Vyplýva to z vyjadrení 

jej predsedu Petra Pellegriniho 
(Smer-SD) po výjazdovom roko-
vaní vlády v Giraltovciach v utorok 
17. septembra.

tasr, Prešov   

Pomôcť tomu má aj vyhlásenie 
roka 2020 za Rok rusínskej dedi-
ny. OSRS sa v sobotu zaoberal aj 
otázkou, ako môžu byť nadchádza-
júce parlamentné voľby nápomocné 
rusínskej, ale i ostatným národ-
nostným menšinám na Slovensku. 
Informoval o tom hovorca OSRS 
Peter Medviď. „Rusíni sú jedinou 
národnostnou menšinou na Slo-
vensku, ktorá vo všetkých troch 
sčítaniach obyvateľstva, ktoré sa 

na našom území robili po roku 
1989, zaznamenala nárast,“ infor-
moval Medviď. OSRS však verí, že 
potenciál Rusínov na Slovensku je 
väčší. Podľa posledného sčítania 
sa k rusínskej národnostnej men-
šine, ako OSRS uviedol, prihlásilo 
33.482 obyvateľov, no k rusínske-
mu materinskému jazyku až 55.469. 
V snahe o podchytenie tejto kapaci-
ty má pomôcť novozvolený výbor, 
ktorý má realizovať propagačnú 
kampaň. V rámci nej sa okrem 
distribúcie podporných materiálov 

a mediálnych výstupov počíta aj 
s priamym oslovovaním starostov 
obcí a primátorov miest, v ktorých 
žije rusínska národnostná menši-
na. Podporou má byť aj vyhlásenie 
roku 2020 za Rok rusínskej dediny. 
Jedným zo zámerov projektu je do-
stať do širšieho povedomia rusínske 
obce a región, v ktorom má rusín-
ska menšina najväčšie zastúpenie. 
V neposlednom rade má tiež pouká-
zať na potrebu väčšej podpory regi-
onálneho rozvoja. „Tento región je 
v posledných desaťročiach zanedbá-

vaný a prežíva silnú vlnu migrácie 
za prácou,“ uviedol Medviď s tým, 
že táto situácia okrem iného posil-
ňuje aj asimiláciu rusínskeho oby-
vateľstva. OSRS sa v sobotu rozho-
dol tiež vyzvať politické strany, kto-
ré deklarujú záujem o národnostné 
menšiny, „aby otvorili tému prijatia 
zákona o národnostných menšinách 
a zmeny volebného systému, ktorý 
by umožnil národnostným menši-
nám voliť stanovený počet svojich 
poslancov NR SR na samostatných 
kandidátnych listinách“.

Výraznú zmenu charakteru budovy Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach má priniesť 
jej rozsiahla rekonštrukcia realizovaná aj zásluhou finančnej pomoci od vlády. 

Rusínska platforma Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) na svojom zasadnutí v sobotu 21. septembra rozhodla o zriadení Výboru pre Sčítanie 
obyvateľstva, domov a bytov 2021. Má viesť propagačnú kampaň, ktorej cieľom je zvýšiť počet obyvateľov hlásiacich sa k rusínskej národnosti.

Strecha múzea bude využiteľná ako oddychová zóna pre návštevníkov. | FOTO MILAN POTOCKÝ

Hlavným zámerom rekonštrukcie je urobiť aj zo samotnej budovy umelecké dielo postavené 
na multimedialite, ktorá bola charakteristická i pre Warhola.   | FOTO MILAN POTOCKÝ
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Chovatelia ukázali v Humennom nádherné králiky aj exotické vtáctvo

Turizmus: V Prešovskom kraji vzrástol počet ubytovaných návštevníkov

Milan Potocký, Humenné 

Trojdňovú výstavu zorganizovali 
pre širokú verejnosť Vihorlatské 
múzeum v Humennom v spoluprá-
ci s Oblastným výborom Sloven-
ského zväzu chovateľov Vihorlat 
Humenné. Podujatie sa uskutoč-
nilo v areáli Expozície ľudovej 
architektúry a bývania v Humen-
nom v dňoch 27. - 29. septembra. 
„Vystavovali sme vyše 200 zvierat. 
Najviac bolo králikov, holubov, ale 
aj bažanty a kačice. Do budúcnos-
ti plánujeme našu výstavu rozšíriť 
o viac druhov hydiny, aby to bola 
pestrá paleta. Chceli by sme pri-
tiahnuť viac chovateľov z okresu 
Medzilaborce, kde sú takisto, ale 
v menšom počte,“ povedal Cyril 
Marcinčák, predseda Slovenského 
zväzu chovateľov Vihorlat Humen-
né. Dodal, že aj na takýchto akciách 
sa snažia spropagovať chovateľskú 
záľubu. „Ide nám hlavne o to, aby 
sme pritiahli školskú a predškol-
skú mládež, aby vedeli rozoznať, 
čo je sliepka, holub, kačica, králik. 
Stáva sa, že aj niektorí dospelí, keď 
prídu, tak niektoré zvieratá nero-
zoznajú,“ dodal chovateľ. 

Záľuba na celý život
Marcinčák sa venuje chovateľ-
stvu od svojich 15 rokov. S chova-
teľstvom začal ešte v roku 1965. 
„Chovateľstvo máme v rodine, už 
aj moja vnučka sa o to zaujíma. 
Je učiteľkou a má dobrý prístup 
k deťom a snaží sa ich učiť, ako 
ktoré zvieratko vyzerá a ako sa 
o nich treba starať. Chovateľstvu 
sa venuje aj môj brat a jeho syn. 
Snažíme sa, aby chovateľstvo do 
budúcnosti nezaniklo, a aby sa ten 
genofond v našej oblasti rozvíjal,“ 
poznamenal Marcinčák. Organizá-
tori výstavy ponúkli počas víkendu 

návštevníkom prehliadku hydi-
ny, králikov, holubov, bažantov, 
prepelíc a exotického vtáctva vyše 
tridsiatich chovateľov z okolia Hu-
menného, Sniny, Medzilaboriec, 
Vranova nad Topľou a Michalo-
viec. Návštevníci mali možnosť si 
aj niektoré zvieratá zakúpiť. Pod-
ujatie prebiehalo v rámci podpor-
ných aktivít myšlienky Dní európ-
skeho kultúrneho dedičstva. Sna-
hou organizátorov podujatia bolo 
napomáhať aktivitám chovateľov 
a rozvíjať záujem mládeže o cho-
vateľstvo a budovať aktívny vzťahu 
k životnému prostrediu.  

tasr, Prešovský kraj, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Prešovský kraj je dlhodobo tre-
tím najviac navštevovaným kra-
jom SR. TASR o tom informo-
vala Barbora Čechová z Krajskej 
organizácie cestovného ruchu 
(KOCR) Severovýchod Slovenska. 
„Podľa údajov Štatistického 
úradu (ŠÚ) SR v prvom pol-
roku 2019 v Prešovskom kraji 
medziročne vzrástol počet náv-
števníkov ubytovacích zariade-
ní až o desať percent. Spolu od 
januára do júna prenocovalo v 
kraji 481.477 návštevníkov, prie-

merná doba pobytu bola tri noci. 
Počet zahraničných návštevní-
kov stúpol o osem percent na 
130.279 návštevníkov,“ uviedla 
Čechová s tým, že podľa pred-
bežných odhadov z jednotlivých 
regiónov bola letná sezóna úspeš-
ná, počty návštevníkov rástli. 
„Dáta za prázdninové letné me-
siace sú zatiaľ známe len pre me-
siac júl 2019. Podľa údajov ŠÚ SR 
navštívilo v júli 2019 Prešovský 
kraj 125.250 návštevníkov ubyto-
vacích zariadení, medziročne ide 
o rast až 24 percent. Priemerná 
doba pobytu v júli bola 3,6 noci. 

Rástli aj počty zahraničných 
návštevníkov, v júli ich do kraja 
zavítalo 48.562, čo predstavuje 
medziročný rast o 14,4 percenta. 
Cudzinci u nás priemerne preno-
covali 3,3 noci,“ doplnila Čecho-
vá. Najviac navštevovaným okre-
som Prešovského samosprávneho 
kraja bol v júli Poprad s Vysoký-
mi Tatrami, do ktorého zavítalo 
80.994 návštevníkov ubytovacích 
zariadení, čo je o takmer 16.000 
viac ako v rovnakom období 
v roku 2018. Nasledujú okre-
sy Kežmarok, Prešov, Bardejov 
a Stará Ľubovňa.

Chovatelia z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce ukázali na 6.ročníku Podvihorlatskej chovateľskej výstavy to najlepšie zo svojich dvorov.

V Prešovskom kraji medziročne vzrástol počet návštevníkov ubytovacích zariadení. Rovnako ho počas júla navštívilo i viac cudzincov.

Porota hodnotila chovateľské úspechy jednotlivých chovateľov.  | FOTO MILAN POTOCKÝ

Cyril Marcinčák, predseda Slovenského 
zväzu chovateľov Vihorlat Humenné   
| FOTO MILAN POTOCKÝ

Návštevníci mohli na výstave obdivovať 
vyše 200 kusov hydiny, králikov, holubov, 
bažantov, prepelíc a exotického vtáctva.  
| FOTO MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY
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.

ČERVENÁ ČIAPOČKA
Divadlo Portál z Prešova. Veselá rozprávka 
o strastiplnej ceste Červenej čiapočky za 
chorou babičkou. Vtipne interpretovaná 
striedaním sa dvoch hercov a bábok so 
živou hudbou a pesničkami. Notoricky 

známy príbeh, ktorý poznajú deti na celom 
svete vsunutý do súčasného uponáhľaného 
a pretechnizovaného sveta. – v nedeľu 6. 
októbra o 15.30 hod. v divadelnej sále DK. 

Vstupné 3 eur.
PANIKÁRI

Aká je chlapská odpoveď na predstavenie 
Klimaktérium? Myslíte si, že vám vo vašich 
manželských alebo partnerských problémoch 
už nikto nedokáže pomôcť? Všetko sa to 
dá zvládnuť s ľahkosťou osviežujúceho 

humoru a s prieraznosťou kvalitnej fínskej 
vodky. Vtipná hra, ktorá nenechá nikoho na 
pochybách, že dobrí kamaráti, dobre mienená 
rada a dobrá zábava ešte nevymreli. Naši 

hrdinovia sú možno občas smiešni, dojemne 
trápni, ale predovšetkým dojímavo ľudskí. – 
v piatok 11. októbra o 19.00 hod. v divadelnej 

sále DK. Vstupné 12 eur.
H´UMENIE 2: FAREBNÉ VARIÁCIE
Vystavujú frekventanti Ateliéru Galéria 
Andreja Smoláka. – do 30. októbra vo 

výstavnej miestnosti DK.
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
CASINO.SK

dráma (SVK), originálna verzia – 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.
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 pracovať do 
Nemecka. Počas návštevy doma cez Vianoce 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(VÁHY * 22. 9. – 22. 10.)
30. 09.  JAROLÍM, RÁCHEL
 (Medzinárodný deň 

prekladateľov)
01. 10. ARNOLD, ARNOLDA
  (Medzinárodný deň starších 

osôb / Medzinárodný 
deň hudby / Svetový deň 
vegetariánov)

02. 10. LEVOSLAV, LEVOSLAVA
 (Svetový deň hospodárskych 

zvierat / Medzinárodný deň 
nenásilia)

03. 10. STELA
 (24-hodinový deň komiksov)
04. 10. FRANTIŠEK
  - Sviatok svätého Františka 

z Assisi (patrón ochrancov 
prírody, zvierat a vtákov)

  (Svetový deň ochrany zvierat / 
Svetový deň úsmevu)

05. 10. VIERA
 (Medzinárodný deň učiteľov - 

UNESCO)
06. 10. NATÁLIA
 - DEŇ OBETÍ DUKLY 

(pamätný deň)
07. 10. ELIŠKA
  (Svetový deň architektúry 

/ Svetový deň ľudských 
sídiel / Medzinárodný deň 
nájomníkov)

zistí,  že jeho najstarší syn Adam je členom 
polovojenskej mládežníckej skupiny. 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
30. 09.  WILLY / BORKO
01. 10.  BAX / DIANA
02. 10.  FIBÉRIUS / JANÍK
03. 10.  EROS / KELIM
04. 10.  HARLEY / RÓMEO
05. 10.  PEŤO / MIGNON
06. 10.  RONALDO / ADELKA
07. 10.  ELLIOT / HERO

HE-/0266
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V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV
-Z/000383

SV
-Z/000425

SV
-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV
-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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Začiatok októbra hoc býva pekný, v druhej 
polovici mesiaca predsa už severák podúva.

Ak je október veľmi zelený, bude január 
hodne studený.

V deň Svätých anjelov strážcov (2. 10.) 
objavia sa prvé mráziky.

Svätý František z Assisi (4. 10., patrón 
ochrancov prírody, zvierat a vtákov) vháňa 

ľudí do obydlí. 
Na sv. Máriu Faustínu (5. 10., panna) slnko 

ohňa nevydá a zima teplo vystrieda.
Aj v októbri, keď mnoho sršňov  
a ôs poletuje, bude dlhá zima.

PRANOSTIKA

 (jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (30.09.)  6:24 / 18:16 hod.
ut (01.10.)  6:25 / 18:14 hod.
str   6:27 / 18:11 hod.
štvr  6:28 / 18:09 hod.
pia  6:29 / 18:07 hod.
sob  6:31 / 18:05 hod.
ned  6:32 / 18:03 hod.
pon (07.10.)  6:34 / 18:01 hod.

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

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

S L U Ž B Y

 � Ponúkame MONTÁŽ 
SNEHOVÝCH ZÁBRAN, 
Z A C H Y T Á V A Č O V 
SNEHU NA STRECHÁCH 
– pre váš dom. / Drobné 
OPRAVY RYŇOVIEK, 
ŽĽABOV a pod. Tel. 0944 
238 032. M+M

HE-R/0174

 � PREPRAVA tovaru / 
SŤAHOVANIE - vlastnou 
dodávkou. STAVEBNÉ 
a MURÁRSKE práce. Tel. 
0908 417 071.

HE-R/0171

P R E D A J

 � Predám VLAŠSKÝ 
KRÁĽOVSKÝ ORECH na 
presádzanie. Tel. 0918 
279 885.  

HE-R/0173

 � Predám BUKOVÉ 
ODREZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

 � Predám SUCHÉ 
PALIVOVÉ DREVO. Tel. 
0915 900 006.  

HE-R/0167

P R Á C A 

 � 42-ročný, čiastočne 
invalidný dôchodca 
súrne HĽADÁ PRÁCU 
alebo BRIGÁDU ako 
pomocný robotník, 
predajca v novinovom 
stánku, vodič VZV. 
Humenné a okolie. Tel. 
0948 097 342.

HE-R/0172

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

HE/0270

KÚPALISKO V HUMENNOM
(30. 9. – 6. 10. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 11.00 hod.
  13.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
str, pia 09.00 – 11.00 hod.
  13.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
štvr  09.00 – 11.00 hod.
  13.00 – 14.00 hod.
  15.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

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

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

 

 

 

 

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

HE-PR/0248

Myšlienka týždňa...
"NEMOŽNÉ

JE LEN JEDNOU
Z MOŽNOSTÍ."

(PAVEL POCHYLÝ * 1945-2000 *  
PRIEKOPNÍK EXTRÉMNEHO  

SKALNÉHO HOROLEZECTVA,  
TVORCA NADČASOVÝCH VÝKONOV) 

30. 09.  DR. MAX -  
 Poliklinika,
  Ul. 1. mája 23
01. 10.  AVICENA,
  Nemocničná ul. 41
02. 10 .  LÚČ,
  Ul. 1. mája 22
03. 10.   PRI   
 NEMOCNICI HE,
  Ul. 1. mája 5558

04. 10.  MEDIA,
  Družstevná ul. 7
05. 10.   HARMÓNIA,
  Ul. 1. mája 2045/21
06. 10.   PRI KAŠTIELI,
  Mierová ul. 33/1  
  (Pod stračou  
  nožkou)
07. 10.  BENU – OC Tesco,
  Družstevná ul. 39
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(mtgh), -MJK-; Kikinda

Poltucet chlapcov Plavecké-
ho klubu Chemes Humenné 
kategórie mladších a starších 
žiakov vycestoval 20. sep-
tembra v ranných hodinách 
s trénerom Mariánom Toma-
hoghom do Vojvodiny (srbskej 
autonómnej oblasti).  Vyštar-
tovali na medzinárodné prete-
ky v meste Kikinda.

Na  štartové bloky  srbského ba-
zéna sa postupne postavili nasle-
dujúci deň v sobotu ráno plavci 
zo Srbska, z Bulharska, Rumun-
ska, Maďarska, Bosny a Herce-
goviny, zo Severného Macedón-
ska, zo Slovinska, z Chorvátska 
a zo Slovenska. 

Dvanásťročný  Oliver Verba 
stál dvakrát na najvyššom stupni 
víťazov  –  100  metrov  motýlik 
a 200 m polohové preteky, a raz 
na  bronzovom  stupni  –  100  m 
prsia.  Matúš Adamec  si  po-
striebril  100  m  znak  a  100  m 
prsia,  v  krauliarskej  disciplíne 
na 100 m doplával na piatej po-
zícii. 
Dominik Luksaj  v  kategórii 
trinásťročných  si  vylovil  dve 
zlaté medaily - prsia na 100 met-
rov  a  polohové  preteky  na  200 
metrov.  Striebro  mu  odovzdali 
po  doplávaní  100  m  voľným 
spôsobom.  Aj  Timotej Leško 
si  pozlátil  dve disciplíny – 100 
m  voľný  spôsob  a  100  metrov 
motýlik,  bronzovú  medailu  si 
vyplával v disciplíne 200 m po-
lohové preteky.

Štrnásťročný Boris Barica  do-
hmatol  druhým  najrýchlejším 
časom v znaku na 100 metroch. 
Štvrtý čas v poradí mu namera-
li v prsiarskej disciplíne na trati 
100  m  a  piaty  v  polohovke  na 
200 metrov. Michal Pandoš do-

plával  svoje  disciplíny  s  nasle-
dovným  umiestnením  –  100  m 
znak  (5.),  100 m voľný  spôsob 
(8.)  a  200 m  polohové  preteky 
(10. miesto).

Prvé  preteky  zimnej  plaveckej 
sezóny,  ktoré  naši mladí  plavci 
absolvovali  na  Balkáne  hodno-
tíme  pozitívne.  V  štatistike  23 
zúčastnených  klubov    obsadili 
humenskí plavci štvrté miesto. 

Na Balkáne obsadili stupne víťazov. Plavecké preteky „Mlade nade 2019“ 

Šestica humenských plavcov PK Chemes pri medzinárodných súťažných vodách – zľava: D. Luksaj, O. Verba, T. Leško, M. Pandoš, B. Barica 
a M. Adamec. | FOTO ARCHÍV PKCH

ŠPORT / INZERCIA

H
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MJK, Humenné

Stretnutie druhého kola našej II. ho-
kejovej ligy sa malo pôvodne odohrať 
v Sabinove. Po vzájomnej dohode pri-
cestovali hokejisti zo Šariša pod hu-
menský Sokolej. V sobotu 28. septem-
bra podvečer sa humenskí hokejisti 
opäť príliš nezapotili, zato fanúšikovia 
v hľadisku ich hnali vpred, gólovo. 
Zrejme si už zvykli za predošlé roky 
na vysoké víťazstvá humenského cel-
ku v nižších súťažiach, preto aj hlasne 
bolo počuť po tridsiatej minúte, kedy 
sa ukazovateľ skóre zastavil na čísle 
päť v prospech domácich. Prosby boli 
vyslyšané, Humenčania pridali ešte 
šesť. Súper nedostal možnosť zaslúžiť 
sa ani o čestný gól.
V sektore domácich „fans“ (to sú tí hlasní 
s bubnami a trúbami) bolo opäť prázdno. 
Zato objavil sa v dvoch radoch sedadiel 
akýsi  odkaz  humenským  hokejistom. 
Podpora  športu  zo  strany  občana  je  pre 
športovcov  vždy  pozitívnym  a  dovole-
ným dopingom. Nie je slušné obrátiť sa 
chrbtom v dobe, keď to najviac potrebu-
jú.  Fanúšikom  je  človek  nielen  v  čase 
víťazstiev, ale zostáva ním aj v čase hor-
šom. Bojkotovať akýkoľvek šport, ktorý 
sa  odohráva  na  republikovej  úrovni  len 
preto, že to alebo to, ten alebo ten, určite 
nie je správne. 

Na  strane  14  nájdete  súťaž  o  ďalšie 
štyri  permanentky  na  všetky  domáce 
zápasy  základnej  skupiny  a  play-off 
domáce zápasy.

II. HOKEJOVÁ LIGA, 
skupina B – 2. kolo

HC 19 HUMENNÉ – HC SABINOV
11:0 (3:0, 3:0, 5:0)

Góly:  2.  Oliver  Mriglot  (1:0  –  Kraj-
ňák,  Maury),  3.  Ivan  Fedorko  (2:0 
–  Markuš),  16.  Ľubomír  Šándor  (3:0 
–  Skokan),  22.  Tomáš  Banovský  (4:0 
– Mriglot), 31. (PH1) Filip Vaško (5:0 
– Fedorko), 38. 6:0 (PH1) Ivan Fedor-
ko (6:0 – Vaško), 41. Ivan Fedorko (7:0 
–  Vaško),  42.  Tomáš  Banovský  (8:0 
–  Mriglot,  Krajňák),  46.  (PH1)  Filip 
Vaško  (Ondrej),  57.  Slavomír  Maury 
(10:0  – Banovský, Krajňák),  59.  Filip 
Vaško (11:0).

Strely: 39-19. Zákroky: 0-27. Presi-
lovky: 3/8 – 0/5. Oslabenia: 5/5 – 5/8. 
Vylúčenia: 8-10.
Rozhodovali: J. Tornay – M. Vall, V. 
Wolf. Divákov: 487.
HC 19: Tomáš Tkačik – Martin Ondrej, 
Ľubomír  Buraľ,  Filip  Vaško,  Denis 
Markuš,  Ivan  Fedorko  –  Richard  Fic-
ko,  Slavomír  Maury,  Oliver  Mriglot, 
Martin Krajňák, Tomáš Banovský – Ja-

kub Copko,  Jakub 
Jendruš,  Sebasti-
án  Hrabčák,  Ján 
Skokan,  Ľubomír 
Šándor  –  Marko 
Komloš.  Tréner: 
Milan Staš. 
HC:  Štefan  Fe-
kete  (42.  Marián 
Vilček)  –  L.  Zag-
rapan,  M.  Triščík, 
M.  Váhovský,  T. 
Vilček,  D.  Du-
plinský  –  E.  Kramár,  M.  Hrušovský, 
D. Bortňák, K. Horvát, D. Korvín – F. 
Sabol, J. Guntáš, M. Segľa, T. Bartkov-
ský, T. Mišenko  – M. Lamač. Tréner: 
Jozef Bortňák.

Opäť  ničím  nerušený  vstup  do  prvej 
tretiny zo  strany Humenčanov. Na za-
čiatku  druhej  minúty  si  gólman  hostí 
siahol pre puk do vlastnej brány po góle 
Mriglota. Na konci tretej minúty zvýšil 
vedenie domácich Fedorko a v 16. min. 
nenechal  vyniknúť  brankára  Šándor. 
Diváci videli aj po jednom dvojminúto-
vom vylúčení na oboch stranách, presi-
lovky ostali nevyužité. 
Ani  úvod druhej  tretiny brankár Sabi-
nova  nezvládol.  V  22.  minúte  zvýšil 
skóre na 4:0 Banovský. Potom domáci 
využili dve presilové hry 5/4 v rozme-
dzí  siedmich minút. Dvojica  F. Vaško 

(1) – I. Fedorko (1)  si vzájomne asisto-
vala pri týchto dvoch góloch. 
Potom hneď po 48-ich sekundách po za-
čatí tretej dvadsaťminútovky si Fedorko 
s Vaškom pripísali gól a asistenciu. Už 
o desať sekúnd mieril medzi žrde kon-
štrukcie  sabinovskej  brány  Banovský. 
A po tomto ôsmom góle domácich súper 
stiahol  z  ľadu  brankára  Feketeho  a  do 
brány sa postavil M. Vilček. Vylúčenie 
Duplinského potrestal po minúte odpy-
kania si trestu kapitán F. Vaško. V čase 
47:24  min.  musela  byť  hra  prerušená. 
O pästný súboj sa postaralo trio hráčov, 
zároveň  dostali  štvor  a  dvojminútové 
tresty (Maury, Skokan – Korvín). Desia-
ty gólový pozdrav do sabinovskej brány 
vyslal Maury v 57. minúte a Filip Vaško 
si dve minúty pred koncom zápasu sti-
hol zapísať hetrik v stretnutí.

Hokejový hetrik pre Fedorka i Vaška. „Mliekari“ zo Šariša nebodovali

Ojedinelá situácia pred humenskou bránou Tomáša Tkáčika. | FOTO MJK

„Chlapci, sme vždy s vami, ale toto je hokej, nie cirkus.“ ??? odkaz našim hokejistom?. | FOTO MJK

Ľubo Šándor (vľavo) prekonal brankára súpera v poradí tretím gólom 
tímu HC 19. | FOTO MJK

Ivan Fedorko (vľavo) a Filip Vaško (uprostred) vsietili dohromady šesť gólov. | FOTO MJK

Mladučký gólman Sabinova - Štefan Fekete, 
mal čo robiť na humenskom ľade s odvrátením 
gólových štandardiek. | FOTO MJK
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FORTUNA LIGA – 10. kolo
•	 ZEMPLÍN  MICHALOVCE  – 
RUŽOMBEROK  0:1  (0:0),  gól:  90. 
Alexander Mojžiš  *  Sereď  –  Trenčín 
1:1, Senica – Žiar nad Hronom / Dolná 
Ždaňa  1:0,  Slovan  Bratislava  –  Nitra 
5:0, Zlaté Moravce  / Vráble – Trnava 
1:3, Dunajská Streda – Žilina 1:0.
Slovan Bratislava  10  8  1  1  31:9  25
Žilina  10  7  2  1  23:8  23
Dunajská Streda  10  6  1  3  19:12  19
Trnava  10  5  2  3  15:12  17
Zlaté Moravce  10  4  3  3  11:12  15
Trenčín  10  3  3  4  17:17  12
Ružomberok  10  3  3  4  11:13  12
Michalovce 10 3 2 5 10:13 11
Sereď  10  2  5  3  13:17  11
Senica  10  2  2  6  8:20  8
Nitra  10  2  1  7  9:20  7
Žiar n/Hronom  10  1  3  6  9:23  6

II. LIGA – 11. kolo
•	 TREBIŠOV – SKALICA 1:4  (0:2) 
*  Dubnica  nad  Váhom  –  Komárno 
4:1,  Banská  Bystrica  –  FC  Košice 
3:1, Bardejov – Poprad 1:0, Petržalka 
Bratislava  –  Liptovský  Mikuláš  4:3, 
Žilina B – Podbrezová 4:1, Šamorín – 
Slovan Bratislava B 3:0, Ružomberok 
B – Púchov 2:0. 

III.LIGA TIPOS – 11. kolo
•	MFK  SLOVAN  GIRALTOVCE 
–  FK HUMENNÉ  0:7  (0:6),  góly:  5. 
a  12.  Jozef  Skvašík,  38.  a  44.  Filip 
Serečin,  23.  Marek  Mihok,  36.  Igor 
Komjatý, 70. Maroš Jakubov.
•	MFK  SNINA  –  SPIŠSKÁ  NOVÁ 
VES 3:2  (2:1),  góly:  17.  a 77. Dušan 
Janko,  40.  Dmytro  Rohulskyi  –  15. 
Ľuboš Ontko, 69. Jozef Kavulič.
•	 Veľké  Revištia  –  Vranov  nad 
Topľou  0:4,  Stropkov  –  Prešov  0:2, 
Plavnica  –  Šarišské  Michaľany  1:2, 
Bardejovská  Nová  Ves  –  Kalša  5:2, 
Svidník – Poprad B 2:0, Krompachy – 
Lipany 0:5.  
Lipany  10  9  0  1  28:5  27
Vranov  10  8  1  1  24:7  25
Prešov  10  7  1  2  29:9  22
Humenné 10 7 1 2 25:7 22
Kalša  11  7  1  3  23:14  22

Poprad B  10  7  0  3  24:13  21
Stropkov  10  5  1  4  14:16  16
Svidník  11  4  3  4  13:14  15
Snina 10 4 2 4 13:16 14
Š. Michaľany  10  4  1  5  9:16  13
Bard. N. Ves  10  3  2  5  18:26  11
Plavnica  10  2  2  6  7:18  8
V. Revištia  10  2  0  8  6:33  6
Krompachy  10  1  2  7  9:18  5
Spiš. N. Ves  10  0  3  7  6:14  3
Giraltovce  10  1  0  9  7:29  3

IV. LIGA SEVER – 11. kolo
•	MŠK SPARTAK  MEDZILABOR-
CE – ŽUPČANY 3:1  (1:0),  góly:  58. 
a  77.  Vladimír  Gavula,  23.  Tomáš 
Chripák – 67. Daniel Pončák.
•	 Sabinov  –  Gerlachov  1:3,  Svit  – 
Ľubotice  3:1,  Záhradné  –  Soľ  0:2, 
Kračúnovce  –  Spišské  Podhradie  0:3, 
Stará Ľubovňa  – Demjata  2:2, Rasla-
vice – Spišská Belá 2:2, Nižný Hrušov 
– Fintice 4:1.
Spiš. Podhradie  11  9  2  0  28:10  29
Gerlachov  11  5  4  2  22:15  19
Župčany  11  5  4  2  21:16  19
Medzilaborce 11 6 1 4 19:21 19
Soľ  11  5  2  4  19:11  17
St. Ľubovňa  11  5  2  4  17:17  17
Demjata  11  4  4  3  19:16  16
Sabinov  11  4  3  4  20:15  15
Kračúnovce  11  4  3  4  13:16  15
Spišská Belá  11  4  1  6  16:18  13
Svit  11  3  4  4  19:24  13
Raslavice  11  3  3  5  16:17  12
Ľubotice  11  3  3  5  14:16  12
Nižný Hrušov  11  3  2  6  16:17  11
Záhradné  11  3  1  7  18:25  10
Fintice  11  2  1  8  10:33  7
V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 9. kolo
•	 PTIČIE – ČIERNE NAD TOPĽOU 
5:2,  SEČOVSKÁ  POLIANKA  – 
JASENOV  1:0,  STAKČÍN  –  BELÁ 
NAD  CIROCHOU  2:0,  BOROV 
–  KAMENICA  NAD  CIROCHOU 
0:1,  SAČUROV  –  ZÁMUTOV 
0:1,  BYSTRÉ  –  HENCOVCE  1:0. 
Lackovce  mali  voľno.  Brekov  zo 
súťaže odstúpil.
Kamenica n/C.  9  5  3  1  19:8  18
Jasenov  9  5  2  2  19:10  17
Borov  8  5  0  3  16:9  15

Stakčín  8  4  3  1  11:5  15

Bystré  8  4  1  3  15:18  13
Belá n/C.  9  4  1  4  14:18  13
Lackovce  8  4  0  4  25:15  12
Ptičie  8  3  2  3  15:12  11
Zámutov  8  3  2  3  10:9  11
Čierne n/T.  9  3  2  4  12:20  11
Hencovce  8  2  1  5  7:17  7
Sačurov  8  2  0  6  14:13  6
Seč. Polianka  8  1  1  6  7:30  4

I.TRIEDA OBFZ HE 
DOUBLESTAR BET – 9. kolo

•	 KRÁSNY  BROD  –  NIŽNÁ  SIT-

NICA  1:3,  NIŽNÉ  LADIČKOVCE 
–  VYŠNÁ  SITNICA  2:1,  KOŠKOV-
CE  –  UBĽA  5:1,  DLHÉ  NAD  CI-
ROCHOU  –  KOCHANOVCE  2:0, 
RADVAŇ  NAD  LABORCOM  – 
ULIČ 3:2, LIESKOVEC – PAPÍN 3:1.

II. TRIEDA OBFZ HE
DOUBLESTAR BET – 8. kolo

•	 LUKAČOVCE  –  OHRADZANY 
3:2,  ROKYTOV  PRI  HUMENNOM 
– OĽKA 1:0, TURCOVCE – ŇAGOV 
2:2. Zbudské Dlhé malo voľno. Hrabo-
vec nad Laborcom zo súťaže odstúpil.

ŠPORT / INZERCIA
Ponúkame našim hokejovým fanúšikom a našim čitateľom opäť 
možnosť zapojiť sa do súťaže o ďalšie štyri VIP permanentky na 
domáce hokejové zápasy HC 19 Humenné v tejto súťažnej sezóne. 

Súťažná otázka (2) o štyri vstupenky: 
-z čoho pozostáva názov klubu HC 19 Humenné (význam)
-napíšte výsledok stretnutia Humenné – Sabinov aj s menami strelcov gólov
-aký najväčší úspech dosiahol tréner Milan Staš v období svojej aktívnej hokejovej 
kariéry

Svoje odpovede posielajte e-mailom na adresu: michaela.kobanova@humenskyexpres.sk  do 6. októbra 2019
(do 10.00 hod.). Do žrebovania budú zaradené iba správne odpovede všetkých troch otázok súčasne.

POZOR
SÚŤAŽ

H
E
/0269

VÝHERCOVIA 
VIP PERMANENTIEK 

HC 19 HUMENNÉ Z ČÍSLA 39

Nikita BUNGANIČ
Ivana PETKOVÁ

Jozef HOLOMANI
Výhercovia budú 

kontaktovaní tento 
týždeň a permanentky im 
budú osobne odovzdané.

Blahoželáme.

FUTBALOVÝ SERVIS
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IH, -MJK-; Humenné 

Celodenný intenzívny dážď nad východ-
nou oblasťou našej krajiny v stredu 25. 
septembra nechával na pochybách osud 
medzinárodného futbalového stretnutia 
v Humennom. Opona sa zodvihla, dážď 
dve hodiny pred úvodným hvizdom 
ustál. Diváci, ktorí si uprostred týždňa 
v sychravom počasí našli čas na tento 
pekný zápas, videli dva polčasy rozdiel-
neho charakteru. Nepriaznivé skóre 0:3 
dokázali Humenčania korigovať, no 
vytúžená remíza neprišla. Z víťazstva 
sa nakoniec tešili futbalovo vyzretejší 
Bielorusi.

Popredný  celok  II.  bieloruskej  futbalovej 
ligy Ruch Brest odohral minulý týždeň dva 
medzinárodné futbalové zápasy s celkami 
III. futbalovej ligy Východ. Futbalisti Ru-
chu Brest strávia na Slovensku päť dní. V 
utorok  24.9.  odohrali  zápas  vo  Svidníku 
s výsledkom 2:5 po polčase 2:3, a v stredu 
proti A-družstvu mužov FK Humenné. 
Aj keď oficiálne FC Ruch Brest bol zalo-
žený v roku 2016, hlási sa tento futbalový 
klub k svojmu historickému predchodcovi 
FC Ruch Brześć, založenému v roku 1922 
v čase, keď súčasné bieloruské mesto Brest 
bolo  súčasťou  medzivojnového  Poľska. 
Brest  v  priebehu  troch  rokov  postúpil  z 
oblastnej súťaže až do II. bieloruskej ligy, 
ktorú hrá 15 družstiev a Ruch  je v súčas-
nosti na 5. mieste s ambíciami postúpiť do 
najvyššej  bieloruskej  futbalovej  súťaže. 
Tento bieloruský tím má 23-členný káder a 
ďalších 10 členov realizačného štábu tvo-
ria  tréneri,  lekári, maséri  a manažéri.  Do 
jari tohto roku bol oficiálne majiteľom klu-
bu Alexander Zajcev, ten istý človek, ktorý 
vlastní  aj  slávny  brestský  klub  Dinamo. 
V  súčasnosti má  nového majiteľa  a  špor-
tovým riaditeľom klubu je Sergej Prisjaž-
njuk.  Trénerom  Ruchu  je  36-násobný  re-
prezentant  ZSSR  a  neskorší  reprezentant 
Bieloruska,  účastník MS vo futbale v roku 
1990 v Taliansku,  Majster športu ZSSR - 
Andrej Zygmantovič, ktorý v rokoch 1992 
a 1994 bol vyhlásený za najlepšieho futba-
listu Bieloruska. 

FK HUMENNÉ  
- FC RUCH BREST 

2:3(0:2)
Góly:  63.  Filip  Serečin  (11m),  82.  Igor 
Komjatý  -  9.  Jesukevič,  32.  Čeľatko,  51. 
Pampucha.
Žlté karty: Komjatý, Streňo – Mulkievič.
Červená karta: nikto - 62. Jesukievič 
(po 2. ŽK).
Rozhodovali: Greško - Basoš, Ginda - 
300 divákov.

FK HE:  M.  Cholp  -  Zlacký,  Pe.  Šuľak, 
Vasiľ,  Vojtovič  -  Komjatý,  Skvašik,  Sere-
čin, Dolutovský - Jakubov, Ruskovský (Pa. 
Šuľak,  Lukacko, Havlíček,  Streňo, Mihok, 
Kovalčik,  Salanci,  Kičina).  Tréner:  Peter 
Košuda.
BREST: Nečaev  -  Čelatko,  Timoňuk,  Je-
sukievič,  Kolpačuk  -  Tigianovski,  Sibilov, 
Tesejk,  Gehman  -  Čiž,  Morozov  (Dene-
senko,  Koneviega,  Mulkievič,  Šubovič, 
Oreskievič,  Bukatkin,  Grečicho,  Pampu-
cha). Tréner: Andrij Čelmodejev.

Pod  svojím  velením  si  zahrali  prvý  polčas 
hostia. S dvojgólovým vedením  (Jesukievič, 
Čeľatko),  keď v 51. minúte  pridali  po pres-
nom zásahu Pampuchu aj tretí, sa domáci ako 
keby  prebudili  a  začali  dobýjať  bieloruskú 
svätyňu. V 62. minúte sa z ihriska po druhej 
žltej karte a faule porúčal Jesukievič. Humen-
čania  vyťažili  z  pokutového  kopu,  ktorého 
exekútorom  bol  Filip  Serečin.  Aktivita  do-
mácich bola viditeľná, no premieňanie sľub-
ných  šancí  sa  neodzrkadľovalo  na  svetelnej 

tabuli skóre. Až v 82. 
minúte  sa  nádher-
ne  umiestnenou 
strelou  prezentoval 
Igor  Komjatý  spo-
za  veľkého  vápna. 
Bielorusi  však  už  do 
záverečného  hvizdu 
rozhodcu  nedovolili 
Humenčanom uspieť. 
Futbalisti  Brestu  na-
stúpili na tento duel v 
najsilnejšom  zložení. 
Tréner  Košuda  dal 
priestor  chlapcom  z 
lavičky,  v  závere  sa 
do  zápasu  zapojili  aj 
mládežníci z dorastu. 
Stačilo  trocha  viac 
šťastia  a  s  favoritom 
by  sme  uhrali  mini-
málne  nerozhodný 
výsledok. 

Favorit z Brestu nedoprial humenským futbalistom remízu

Družstvá bieloruského FC Ruch Brest (vľavo) a slovenského FK Humenné pred medzinárodným priateľským zápasom na humenskej pôde v stredu 
25. septembra.  | FOTO ARCHÍV IH

Za nepriaznivého stavu 0:3 v II. polčase zahrával penaltu Filip Serečin. 
| FOTO MJK

Strelcom druhého gólu Humenčanov bol Igor Komjatý. | FOTO MJK

Bravúrne výkony podával gólman hostí z Brestu, nedovolil domácim 
zasadiť remízu. | FOTO MJK

Erik Streňo dobýjal bieloruskú bránu na humenskom futbalovom 
štadióne, ale obranné hradby pracovali spoľahlivo. | FOTO MJK
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-MJK-, Humenné

Hokejisti Humenného, seniorské mužské 
A-čko, sa museli vzdať účasti v I. Sloven-
skej hokejovej lige. Prihláška do I. SHL 
bola poslaná, napriek tomu však nebol 
právny nárok klubu na druhú najvyš-
šiu súťaž. Slovenský zväz ľadového ho-
keja neodobril túto skutočnosť a uviedol, 
že s novým klubom musia začať súťažne 
pôsobiť opäť v II. lige. 

V priestoroch zimného štadióna sa 18.  sep-
tembra uskutočnila tlačová konferencia k no-
vovzniknutému  hokejovému  klubu  HC  19 
Humenné  pred  začiatkom  súťažnej  sezóny 
2019/2020.  Prítomní  na  brífingu  predstavili 
zloženie družstva pre  túto  sezónu,  perspek-
tívu klubu pre najbližšie obdobie, nové sku-
točnosti okolo zimného štadióna pre nadchá-
dzajúcu zimnú sezónu. 

HC19 HUMENNÉ: 
Peter Ždiňák – predseda občianskeho zdru-
ženia  a  predseda  klubu, Mikuláš Koščo 
–  podpredseda  klubu, Tomáš Šudík  –  člen 
klubu  (poslanec MsZ), Peter Mižák – člen 
klubu (referát športu MsÚ).

Turbulentné obdobie na 
prelome rokov

Podľa slov primátora Miloša Merička, klub 
MHK  Humenné,  pravdepodobne,  už  ne-
funguje.  „Bolo  to  turbulentné  obdobie  na 
prelome  rokov  2018/2019,  keď  sme  tento 
klub  zachraňovali,  aby  mohol  dohrať  prvú 
hokejovú  ligu. To  sa  nám aj  podarilo,  žiaľ, 
klub  zostal  dlžný  nielen  súkromným  veri-
teľom,  ale  aj  mestu  Humenné.  Veríme,  že 
niečomu  podobnému  sa  vyhneme  a  už  sa 
takáto  situácia  nezopakuje.  Zimný  štadión 
bol do konca minulého kalendárneho obdo-
bia v nájme klubu MHK Humenné. Štadión 
sme ku koncu roka 2018 prevzali a snažíme 
sa ho dať do poriadku. Pre ďalšie pôsobenie 
hokeja v meste vznikol nový klub – HC 19 
Humenné,  ktorý  zastrešuje  seniorskú  muž-
skú  zložku  humenského  hokeja,“  ozrejmil 
potrebu vzniku nového klubu 
primátor  a  dodal:  „Ďakujem 
všetkým, ktorí stáli pri zrode 
tohto nového klubu na hoke-
jovej pôde.“
Primátor  vyslovil  želanie, 
aby  naši  hokejisti  úspešne 
a  v  duchu  fair-play  repre-
zentovali  naše  mesto  a  aby 
naši  občania  nezanevreli  na 
hokej,  ale  s  radosťou  pri-
chádzali  povzbudiť  našich 
hokejistov  na  dlhej  ceste 
s ambíciami postúpiť do vyš-
šej súťaže.

Cieľom je postup  
do prvej ligy

„Klub  sme  zakladali  ešte  v  marci  2019. 
Poďakovanie patrí primátorovi M. Merič-
kovi  a poslancom MsZ, ktorí nám schvá-
lili  peniaze  na  fungovanie  pre  tento  rok. 
Samozrejme, máme aj menších sponzorov 
v  nižších  sumách,  bez  ktorých  by  to  ne-
šlo,“  uviedol  riaditeľ  Správy  rekreačných 
a  športových  zariadení  mesta  Humenné 
a predseda HC 19, Peter Ždiňák. 
Ciele  sú najvyššie. Postúpiť do  I.  ligy po 
tomto súťažnom ročníku. Tomu nasvedču-
je  aj  hráčske  zloženie  klubu.  „Zažili  sme 
od marca hektické obdobie. Zakladali sme 
nový klub, boli potrebné vybaviť prestupy 
a  prepisy  hráčov  a  všetky  ostatné  náleži-
tosti, ktoré s chodom klubu súvisia. Zvlád-
li sme to. Podarilo sa nám získať brankára 
z Tipsportligového tímu, z Detvy, Domini-
ka Riečického. Pre humenský klub to bude 
obrovská posila. Dvojkou v bráne je Tomáš 
Tkáčik, minulú sezónu pôsobil ako dvojka 
v  Michalovciach.  Dosť  sme  vsádzali  na 
humenských hokejistov, cca desať hráčov.“ 
Hlavným  trénerom  je  opäť  Milan  Staš. 
Asistentom  trénera  a  tréner  brankárov  je 
Rudolf Jurčenko.

Aj priestory zimného 
štadióna prešli zmenou

V interiéri zimného štadióna sa uskutočnili 
nejaké  rekonštrukčné  zmeny.  „Verejnosť, 
snáď,  ocení  kompletnú  opravu  sociál-
nych  zariadení  (toalety).  Opravou  prešla 
aj  chladiarenská  technika,  čo  by  sa malo 
odzrkadliť  na  kvalite  ľadu.  Prírastkom 
do  technického  vybavenia  je  nová  rolba. 
Prevádzková  budova  prešla  maliarskou 
úpravou.  Pripravujú  sa  označenia  sekto-
rov a nové bezpečnostné tabule. Nový šat 
nadobudla aj hracia plocha - nové obvodo-
vé  plexisklá  a  ochranné  siete.  Po  obvode 
chodbovej  časti  sú  vymenené  svetelné 
zdroje. Najmä  hráči  ocenia  opravenú  ter-
miky a ústredného kúrenia. Doteraz nebolo 
možné nič regulovať, nefungovali ventily. 
Opravu si vyžiadali aj svetlá nad ľadovou 

plochou, šestnásť z nich bolo vypálených. 
V pláne je spustiť novú vzduchotechniku, 
aby diváci v zimných mesiacoch nemrzli aj 
na štadióne a aby sa nezahmlievali sklá po 
obvode  ihriska. Tá  tu  bola,  ale  nikdy  ne-
bola spustená,“ konštatoval Peter Ždiňák. 

SÚPISKA 2019/2020 – SENIORI 
A-MUŽI HC 19 HUMENNÉ

Brána: Dominik Riečický, Tomáš Tkáčik 
(Adrián Cháľ).
Útok:  Denis  Markuš,  Oliver  Mriglot, 
Adam Nazad, Martin Krajňák, Filip Vaško 
(k), Ľubomír Šándor, Vladimír Čopák, Ja-
roslav Šiňanský, Marek Nagy, Richard Fic-
ko, Sebastián Hrabčák, Ivan Fedorko, Ján 
Skokan, Ľuboš Fajčák, Tomáš Banovský. 
Obrana:  Ľubomír Buraľ, Martin Ondrej, 
Slavomír  Maury,  Marko  Komloš,  Jakub 
Copko, Jakub Jendruš (Nikolas Polivka).
Tréner: Milan Staš.
Asistent trénera a vedúci 
družstva: Rudolf Jurčen-
ko. Lekár: Róbert Copko.

Nech deti vymenia 
počítač za aktívny 

pohyb
Primátor  mesta  Humenné 
vyzdvihol  činnosť  špor-
tových  klubov  a  oddie-
lov,  ktoré  pracujú  hlavne 
s  mládežou.  „Som  veľmi 
rád, že na pôde mesta zača-
la  fungovať  aj mládežníc-
ka  zložka hokeja  –  Junior 
Šport  klub  plus  (HK  Hu-
menské  levy).  Zastrešuje 
už asi  stovku detí, zúčast-
ňujú sa turnajov a dosahu-
jú celkom pekné výsledky. 
Práve táto naša mládež by 
v budúcnosti mala dopĺňať 
seniorskú  zložku.  Čo  sa 
týka podpory športu v na-
šom meste,  myslím  si,  že 

je na serióznej úrovni. Asi najviac finanč-
ných  prostriedkov  sa  investuje  do  dvoch 
masových  športových  ťahúňov  v  meste, 
do futbalu a hokeja. Rovnako mladí tenisti, 
stolní tenisti či florbalisti nám robia radosť, 
aj  mládežnícke  zložky  všetkých  neme-
novaných  druhov  športov  pôsobiacich  na 
pôde mesta Humenné. Obrovskú základňu 
mládeže má Plavecký klub. Našim krédom 
je odtiahnuť deti od počítačov a sedavého 
spôsobu života už v tomto mladom veku,“ 
uviedol primátor Meričko.

Do  života  bude  uvedená  v  najbližších 
dňoch  aj  internetová  stránka  –  www.
hc19humenne.sk  –  navštívte,  dozviete  sa 
viac. Výnimkou nie je ani oficiálna stránka 
klubu na FB – HC 19 Humenné. Vstupné 
na hokejové zápasy A-muži je 1 €.

S NOVÝM HOKEJOVÝM KLUBOM HC 19 HUMENNÉ A S NAJVYŠŠÍMI AMBÍCIAMI

Primátor Miloš Meričko s novým dresom našich hokejistov 
a logom nového klubu. Vľavo Peter Ždiňák, vpravo Peter Mižák 
a Tomáš Šudík. | FOTO MJK

Cieľom je postup do prvej ligy už po tejto sezóne. Uviedol 
predseda klubu HC 19 Humenné, Peter Ždiňák. | FOTO MJK

Primátor mesta Humenné vyzdvihol aj činnosť s mládežou 
v športových kluboch | FOTO MJKZimný štadión v Humennom tesne pred zimnou sezónou. | FOTO MJK


