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Skon í Nexis v konkurze, lebo 
presúva svoju výrobu do Lotyšska?

Humenskí policajti riešili aj 
tri diev atá vo Fontáne lásky

 Pri dopravnej nehode 
zahynul 34-ro ný muž

  Viac na str. 4   Viac na str.3

Milan Potocký, Humenné    

Popredný výrobca a dodávate  
energií v priemyselnom parku 
v Humennom spolo nos  Che-
mes, a. s., Humenné je znepoko-
jená s priebehom reštrukturali-
zácie spolo nosti Nexis Fibers, a. 

s. Pod a Chemesu to vyzerá tak, 
že  rma Nexis pravdepodobne 
nedokáže splati  miliónové dlhy 
a so svojimi skrytými akcionár-
mi a majite mi pravdepodobne 
smeruje do konkurzu. Spolo nos  
Nexis to odmieta. Na otázku, i 
chystá  rmu do konkurzu, vede-

nie Nexisu odpovedalo, že nie. 
Spolo nos  Chemes ale tomuto 
tvrdeniu neverí a svoje obavy 
opiera o viaceré fakty. 

Presunie Nexis všetku 
ziskovú výrobu 
do Lotyšska?

Vedenie spolo nosti Chemes, a. 
s., Humenné informovalo, že v 
priemyselnom parku podniká už 
takmer 30 rokov a na rozdiel od 
rôznych zahrani ných manažérov 
a neznámych vlastníkov reštruk-
turalizovanej  rmy (Nexis, a. s.) 
má záujem na stabilite a udržaní 

Veritelia, ktorým spolo nos  Nexis Fibers, a. s., dlhuje milióny eur, sa obávajú, že zna nú as  svojich pe azí už nikdy 
neuvidia. Pod a nich viaceré indície nazna ujú, že firma Nexis môže skon i  v konkurze. Spolo nos  Chemes, a. s., Humenné 
znepokojuje aj fakt, že Nexis posil uje svoje aktivity a výrobu vo svojej sesterskej fabrike v Lotyšsku. Chemes sa obáva, aby 
v priemyselnom parku v Humennom nedošlo k zániku stoviek pracovných miest a k presunutiu výroby Nexisu do Lotyšska.
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zamestnanosti v Humennom. 
„Nám na rozdiel od iných záleží 
na rozvoji priemyselného par-
ku. Naše podnikanie je spojené 
s týmto parkom, mestom a regió-
nom. Preto ve mi citlivo a pozor-
ne sledujeme aktivity, ktoré môžu 
ohrozi  stabilitu, podnikanie a za-
mestnanos  v priemyselnom par-
ku,“ zdôraznilo vedenie Cheme-
su. Zárove  dodalo, že v súvislos-
ti so situáciou v Nexise sa obáva, 
aby nedošlo k jeho vytunelovaniu 
a presunutiu jeho výrobných ak-
tivít do Lotyšska. Aj to by pod a 
Chemesu mohlo dosta  sloven-
skú fabriku do konkurzu. Ak by 
sa tento scenár naplnil, naj ažšie 
by ho niesli samotní veritelia, 
ktorým dlhuje Nexis milióny eur, 
ale aj zamestnanci  rmy, ktorí by 
mohli prís  o prácu. „Verite om aj 
zamestnancom by zostali len o i 
pre pla ,“ konštatujú zástupco-
via výrobcu a dodávate a energií. 
Chemes nedávno upozornil aj na 
fakt, že pôvodne dcérsku fabriku 
Nexisu, ktorá sa nachádza v Lo-
tyšsku a ktorej stopercentným 
vlastníkom bola samotná spo-
lo nos  Nexis, predali sú asní 
manažéri Nexisu svojmu pred-
sedovi predstavenstva Ivovi Bez-
lojovi za smiešnych 2.500.000 
eur. Závod v Lotyšsku tak de 
facto predal sám sebe. Tým 
pádom odtrhol možné negatívne 
dopady v prípade konkurzu  r-
my Nexis. Chemes upozornil, že 
 rmu Nexis, ktorej bola sú as ou 

aj lotyšská fabrika, kúpil Bezloja 
v roku 2017 za 300-tisíc švaj iar-
skych frankov (približne 290-tisíc 
eur). Po vyše roku a pol mal pod a 
Chemesu preda  Nexis Bezlojovi 
výrobný závod v Lotyšsku za pri-
bližne 2,5 milióna eur. Chemes 
sa po negatívnych skúsenostiach 
s Nexisom obáva, aby nedošlo k 
presunutiu ziskovej výroby do 

sesterskej fabriky v Lotyšsku, o 
vedenie Nexisu aj priamo nazna-
uje na stretnutiach s Chemesom.

Nad splatením dlhov visí 
otáznik
Nexis odmieta, že nie je schop-
ný spláca  svoje dlhy. Na otázku, 
i je pravdou, že nie je schopný 

vyplati  pod a reštrukturaliza -
ného plánu verite om peniaze, 
ktoré dlhuje, odpovedalo vedenie 
Nexisu: „Nie je to pravda.“  Nexis 
má pod a tohto plánu, ktorý sám 
odsúhlasil, do konca tohto roka 
splati  20 percent svojich dlhov. 
Na splatenie tohto záväzku zostá-
vajú Nexisu do konca roka 2019 
len necelé tri mesiace!!! „ alších 
až 80 percent dlhu, ktorý má 
Nexis splati , zostáva nateraz vo 
vzduchu,“ upozornil Chemes. Po-
predný výrobca a dodávate  ener-
gií v regióne alej upozor uje, 
že Nexisu medzi asom pribudli 

alší veritelia v lehote splatnosti, 
ktorým už dlhuje odhadom vyše 
10 miliónov eur. Nespokojní ve-
ritelia sa navyše musia zmieri  
s tým, že 50 percent dlhov, ktoré 
neboli predmetom reštrukturali-
zácie, už nikdy od Nexisu neuvi-
dia.

Kritizujú ceny, za ktoré 
neplatia, upozor uje 
Chemes
Vedenie Nexisu tvrdí, že Chemes 
od nich dlhodobo požaduje ne-
primerané jednotkové ceny ne-
regulovaných energií, ktoré boli 
pod a Nexisu v niektorých prí-
padoch dvojnásobne vyššie ako 
nimi o akávané ceny. Chemes 
upozornil, že paradoxne Nexis 
ich kritizuje za vysoké ceny ener-
gií, ale v skuto nosti Nexis vyššie 
ceny reálne neplatí, na rozdiel od 
všetkých  riem, ktoré podnikajú 
v priemyselnom parku. Chemes 
zdôraznil, že ceny energií sa od 
roku 2017 pre Nexis nemeni-

li. Nie preto, že by ich Chemes 
nechcel zvýši , ale iné ceny Nexis 
jednostranne neakceptuje a platí 
stále ceny z roku 2017 s tvrde-
ním, že naposledy došlo k dohode 
o cenách energií v roku 2017 a od-
vtedy pod a Nexisu k inej dohode 
nedošlo. Chemes preto nechápe, 
pre o Nexis nie je ochotný pristú-
pi  na vyššie ceny, ke  za ten as 
sa zvýšila cena práce, minimálna 
mzda, príplatky za no né a sviat-
ky, in  ácia a v neposlednom rade 
aj ceny vstupov do výroby. „Preto 
sa pýtame, kde kon ia peniaze,“ 
uviedol Chemes vo svojom sta-
novisku. Chemes zopakoval, že 
tento stav spôsobuje problémy 
práve jemu ako výrobcovi a do-
dávate ovi energií, pretože platby 
od Nexisu nepokrývajú ich reálne 
výrobné a prevádzkové nákla-
dy. Chemes upozornil aj na 
to, že po reštrukturalizácii 
Nexisu išiel nákup surovín 
pre Nexis cez sprostredko-
vanú novú  rmu ich šéfa Iva 
Bezloju.

Súdy sa môžu aha  roky
Spormi medzi výrobcom priemy-
selných vlákien  rmou Nexis Fi-
bers a popredným dodávate om 
energií spolo nos ou Chemes, 
a. s., Humenné sa už zaoberajú 
súdy. To, i skon í Nexis alebo 
priemyselný park, bude pravde-
podobne záleža  aj od rozhod-
nutí súdu. Chemes vysvetlil, že 
v sú asnosti dodávky energií 
pre Nexis fungujú len na zákla-
de neodkladných opatrení súdu. 
Nexis pod a vedenia Chemesu 
dlhodobo odmieta plati  za re-
álne a aktuálne ceny energií, 
ktoré im dodáva. „Pritom všetky 
 rmy v parku okrem Nexisu tie-

to ceny akceptujú a platia. Len 
Nexis nie,“ upozornilo vedenie 
Chemesu. Zdôraznilo, že takéto 
nútené dotovanie výroby Nexisu 
im spôsobuje zna né  nan né 

problémy. „Súdy o výške cien 
môžu trva  aj nieko ko rokov, o 
nie je dobré pre Chemes, preto-
že my nemáme peniaze navyše 
pre zabezpe enie chodu Nexisu, 
ktorý je druhý najvä ší odberate  
energií v priemyselnom parku,“ 
poznamenal Chemes. Pod a Che-
mesu pod rúškom tohto právne-
ho chaosu môže Nexis potichu 
presunú  svoju ziskovú výrobu do 
sesterskej fabriky v Lotyšsku.

Odmietli najlepšiu 
ponuku, ktorú dal 
Chemes
Pod a Chemesu sa nelichotivej si-
tuácii, ktorá nastala okolo Nexisu, 
dalo predís . „Oslovil nás potenci-
onálny investor Nexisu, ktorému 
boli vysvetlené podmienky pod-
nikania v parku a nevidel v tom 
problém,“ informoval Chemes. 
Pod a neho je budúcnos  a osud 
Nexisu pod sú asným vedením 
a skrytými majite mi nejasný. 
O tom, o sa deje v Nexise, mnohí 
zamestnanci tejto  rmy nechcú 
otvorene hovori . Niektorí však 
neskrývajú obavy o budúcnos  
fabriky. Vedenie spolo nosti 
Chemes má v prípade, že dôjde 
ku konkurzu, ukon eniu výroby, 
jej presunutiu do Lotyška a pre-
pusteniu stoviek zamestnancov, 
už len jedinú otázku. „Zaujímalo 
by nás, i by bol niekto za takýto 
zlo in potrestaný. i to dopadne 
tak ako v marci 2017, ke  nabehli 
policajti z Národnej kriminál-
nej agentúry (NAKA) v sprievo-
de prokuratúry SR, švaj iarskej 
prokuratúry a elitnej jednotky do 
 rmy Nexis za ú elom zaistenia 

a prešetrenia dokumentácie  r-
my. o sa po tejto razii zmenilo? 
V sú asnosti sedí v Nexise okrem 
jedného loveka ten istý ma-
nažment, ktorý tam fungoval aj 
pred zásahom NAKA,“ konštatuje 
vedenie spolo nosti Chemes. 

Skon í Nexis v konkurze, lebo presúva svoju výrobu do Lotyšska?
porka ovanie zo strany 1 
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zdroj: msú, mpo, Humenné 

Za spomínaný mesiac riešili prísluš-
níci MsP až 172 priestupkov. Z uvede-
ného po tu bolo 87 priestupkov rieše-
ných v blokovom konaní pokutou na 
sumu 1 340 eur. Ostatné priestupky 
boli riešené dohovorom, 2 priestupky 
sú v riešení a v jednom prípade bola 
privolaná zranenej osobe RZP, kde 
bola poskytnutá asistencia. Ná elník 
Mestskej polície v Humennom Mari-
án Zub na stránke mesta informoval, 
že najviac priestupkov bolo zistených 
proti bezpe nosti a plynulosti cest-
nej premávky, a to v 108 prípadoch. 

alšie priestupky zistili proti verej-
nému poriadku, priestupky na úseku 
podnikania, priestupky porušením 
VZN o chove psov a jeden priestu-
pok bol zistený na úseku o ochrane 
nefaj iarov. Naj astejšie kontrolova-
né miesta mimo mestských budov a 
objektov boli aj miesta, kde sa mlá-
dež naj astejšie zdržiavala cez de  
a hlavne vo ve erných a no ných 
hodinách: areály MŠ a ZŠ, vnútrob-
lokové priestranstvá, detské a mul-
tifunk né ihriská, pešia zóna vráta-
ne Južného námestia, Park Mieru, 
okolie kaštie a a skanzenu, nábrežie 
Laborca + hrádza, mestský cintorín, 
zóna športových areálov a kúpalisko.

Posvietili si aj na mládež 
Po as výkonu služby, vo vä šine prí-
padoch cez víkendy vo ve erných a 
no ných hodinách, opakovane rie-
šili policajti mládež za porušovanie 
verejného poriadku, zne is ovanie 
verejných priestranstiev, rušenie 
no ného pokoja, požívanie alkoho-
lických nápojov na verejnosti, poško-
dzovanie majetku, zdržiavanie sa na 
detských ihriskách, výtržnosti v okolí 
barov a diskoték. Tieto priestupky 
riešili pokutou alebo dohováraním. 
Takmer denno-denne rieši polícia 
aj otázku bezdomovcov, ich prespá-
vanie na chodbách v budove „Che-
mlonského internátu“, prespávanie 
pod terasou susediacej reštaurácie a 
požívanie alkoholických nápojov na 
verejnosti. Hliadky MsP taktiež po as 
pešej hliadkovej služby v pešej zóne 
neustále upozor ovali na zákaz cho-
denia po cyklistickom chodníku, kde 
hrozí možnos  zrážky a úrazu. Ke že 
prichádza jesenné obdobie, upratova-
nie v záhradách, na alej ob ania boli 
upozor ovaní a riešení za vypa ova-
nie lístia, konárov a iného materiálu 
na svojich pozemkoch a zne is ova-
nie životného prostredia. Hliadky 
stotož ovali a následne riešili pô-
vodcov skládok, ktorí nezodpovedne 
neustále vyhadzujú ku kontajnerom 

rôzny materiál ako stavebný odpad 
pri prerábkach bytov, dvere, zárub-
ne, skrine, postele a iný materiál.
V osade Podskalka v sú innosti 
s hliadkami MOPS upozor ovali ro-
di ov malých detí o pohybe po ceste 
a ohrozovaní bezpe nosti a plynulosti 
cestnej premávky, hlavne pri odcho-
de do školy a príchode v popolud-

ajších hodinách. Policajti neustále 
monitorujú aj okolie novej stav-
by – budovy Komunitného centra.
Hliadky MsP pravidelne kontrolova-
li aj dodržiavanie zatváracích hodín 
prevádzok a jednotlivých terás, kde 
dochádzalo k rušeniu no ného poko-
ja. Cez kamerový systém boli taktiež 

zis ované priestupky (napr. v nede u 
1. septembra 2019 pohyb 3 diev at vo 
vnútri Fontány lásky na pešej zóne), 
ako aj priestupky proti verejnému po-
riadku. V hodnotenom období hliadky 
MsP zabezpe ovali verejný poriadok 
na športoviskách po as futbalových 
a hokejových zápasov. „Posilnený vý-
kon služby hliadkami MsP bol hlavne 
po as konania Dní mesta Humenné 
a Humenského jarmoku v d och 
13. – 15. septembra 2019, kde za-
bezpe ovali verejný poriadok a plnili 

alšie úlohy pod a pokynov a bezpe -
nostnej situácie,“ informoval ná el-
ník MsP v Humennom Marián Zub.

Humenskí policajti riešili aj tri diev atá vo Fontáne lásky

Snina: Malý kaštie   zrekonštruujú
tasr, Snina 

Zmluvu o projekte s názvom Obnova 
historických pamiatok v Snine podpísa-
la v pondelok (30. 9.) primátorka mesta 
Daniela Galandová na Úrade Prešovské-
ho samosprávneho kraja. Informovalo 
o tom mesto formou tla ovej správy. 
Projekt zah a rekonštrukciu budovy 
malého kaštie a spolu s pri ahlými 
chodníkmi, zakúpenie ve kokapacitné-
ho stanu, ktorý bude slúži  kaštie u na 

rôzne aktivity, stretnutia, konferencie, 
ková ske dielne i propagáciu projektu. 
V rámci rekonštruk ných prác sa na 
prvom nadzemnom podlaží vybudujú 
depozitár, konzervátorská diel a, depo-
zitár knižnice a sociálne zariadenie. Na 
druhom podlaží vzniknú priestory na 
realizáciu tvorivých dielní a tiež poly-
funk ný priestor na kultúrno-osvetovú 
innos  vrátane sociálneho zázemia. 

Pivni né priestory majú by  v budúc-
nosti využívané ako sklad a technické 

miestnosti. Bude sa tam tiež nachádza  
spolo enská as , ktorá bude slúži  na 
prezentáciu regionálnych produktov. 
Partnerom projektu, ktorého cie om je 
ochrana a propagácia kultúrneho de-
di stva a vytváranie nových kultúrnych 
produktov a produktov cestovného 
ruchu, podpora spolo nej kultúry a vý-
mena skúseností, je ukrajinské mesto 
Chust. Celkový rozpo et predstavuje 
899.157,68 eura, hodnota projektu mes-
ta Snina je vo výške 587.315,59 eura. 

Sninská samospráva sa bude na spolu  -
nancovaní podie a  piatimi percentami, 
o predstavuje sumu 29.365,78 eura. 

Ako mesto upozornilo, „všetky položky 
rozpo tu podliehajú procesu verejného 
obstarávania, takže v kone nom dôsled-
ku sa táto suma môže zmeni “. Takzvaný 
malý kaštie  bol v minulosti využívaný 
ako dom pre služobníctvo. Ako uvádza 
webové sídlo mesta, pochádza z 19. 
storo ia a je národnou kultúrnou pa-
miatkou.

Mestská polícia (MsP) v Humennom musí asto rieši  aj rôzne kuriózne prípady. Potvrdzuje to aj správa o innosti 
mestskej polície za mesiac september, ktorú zverejnilo mesto na svojej webovej stránke.

Mesto Snina zrekonštruuje takzvaný malý kaštie . Stane sa tak v aka programu cezhrani nej spolupráce ENI HU-SK-RO-UA 2014 - 2020.

Policajti riešili aj priestupok 3 diev at, ktoré sa pohybovali vo vnútri Fontány 
lásky na pešej zóne.  |  ILUSTRA NÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Humenné: Pri dopravnej nehode zahynul 34-ro ný muž

Nehoda: Medzi Humenným a Stak ínom došlo k zrážke vlaku a muža

Najviac nepripojených pokladníc je v maloobchode

tasr, Humenné,  Ilustra né foto: MIPO      

Polícia v súvislosti s tragickou do-
pravnou nehodou, ku ktorej došlo 
v sobotu 28. septembra  pri Hu-
mennom, za ala trestné stíhanie 
pre pre in usmrtenia. Pre TASR 
to v pondelok uviedol vedúci od-
delenia komunikácie a prevencie 
Krajského riadite stva Policajné-
ho zboru v Prešove Igor Pavlik.

Pod a jeho slov 34-ro ný muž z 
Humenného s osobným motoro-
vým vozidlom zna ky Land Rover 
v smere od Humenného na Bres-
tov zišiel za doposia  nezistených 
prí in z cesty, kde sa prevrátil. 
„Pri nehode utrpel zranenia, kto-
rým na mieste pod ahol. Prí ina a 
okolnosti tejto dopravnej nehody 
sú v štádiu vyšetrovania,“ uviedol 
Pavlik.

mpo, Humenné. FOTO: POLÍCIA      

Opera ný dôstojník oznámil 
policajnej hliadke železni ia-
rov, že na železni nom úseku 
Humenné – Stak ín došlo 
k zrážke vlaku s osobou. Hliad-
ka situáciu okamžite preverila 
na mieste, zistila, že k zrážke 
došlo krátko po 16-ej hodine. 
Ruš ovodi  spozoroval na 

trati osobu, ktorá ale napriek 
zvukovým i výstražným zna-
meniam vôbec nereagovala, 
zrážke už ruš ovodi  napriek 
použitiu rýchlo inného brzde-
nia nevedel zabráni . 76-ro ný 
muž zo Sniny pri zrážke utrpel 
vážne zranenia a bol preveze-
ný do nemocnice. „Ruš ovo-
di  bol podrobený dychovej 
skúške, jej výsledok bol nega-

tívny. Polícia v prí-
pade za ala trestné 
stíhanie vo veci 
pre inu ublíženia 
na zdraví,“ vy-
svetlila prešovská 
krajská policajná 
hovorky a Jana 
Ligdayová.

ts, Slovensko, ILUSTRA NÉ FOTO: MIPO     

Po et pokladníc zapojených do 
systému eKasa stále stúpa. Aktu-
álne evidovaných v systéme eKasa 
je 218 154 pokladníc (pokladnice, 
ktorým registrátor pridelil kód 
pokladnice eKasa klient), z toho 
124 204 z nich už aj v systéme 
eKasa eviduje tržbu, teda vydáva 
pokladni né doklady. Stúpajúci 
po et pokladníc evidujúcich tržby 
v systéme eKasa dokazuje aj po et 
denne vydaných pokladni ných 
dokladov. Ten sa pohybuje na 
úrovni viac ako 3,5 mil. poklad-
ni ných dokladov za de . Zo šta-
tistík  nan nej správy vyplýva, 
že až 28,58 % z nepripojených 
pokladníc je stále v sektore malo-

obchod (potraviny, nápoje, textil, 
domáce potreby), nasleduje ve -
koobchod s 12,89 % a ubytovacie 
a stravovacie zariadenia s 12 %. 
Finan ná správa upozor uje, že 
podnikatelia, ktorým bol pridele-
ný kód pokladnice eKasa klient, 
by nemali aka  a tržby by mali o 
najskôr za a  v systéme evidova . 
Vyhnú sa tak zbyto nému stresu 
po as posledných koncoro ných 
dní, a tým aj pokute. eKasa je to-
tiž povinná od 1. júla pre všetkých 
podnikate ov, ktorí aj doteraz evi-
dovali tržbu. Jediná úprava nasta-
la iba pri pokutách, ke  poslanci 
NR SR zaviedli prechodné obdo-
bie do konca roka pre neude o-
vanie pokút tým podnikate om, 
ktorí požiadali o pridelenie kódu 

eKasa klient a akajú na dodanie 
svojej online registra nej poklad-
nice. „V systéme eKasa zaevido-
vala  nan ná správa už približne 
256 mil. pokladni ných dokladov. 
Tie je možné overi  v bezplatnej 
aplikácii  nan nej správy Over 

doklad. Finan ná správa eviduje 
16 309 stiahnutí aplikácie. Pro-
stredníctvom aplikácie bolo už 
overených 112 789 pokladni ných 
dokladov vydaných v systéme 
eKasa,“ informovala hovorky a  -
nan nej správy Ivana Skokanová.

Ruš ovodi  spozoroval na trati staršiu osobu, ktorá napriek  zvukovým a výstražným znameniam vôbec nereagovala.

Aktuálne eviduje tržbu v systéme eKasa viac ako 124 000 pokladníc z celkového po tu približne 220 000 evidovaných 
v systéme eKasa. Najviac nepripojených pokladníc je v sektore maloobchod. Finan ná správa upozor uje podnikate ov, ktorí 
evidujú tržby v pokladnici a ešte neprešli na systéme eKasa, aby tak spravili o najskôr. Do konca roka nezostáva ve a asu.

KRIMI
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H
E

/0271

P R Á C A 
 42-ro ný, iasto ne inva-

lidný dôchodca súrne H ADÁ 
PRÁCU alebo BRIGÁDU ako 
pomocný robotník, predajca 
v novinovom stánku, vodi  
VZV. 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 ODREZ-
KY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

 Predám VLAŠSKÝ KRÁ-
OVSKÝ ORECH na presádza-

nie. Tel. 0918 279 885.  

HE-R/0173

S L U Ž B Y
 PREPRAVA tovaru / S A-

HOVANIE - vlastnou dodáv-
kou. STAVEBNÉ a MURÁR-
SKE práce. Tel. 0908 417 071.

HE-R/0171

 Ponúkame MONTÁŽ 
SNEHOVÝCH ZÁBRAN, ZA-
CHYTÁVA OV SNEHU NA 
STRECHÁCH – pre váš dom. / 
Drobné OPRAVY RY OVIEK, 
Ž ABOV a pod. Tel. 0944 
238 032. M+M

HE-R/0174

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM
(7. – 13. 10. 2019)

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

Myšlienka týžd a...
"AK VIEŠ, 

ŽE JE OSI 
DOSIAHNUTE NÉ, 

ŽE TO MÁŠ 
NA DOSAH RUKY, 
SIAHNI PO TOM."

(PIOTR PUSTELNIK * 1951 * 
PO SKÝ HOROLEZEC, TRETÍ POLIAK 

S KORUNOU HIMALÁJÍ, DRŽITE  
KORUNY ZEME – SEVEN SUMMITS) 

INFOSERVIS / INZERCIA

Dažde v októbri predpovedajú 
úrodný rok.

Hmla na úsvite býva od Brigity
(8. 10.).

Valentínka (11. 10.) 
dáva mnoho vínka.

Ke  si sedliak h adá v októbri 
kabanicu, neuvidí veru v jari 

húsenicu.
Búrlivý október 

- sotva bude zima stála.
 Po svätej Terézii (15.10., panna 

a u ite ka Cirkvi) už mráz
 lezie po strechách.

Ak opadá lístie do polovice októbra, 
mala by by  mokrá zima.

PRANOSTIKA

 (jac)

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

POHOTOVOS
V LEKÁR ACH

07. 10. BENU – OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
08. 10.  SLNE NICA,
 Ul. 1. mája 21
09. 10.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 
 (Pod stra ou nožkou)
10. 10 .  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
11. 10.   PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28/26
12. 10.  DR. MAX - Kaul  and,
 Štefánikova ul. 50
13. 10.   DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
14. 10.   NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29 

Východ / Západ  S L N K A 
pon (07.10.) 6:34 / 18:01 hod.
ut 6:35 / 17:59 hod.
str 6:37 / 17:57 hod.
štvr 6:38 / 17:55 hod.
pia  6:40 / 17:53 hod.
sob 6:41 / 17:51 hod.
ned 6:43 / 17:49  hod.
pon (14.10.) 6:44 / 17:47 hod.

V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM  NEDOSTAL NÁŠ  
TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽD A  
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA LABORECKEJ ULICI (ZEKON) V HUMENNOM.

H
E-/0266
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Michalovce: Návštevníkom múzea sa prihovárajú „hovoriace“ hlavy

Okná na kostolíku pri Domaši zrekonštruovali aj s podporou od cyklistov

tasr, Michalovce  

Verejnosti sa prvýkrát priho-
vorili po as slávnostného otvo-
renia v sobotu 21. septembra. 
Noviniek, nachádzajúcich sa 
v priestoroch centrálneho kaštie-
a rodiny Sztárayovcov, je však 

viac. TASR o tom informova-
la histori ka múzea Stanislava 
Rov áková. Štyri roky trvajúca 
rekonštrukcia ZMM prinies-
la okrem rozsiahlej obnovy 
priestorov centrálneho kaštie a 
aj zmeny v expozíciách. „Dá sa 
poveda , že všetky sú novinkou,“ 
uviedla Rov áková s tým, že 
historická aj umelecko-historic-
ká expozícia priblíži návštevní-
kom exponáty prostredníctvom 
galerijného spôsobu vystavo-
vania. Umiestnenie jednotli-
vých exponátov na pódium má 
pod a jej slov prinies  iný po-
h ad na vystavované predmety. 

Absolútnou novinkou je aj nie-
ko ko interaktívnych prvkov, 
ktoré zaradia ZMM medzi naj-
modernejšie inštitúcie svojho 

druhu na Slovensku. V aka dotá-
cii 228.000 eur, ktorými na reali-
záciu expozícií prispel zria ova-
te  múzea, Košický samosprávny 
kraj (KSK), budú môc  návštev-
níci okrem hovoriacich hláv nájs  
v historickej asti aj interaktívne 
obrazovky a hovoriace  guríny. 
Sú oble ené v kostýmoch z 18. 
storo ia a prezentujú udalos , 
ktorá sa pod a Rov ákovej slov 
udiala v rodine Sztárayovcov pri 
jednom slávnostnom obede. No-
vou je tiež expozícia sakrálneho 
umenia predstavujúca západný 
i východný kres anský obrad. Vý-
chodný reprezentuje zreštauro-
vaný, neúplný, neskoro rokokový 
ikonostas z prelomu 18. a 19. sto-
ro ia. „Západný rítus bude pred-
stavova  jeden z našich najvzác-
nejších exponátov v múzeu vô-
bec, a to je gotická pieta zo Stráž-
skeho. Je to madona z lipového 
dreva datovaná do 15. storo ia,“ 
doplnila Rov áková. Aj umelec-
ko-historická expozícia venovaná 
Jozefovi Teodorovi Moussonovi 
sa návštevníkom predstaví v no-
vom šate. „Je rozdelená na men-

šiu as , kde sa 
nachádza inšta-
lácia jeho atelié-
ru. Sú tam inšta-
lované predmety 
z jeho pozosta-
losti. Druhou je 
takzvaná obra-
záre , v ktorej 
je viac ako 50 
o l e j o m a l i e b , “ 
priblížila Rov-

áková s tým, 
že ZMM vlastní najucelenejšiu 
zbierku diel tohto „maliara zem-
plínskeho slnka a udu“. 
Ako informoval predseda Ko-
šického samosprávneho kraja 
(KSK) Rastislav Trnka, sláv-
nostným otvorením sa renovácia 
ZMM nekon í. „V najbližších 
mesiacoch by sa mali za a  práce 
na rekonštrukcii zimnej záhra-
dy, kde bude opravená strecha, 
krov, fasáda, okná aj interiér. 
Opravou prejde v najbližšom 
ase aj objekt koniarne, histo-

rická záhrada, ktorej sú as ou je 
rotunda a takzvaný starý kaštie . 
Tieto práce sú najvä šími v no-

vodobej histórii michalovského 
kaštie a,“ uviedol s tým, že na ne 
už KSK vy lenil alších približne 
770.000 eur.

ts, Nová Kel a 

Okná na kostolíku v Novej Kel i 
(okres Vranov nad Top ou), ktorý 
sa nachádza v tesnej blízkosti vod-
nej nádrže Domaša, zrekonštru-
ovali aj v aka podpore cyklistov. 
Objekt, ktorý je národnou kultúr-
nou pamiatkou, si vyžaduje kom-
plexnú obnovu. Turistom sa po as 
tohto leta po desiatkach rokov po-
darilo vidie  túto unikátnu stavbu 
aj z vody, a to z paluby výletnej 
lode Bohemia. Ako informoval Ra-
dovan Kapra , starosta obce Kva-
kovce, ktorá plavidlo prevádzkuje, 
po as necelého leta lo  prepravila 

približne 21.000 udí. To ko ich 
malo možnos  pozorova , ako sa na 
tomto objekte, ktorý aj napriek po-
škodeniu prežil obe svetové vojny, 
podpísal zub asu. Ešte za iatkom 
júla tohto roka sa na brehoch tej-
to vodnej nádrže konalo najvä šie 
cyklistické podujatie na Slovensku 
– Okolo Domaše. V rámci neho 
sa na obnovu kostolíka vyzbiera-
lo 600 eur. „Každé euro je dobré. 
Bolo od nich pekné, že prispeli ta-
kouto sumou, ktorú sme doložili 
k tomu, aby sme mohli zrekonštru-
ova  okná. Boli porušené niektoré 
asti vitrážových skiel. Sme radi, 

že je to zasklené,“ uviedol Roman 

Matisovský, správca farnosti Tura-
ny nad Ondavou, pod ktorú patrí 
aj Nová Kel a. Pod a jeho alších 
slov sa pre túto formu obnovy roz-
hodli aj z dôvodu, aby bol objekt 
uzavretý. „Aby hmyz a vtáctvo, 
ktoré tu ob as zavítalo, neškodi-
lo tejto stavbe,“ vysvetlil. Celková 
suma vynaložená na rekonštruk-
ciu vitráží predstavovala 1700 eur. 
Plány do budúcna sú pod a Mati-
sovského ve ké, ke že objekt si 
vyžaduje rekonštrukciu. „Chceme 
za a  strešnou konštrukciou. Všet-
ko závisí od  nancií,“ poznamenal. 
Pod a neho potreba záchrany tejto 
stavby spája miestnych. V blízkej 

budúcnosti majú by  zreštaurova-
né aj štyri sochy anjelov, ktoré sa 
nachádzajú v prednej asti kostola.
Barokovo-rokokový Kostol sv. Šte-
fana krá a, ktorého zaujímavos ou 
je, že je situovaný pod úrov ou 
Domaše, je pozostatkom zatopenej 
obce Kel a. Ide o národnú kultúr-
nu pamiatku. Objekt dal postavi  
barón Wolfgang Vé ei, dokon ený 
a vysvätený bol v roku 1780. Až 
do roku 1993 sa v om konali bo-
hoslužby. Po as letnej sezóny sa 
tam realizujú zriedkavo, v auguste 
sa tam koná tradi ná odpustová 
slávnos .

Z lode Bohemia malo možnos  túto stavbu vidie  približne 21-tisíc turistov.

Hovoriace hlavy ako sprievodcovia expozíciami sú jedným z interaktívnych prvkov, ktoré akajú na návštevníkov 
novootváraného Zemplínskeho múzea v Michalovciach (ZMM). 

Novou je tiež expozícia sakrálneho umenia predstavujúca západný 
i východný kres anský obrad.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Hovoriace hlavy ako sprievodcovia expozíciami 
sú jedným z interaktívnych prvkov.  | FOTO: 
MILAN POTOCKÝ
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Tatiana Rusinková, Humenné, FOTO: VH    

Letnú sezónu za ali 9.júna slávnost-
ným uvedením do prevádzky unikát-
neho zariadenia M.A.R.S. - Mobilná 
Astronomická Rota ná Stanica, 
ktorá je umiestnená priamo pod ho-
lým nebom pred planetáriom. Táto 
atrakcia zaujala návštevníkov, ktorí 
si pozorovanie hviezdnych objektov 
no nej oblohy mohli uži  v pohodlí 
na polohovate ných kreslách namon-
tovaných na kruhovej konštrukcii, 
umož ujúcej otá anie zariadenia. 
Zhotovite om konštruk ne náro né-
ho zariadenia bola  rma REINTER, 
s. r. o., Humenné za  nan nej pod-
pory z programu INTERREG V-A, 
PO SKO-SLOVENSKO 2014 – 2020 
v rámci projektu „Vesmír na dlani 
2017“.  Vihorlatská hvezdáre  v Hu-
mennom spolu s ob ianskym zdru-
žením „Na krídlach do Polonín“ a 
Paraglaidingovým klubom Vihorlat 
pri Astronomickom observatóriu na 
Kolonickom sedle v d och 27.6. – 
30.6.2019 zorganizovali v rámci pro-
jektu „Vesmír na dlani 2017“ podujatie 
pod názvom „NA KRÍDLACH DO 
KARPÁT“. Široké spektrum atrakcií, 
ale aj program plný pou ných predná-
šok - Projekt APOLLO, M. R. Štefánik 
astronóm a letec, spojený s výstavou o 
jeho živote a innosti boli nepochybne 
zaujímavým obohatením akcie. Po a-
sie bolo priam stvorené na prehliadku 
areálu a lietadiel, zárove  tu bola mož-
nos  vidie  svet z vtá ej perspektívy 
tréningovými letmi na motorových 
rogalách. Ve er sa uskuto nili telesko-
pické pozorovania a fotografovania za-
ujímavých objektov hviezdnej oblohy 
do skorých ranných hodín. V d och 1. 
až 6. júla sa v spolupráci so šachovým 
klubom Šachy REINTER uskuto nila 
astrostáž formou detského šachového 
tábora s názvom „Vesmírna rošá-

da“. Astronomická as  programu 
pozostávala z prednášok, 3D  lmov 
v digitálnom planetáriu a pozorovaní 
objektov no nej oblohy. Od 8. júla do 
14. júla sa zú astnila na stáži skupi-
na mladých udí zo Záporožia, 
Ukrajina. Ú astníci stáže sa obozná-
mili so základmi astronómie. Spozná-
vali aj krásy okolitej prírody vo forme 
turistických výletov, a tak sa naplnila 
myšlienka rozvoja astroturistiky v na-
šom regióne. iasto né zatmenie 
Mesiaca 16. júla pozorovali záujem-
covia spolu s odborníkmi vo Vihorlat-
skej hvezdárni v Humennom. Pozoro-
vanie na Astronomickom observatóriu 
na Kolonickom sedle bolo doplnené 
prednáškami - Mesiac a jeho výskum 
a Apollo 11 – 50 rokov od prvého pri-
státia loveka na Mesiaci. Pod názvom 
Vesmír na dlani – od mikro až po 
makrosvet bola od 24.7. – 2.8.2019 
v Astronomickom observatóriu na 
Kolonickom sedle inštalovaná foto-
gra  cká výstava, ktorá mala za cie  
ukáza  krásu sveta okolo nás v rôznych 
miestach, z rôznych uhlov poh adu a 
s rôznymi zobrazovacími technikami. 
Ve korozmerné fotogra  e ukázali ši-
rokú škálu od vzdialených objektov 
vesmíru až po makrosvet iných krás 
sveta, ktorých autormi sú ú astníci 
fotogra  ckých workshopov zo Sloven-
ska a Po ska. Organizátorom výstavy 
bol vedúci partner projektu „Vesmír 
na dlani 2017“ Arboretum a Katedra 
fyziogra  e Bolestraszyce, Po sko, kde 
ako partner bola zapojená aj Vihorlat-
ská hvezdáre  v Humennom. Výstava 
bola umiestnená v exteriéri observa-
tória. Astrostáž „Variable 2019“ 
organizovala Vihorlatská hvezdáre  s 
podporou Slovenskej ústrednej hvez-
dárne v Hurbanove a spoluorganizá-
tori boli Podduklianske osvetové stre-
disko vo Svidníku, gmina Wisniowa 
Po sko, Slovenský zväz astronómov, 

Prírodovedecká fa-
kulta UPJŠ v Koši-
ciach a Neinvesti ný 
fond Teleskop. V 
d och 24. júla až 2. 
augusta 2019 pre-
biehalo pozorovanie 
premenných hviezd 
na Astronomickom 
observatóriu na Ko-
lonickom sedle za 
ú asti astronómov zo 
Slovenska, Ukrajiny 
a Po ska. Vä šina nocí bola využite ná 
len iasto ne, pozorovania boli asto 
prerušované obla nos ou. Tradi né 
pozorovanie meteorického roja „Per-
zeidy“ prebiehalo v termíne od 7.8. 
do 13.8.2019, na ktorom sa zú astnilo 
15 pozorovate ov. Celé podujatie bolo 
podporené dotáciou od Slovenského 
zväzu astronómov. Pri tejto pozorova-
cej akcii sme dostali správu od známe-
ho eského astrofotografa pána Petra 
Horállka, ktorý oznámil ve mi pote-
šujúcu správu. Fotogra  a, ktorej au-
torom je práve on a ktorá vznikla nad 
kolonickým planetáriom v auguste 
2018, sa stala Astronomickou foto-
gra  ou d a NASA pre 12. august 
2019. Je to už druhý medzinárodný 
úspech a pocta pre Astronomické ob-
servatórium na Kolonickom sedle. 
Fotogra  a sa objavila na portáli ame-
rického Národného úradu pre letectvo 
a kozmonautiku /NASA/ pod titulom 
Astronomy Picture of the Day. Potvr-
dil už známe, že observatórium leží v 
Parku tmavej oblohy, o je jedno z naj-

lepších miest v strednej Európe z h a-
diska zachovania prírodnej tmy ale-
ko od zdrojov škodlivého svetelného 
zne istenia z miest. Astrostáž štu-
dentov vovskej polytechniky, 
Ukrajina v d och 19. až 25.8.2019 
je dôkazom dobrej spolupráce aj za 
hranicami Slovenska. Záver leta patril 
podujatiu Astrobikers 2019, ktorú 
si nenechali ujs  záujemcovia o cyk-
listiku a astrofotogra  u. Tento ro ník 
s názvom „Po stopách Orla“ sa usku-
to nil od 28. augusta do 4. septembra 
2019 a zú astnilo sa ho 10 ú astníkov. 
Celkovo bolo nafotených 14 905 zábe-
rov ur ených na alšie spracovanie. 
Výsledné fotogra  e budú k dispozícii 
na prezretie aj na webovej stránke 
hvezdárne. Mimo týchto vä ších or-
ganizovaných akcií odborní pracov-
níci poskytovali odborné prednášky 
pre návštevníkov observatória, ale aj 
v prednáškovej sále vo Vihorlatskej 
hvezdárni v Humennom. Celkovo nás 
za tri letné mesiace navštívilo 3.213 
návštevníkov. 

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle 
zažívalo po as leta boom návštevníkov aj pozorovate ov
Hlavnou úlohou Vihorlatskej hvezdárne v Humennom je vedecká a eduka ná innos , ktorú vykonáva po as celého roka. 
Tohtoro né leto 2019 bolo špecifické nielen tým, že sa uskuto nilo množstvo akcií a pozorovaní, ktoré zaplnili kalendár 

na celé tri letné mesiace, ale objavil sa tu nový fenomén - astroturistika . 
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NÁZOR: NESLUŠNÝ MIROSLAV

V Tatrách vybehali viac ako 40-tisíc porcií jedla pre chudobné deti vo svete

Ozvalo sa mi dnes pár mojich ko-
legov, i som ítal, o píšu v plátku 
s názvom Podvihorlatské noviny. 
Zárove , i sa budem bráni  a re-
agova  na udí, o nie o nevedia 
strávi . Som v komunálnej politike 
pár mesiacov a prestal som rea-
gova  na týždenné nezmyselné a 
klamlivé útoky neúspešného kan-
didáta na primátora Miroslava Po-
rochnavého, ktorý sa do dnešného 
d a nezmieril s fatálnou prehrou a 
na sociálnej sieti sa ozna uje vždy 
ako „Nový primátor Miroslav Po-
rochnavý“. Môj kolega využíva 
ob úbenú vetu: „Pacientov ve a, 
psychiatrov málo.“ Popravde, tým, 
o napísali, ma pobavili a sná  aj 

vä šinu kriticky uvažujúcich Hu-
men anov

A teraz v krátkosti k alším faktom:

1. Po vo bách som sa s kolegom 
Martinom Ruš anským vzdal len-
stva v organizácii Za slušné Sloven-
sko z dôvodu, že iniciatíva je apo-
litické združenie a ako komunálni 
poslanci sme sa v tomto združení 

alej neangažovali. Pravidlá sú 
priorita.

2. Pán Porochnavý sa vysmieva zo 
Slušného Slovenska. Z mladých 
udí, ktorí na celom Slovensku 

odvážne stáli na námestiach a vy-
jadrili svoj postoj k situácii v štáte. 
Organizátorom posledného pro-
testu - teda spomienky nebolo Za 
slušné Slovensko a ani žiaden len 
iniciatívy za Slušné Slovensko, ale 
iné osobnosti z mesta Humenné. 
Akcia sa organizovala tak povediac 
na kolene, bez akejko vek vä šej 
propagácie. Odpovedzte si sami, 
vedeli ste, že sa nie o také bude 
kona ? 

3. Myslím, že v krajine, kde si moc-
ní môžu kúpi  nielen prokurátora, 
sudcu, štátnu tajomní ku, ale aj 
smr  nepohodlného oponenta, je 
ml anie nebezpe né. Som pre-
sved ený, že aj ak by na tom ná-
mestí stál o i len jeden lovek, je 
ve mi dôležité, že sa pridal k hlasu 
Slovenska volajúceho po pravde, 
stato nosti a odvahe.

4. Protesty, ktoré sa v Humen-
nom konali, ukázali už neraz, že 
Humen anom záleží na istote 
a spravodlivosti a to je základ.

Pán Porochnavý sa aktívne naváža 
aj do športových klubov na území 
mesta. Koho môže, denne uráža a 
oso uje. lovek, ktorý možno nemá 
ani elementárne informácie o špor-
te, sa hrá na najvä šieho odborníka 
na svete. Sná  sa v našom meste 
nevyjadril len k problematike štie-
penia atómu. Humen ania, pre o 
ste si takého „odborníka na všet-
ko“ vlastne nezvolili za primátora?

V krátkosti k hokejovému klubu. 
Je normálna vec, že mesto samo 
nemôže dotova  vrcholové športy, 
preto je dôležité, aby v om boli 
sponzori. Ak niekto, kto má v Hu-
mennom MHD, prejaví záujem do-
tova  hokej, pre o nie?! Za každého 
sponzora, o chce pomôc  Humen-
nému v rozvoji, budeme v a ní. 
Prioritou je, aby všetko bolo isté a 
transparentné, a to aj je.

alej píše „Nový primátor Miro-
slav Porochnavý“ o rozbrojoch v 
poslaneckom klube a alšie soma-
riny. Som aktívnou sú as ou nášho 
klubu, no žiadne rozbroje som si 
nevšimol. Asi pán Porochnavý píše 
o inom klube. To, že pri pár témach 

máme rozdielne názory, je úplne 
normálne. Nikto nad nami nedrží 
špagátik a ani nám neukazuje po-
vestný „Lašákovej palec“ a hlasu-
jeme slobodne. Ak slobodu v hla-
sovaní niekto nezažil, ažko mu to 
budeme vysvet ova . udia nemajú 
radi tzv. „prezlieka ov kabátov“, 
ktorí sa vynesú na niekoho chrbte 
a potom ute ú. Verím, že v našom 
klube takíto poslanci nie sú. Ak sú, 
tak dvere majú otvorené a môžu 
kedyko vek odís . Nie každému sa 
možno pá i, že všetko sa snažíme 
robi  isto a transparentne.

Považoval som za potrebné aspo  
takto ozrejmi  klamstvá, ktoré sa 
snažia šíri  neúspešní kandidáti a 
im spriaznené médiá. Po 8 rokoch 
nesystémového hospodárenia a 
pravidiel sa niektoré veci napra-
vujú dlhšie a ažšie. Ale spolo -
ne s vami pracujeme na tom, aby 
Humenné bolo moderné, transpa-
rentné, športové a zelené mesto. 

AKUJEM HUMEN ANOM za 
dennú podporu, ktorú mi vyjad-
rujú v uliciach, a pri riešení vašich 
bežných problémov. 

Tomáš Šudík

ts, Tatranská Lomnica   

„Každý bežec svojím štartovným 
15,60 EUR uhradil 100 % nákladov 
na školské stravovanie jedného die-
a a po as celého školského roka. 

Dosta  jedlo každý de  a ma  mož-
nos  chodi  do školy  je pre naše deti 
samozrejmos ou - dnešným behom 
sme chceli pomôc  tým, ktorí také 
š astie nemajú,“ hovorí jeden z or-
ganizátorov behu Viktor Porubský. 
„Ke že jedna porcia jedla pre deti 
podávaná Mary’s Meals stojí len 7 
centov, bežci dnes svojím štartov-
ným a dodato nými príspevkami do 

pokladni ky spolu v celkovej výške 
viac ako 3-tisíc EUR zabezpe ili 
jedlo pre 196 detí na celý školský 
rok. To predstavuje až neuverite -
ných 43-tisíc porcií jedla,“ dodáva. 
Charitatívny projekt Mary‘s Meals 
pomáha posiela  chudobné deti 
do školy tam, kde im chudoba a 
hlad bránia v prístupe k vzdelaniu. 
Projekt podporený pápežom Fran-
tiškom i ocenený anglickou krá ov-
nou Alžbetou II. sýti už 1,5 milióna 
detí v 18 krajinách sveta (vrátane 
Južného Sudánu, Haiti, Indie, Ma-
lawi, Kene i Kambodže). „Viac ako 
80-tisíc miestnych dobrovo níkov 

tam varí de om z lokálnych surovín 
jedno výživné jedlo denne priamo 
v ich škole, aby nemuseli od mala 
pracova  alebo žobra ,“ vysvet u-
je alej Porubský. Mary’s Meals je 
založené na rešpekte a spája udí 
všetkých vierovyznaní i ateistov. 
K podpore projektu sa pridali aj 
bežci v Tatranskej Lomnici, ktorí 
si po behu mohli vychutna  koncert 
spevá ky a hudobní ky Jany An-
devskej, nominovanej na prestížne 
ocenenie Grammy. „Dobrá ener-
gia z udí naokolo, krásna príroda, 
skvelá hudba, ale hlavne rados  
z dobrého skutku – to ma hnalo 

dopredu,“ opísal svoje pocity v cie-
li ú astník behu Tomáš. Celý vý-
ažok z tatranskej akcie poputuje 

na  nancovanie projektu Mary’s 
Meals. Ako vysvetlil Porubský, „V 
Mary’s Meals Slovensko robíme 
všetko ako dobrovo níci, takže zo 
zbierky u nás neostáva ani cent, to 
platí pre všetky naše akcie a celú 
verejnú zbierku, ktorou udia na 
Slovensku môžu podpori  charita-
tívny projekt Mary’s Meals.“ Viac 
informácií o projekte a o rôznych 
formách pomoci je možné nájs  na 
www.marysmeals.sk

V sobotu vo Vysokých Tatrách 160 bežcov vybehalo viac ako 40 tisíc porcií jedla pre deti žijúce v extrémnej chudobe 
na historicky prvom charitatívnom behu medzinárodného projektu Mary‘s Meals na Slovensku.
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Humenné: Oživili zabudnuté náre ové slová

Ohe  na Sninský kame  i Vihorlat nepatrí, upozor ujú ochranári

tasr, Humenné 

Sú as ou obšírnejšej je aj 17-stra-
nový slovník náre ových slov a vý-
razov používaných na území mesta 
v období od 20. do 70. rokov 20. 
storo ia. Ako pre TASR uviedla 
autorka projektu Mária Mišková, 
ide o výber vzniknutý štúdiom 
všetkých približne 130 príbehov 
a spomienok tvoriacich sedem po-
kra ovaní Miznúceho sveta. „Mno-
hí udia vsúvali do svojho rozprá-
vania náre ové výrazy, sloví ka, 

niekde je to naozaj len reminiscen-
cia, že ‚moja babka takto rozpráva-
la‘. Podnietilo ma to, že skúsme si 
urobi  mali ký slovník. Absolútne 
to nie je nejaký výskum,“ vysvetlila 
s tým, že na kone nej podobe slov-
níka spolupracovala s alšími tro-
ma u mi, ktorí „humenské“ náre-
ie ešte aj aktívne používajú. Ná-

pomocnou im tiež bola diplomová 
práca miestneho stredoškolského 
u ite a sloven iny a latin iny Pavla 
Bileca (1915 – 2001), ktorý robil 
výskum náre ia v obci Kudlovce, 

dnes humenskej mestskej asti. 
„Pamätní ka, pani Šimurdová, ro-
dená Onderková, poukázala naprí-
klad na to, že mnohé z týchto slov 
sa v Humennom, v meste, vôbec 
nepoužívali. Vä šinu som preto zo 
slovníka vyradila,“ doplnila Miško-
vá. Výsledných približne 580 slov 
však za „vy erpávajúce“ nepova-
žuje. „Ur ite by to mohlo by  ešte 
doplnené. Je to len taká ukážka ne-
všedných slov,“ uzavrela Mišková 
s tým, že okrem slov používaných 
v rámci bežnej komunikácie obsa-

huje slovník aj nieko ko odbornej-
ších, technických výrazov. Siedme 
pokra ovanie Miznúceho sveta 
verejnosti predstavili tematickým 
programom V zrkadle spomienok. 
Bol koncipovaný na základe ume-
leckého spracovania osobných prí-
behov Humen anov, ich zážitkov a 
spomienok na udalosti, momenty a 
udí v predvojnovom, vojnovom a 

povojnovom období mesta s presa-
hom až do sú asnosti.

tasr, Sninský kame  

„Pri kontrole územia prírodnej 
pamiatky Sninský kame  boli 
znova nájdené nelegálne ohniská. 
Vrcholom neúcty vo i prírode sú 
ohniská na samotnom vrchole 
Sninského kame a alebo na chod-
níku pred vstupom na vrchol,“ 
uviedla Argalášová s tým, že v lo-
kalite došlo v dôsledku takéhoto 
konania k zhoreniu asti vegetá-
cie naposledy v roku 2015. Pod a 
jej slov však strážcovia prírody 
likvidujú nelegálne ohniská na 
území CHKO Vihorlat každoro -
ne. „Naša legislatíva zakladanie 
oh a v lese a pä desiat metrov od 
porastu zakazuje plošne, výnim-
kou sú len vybudované a o  ciál-
ne ozna ené ohniská. Vo vo nej 
prírode, od 3. stup a ochrany, 
teda na území národných parkov, 
prírodných rezervácií i chráne-
ných areálov, je zakladanie oh a 
mimo uzavretých stavieb taktiež 
zakázané,“ vysvetlila Argalášová. 
Ako alej uviedla, všetky povole-
né ohniská sú ozna ené výnimkou 

Ministerstva životného prostredia 
SR. Jediným povoleným ohnis-
kom v okolí Morského oka je 
pod a jej slov ohnisko pri chate 
patriacej Lesom SR, š. p. Ostatné 
ohniská, ktoré vznikajú na vrcho-

le Sninského kame a i Vihorlatu 
a v okolí jazera Morské oko, sú 
nelegálne. „Možno sa mnohým 
zdá, že je v našich chránených 
územiach ve a obmedzení. No ak 
chceme našu prírodu aspo  tro-

chu chráni  a zachova  pre alšie 
generácie, tak dodržanie týchto 
základných pravidiel je to najme-
nej, o každý z nás môže pre u 
urobi ,“ uzavrela Argalášová.

Siedme pokra ovanie zbierky spomienok „Starohumen anov“ na minulos  Humenného, ktoré koncom septembra 
uviedli do života, pozostáva z dvoch publikácií. 

Ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat upozor ujú na neustále porušovanie zákazu zakladania oh a 
v chránených územiach s vyšším stup om ochrany. Ako o tom informovala pracovní ka správy Zuzana Argalášová, turisti zákaz 

porušujú aj priamo na vrchole prírodnej pamiatky Sninský kame .

Turisti porušujú zákaz zakladania oh a aj priamo na vrchole prírodnej pamiatky Sninský kame . | ILUSTRA NÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY
PANIKÁRI

Aká je chlapská odpove  na predstavenie Klimakté-
rium? Myslíte si, že vám vo vašich manželských alebo 
partnerských problémoch už nikto nedokáže pomôc ? 
Všetko sa to dá zvládnu  s ahkos ou osviežujúceho 

humoru a s prieraznos ou 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 ob as smieš-
ni, dojemne trápni, ale predovšetkým dojímavo udskí. 
– 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 Smo-
láka. – do 30. októbra vo výstavnej miestnosti DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
DVO ÁK – HUDBA ŽIVOTA

JESENNÝ KONCERTNÝ CYKLUS – 48. ro ník. 
Fúzia nádhernej hudby, operného spevu a drama-
tického slova, zachytávajúca nieko ko najvä ších 

zlomových okamihov majstrovho života, odha ujúc 
krásne, neoby ajné oby aje loveka s jeho rados ami, 
staros ami, láskou k životu, prírode, poézii a hudbe, 
ktorú nám tu zanechal, ako nezmazate né svedectvo 
o majestátnosti a jedine nosti života. - v utorok 15. 

októbra o 19.00 hod. v koncertnej sieni kaštie a.
ZÁBAVNÁ GRAFIKA

Tvorivá diel a pre žiakov ZŠ. – v galerijnej sieni O. 
Dubaya vo VM potrvá do 13. decembra.

OREST DUBAY
Autorská výstava pri príležitosti 100-ého výro ia naro-
denia významného  výtvarníka a pedagóga,  národného 

umelca, rodáka z obce Ve ká Po ana (okres Snina). 
Gra  k, maliar, sochár, ilustrátor a pedagóg patril k 
významným osobnostiam zakladate skej generácie 

slovenských gra  kov. Výstava potrvá do 31. októbra. 

KAŠTIE  V ZRKADLE ASU
Stála výstava. Súbor ve koformátových dobových 

fotogra  í prináša zábery od najstarších dochovaných 
vyobrazení štvorkrídlového objektu renesan ného 

kaštie a a pri ahlého parku na rytine z obdobia druhej 
polovice XVII. storo ia po dnešok. 

KINO FAJN
AFRIKA NA PIONIERI

road movie (SVK), originálna verzia 
– 7. októbra o 19.30 hod.

Prvý slovenský motorkársky „road movie“ o ceste 
piatich Slovákov naprie  africkým kontinentom. 

Všetko to za alo nevinným výletom. Každým rokom 
toho hlavní aktéri chceli vidie  viac. Po deviatich 

rokoch sa im na pionieroch podarilo prejs  naprie  
celým africkým kontinentom. Zažite s nimi nekone ný 

pocit slobody, ale aj náro né a nebezpe né situácie, 
v ktorých sa nie raz ocitli. Zamrznutou Európou vás 
prenesú až do Afriky, kde na nich akalo 45-stup-
ové peklo v Sudáne, nekone né púšte s prázdnymi 

nádržami, tla enie motoriek do vysokých hôr v Etiópii, 
nádherné pláže Mozambiku, ale aj nebezpe ný boj 
so zákernou maláriou. Pä  cestovate ov, pä  me-

siacov na cestách, 15-tisíc kilometrov na jedných z 
najhorších jednostopových motorových dopravných 

prostriedkoch.
JOKER

dráma, krimi (USA), slovenské titulky
 – 8. októbra o 19.30 hod.

Skrachovaný komediant Arthur Fleck (Joaquin 
Phoenix) sa dlho pohybuje na tenkej hranici medzi 
realitou a šialenstvom. V jeden de  sa potuluje vo 
svojom obleku klauna po uliciach Gotham City a 

dostáva sa do kon  iktu s brutálnymi zlodejmi. Pomaly 
sa roztá a špirála udalostí, ktorá vyústi do hrozivých 
rozmerov. Opustený Fleck za ne oraz viac prepada  
do hlbín šialenstva a postupne sa mení v ikonického 
zlo inca, ktorého už oskoro bude svet pozna  pod 

menom Joker.
PARAZIT

(GISAENGCHUNG)
dráma (JUŽNÁ KÓREA), eské titulky 

– 9. októbra o 19.30 hod.
ASFK... ierna komédia sleduje chudobnú, ale prefí-
kanú štvor lennú rodinu, ktorá sa rozhodne in  ltrova  
do bohatej domácnosti biznismena Parka. o sa môže 
sta , ke  sa stretnú dva odlišné svety? Originálny die-
lo majstrovsky pracuje s prvkami thrilleru, drámy, ale 
aj satiry a prináša vtipný a nepredvídate ný  divácky 

zážitok. Mnohí ho ozna ili za najzábavnejšieho ví aza 
festivalu v Cannes od obdobia Pulp Fiction.

BLÍŽENEC
(GEMINI MAN)

ak né sci-  , thriller (USA), slovenské titulky 
– 10. a 12. októbra o 19.30 hod.

Tvorca, ktorý rád posúva  lmové hranice... Henry Bro-
gan (W. Smith) je elitný nájomný zabijak, absolútny 

profesionál, ktorý bez pochybností vždy stopercentne 
odvedie zadanú prácu. Pri poslednej zákazke sa však 
k nemu dostali informácie, ktoré nemal vedie , preto 
sa ho jeho zamestnávate  s ažkým srdcom rozhodne 
necha  zlikvidova . Koho však posla  na zabijaka, 

ktorý je v tejto brandži najlepší zo všetkých? Ideálny 
by bol Henryho dvojník, o nie o mladší, odolnejší a 
odhodlanejší. V spolo nosti Gemini, vedenej techno-
kratom Clayem Verisem (C. Owen), už roky prebieha 

tajný projekt, ktorý práve túto možnos  ponúka.
PÁN MAZNÁ IK

(TROUBLE)
animovaná rodinná komédia (USA), slovenský dabing 

– 12. októbra o 15.30 hod.
Pán Mazná ik sa má ako v bavlnke. Žije si luxusný 

život a dostáva papa  len tie najlepšie psie pochú ky. 
Všetko sa však zmení, ke  sa ne akane ocitne na ulici, 

kde mu nikto pod ufák neprinesie misku s jedlom. 
Mladému diev a u sa pána Mazná ika síce podarí 

zachráni  z ulice, avšak dokáže pán Mazná ik ži  už 
len bežný neluxusný život?

ZLATOKOPKY
(HUSTLERS)

dráma (USA), slovenské titulky
 – 12. októbra o 17.15 hod., 13. 10. o 19.30 hod.

Film bol inšpirovaný lánkom, ktorý vyšiel v New 
York Magazine pod názvom „Zlatokopky zabodovali“.  
Okamžite zaujal pozornos  itate ov nesmierne š av-
natým príbehom o parti ke šikovných striptérok, ktoré 

sa rozhodli rozbehnú  výnosný obchod s bohatými 
klientami z Wall Street. Celé to vymyslí a naplánuje 

exotická tane nica Ramona (J. Lopez) a erstvá posila 
klubu Destiny (C. Wu). 
UKRADNUTÝ ŠTÁT

(THE STATE CAPTURE)
dokument, dráma (SVK/CZE), originálna verzia

 – 14. októbra o 19.30 hod.
Dramatické rozprávanie o novom type spolo enského 
zriadenia, v ktorom tradi né štátne štruktúry nahrádza 
ma  a s oligarchiou. A o tom, ako urobi , že sa o tom 
verejnos  ni  nedozvie. Kauza Gorila predstavovala 
prelom v moderných dejinách Slovenska. Diera do 

steny konšpira ného bytu znamenala zárove  dieru do 
fasády demokratického štátu a vládnutia. Viedla nako-
niec k pádu slovenskej vlády, ale vyniesla k vláde spä  
R. F. Ukradnutý štát za al vznika  ako ohliadnutie za 

aktérmi práve tohto  lmu (Od Fica do Fica). Krátko po 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(VÁHY * 22. 9. – 22. 10.)

07. 10.  ELIŠKA
 (Svetový de  architektúry / 

Svetový de  udských sídiel / 
Medzinárodný de  nájomníkov)

08. 10. BRIGITA
09. 10. DIONÝZ, DIONÝZIA
 (Svetový de  pošty / 

Medzinárodný de  za 
zredukovanie prírodných 
katastrof)

10. 10. SLAVOMÍRA
 (Svetový de  duševného zdravia 

/ Európsky de  depresie / 
Svetový de  proti trestu smrti)

11. 10. VALENTÍNA
 (Svetový de  proti bolesti 

/ Svetový de  vajec / De  
solidarity s politickými väz ami 
v Juhoafrickej republike)

12. 10.  MAXIMILIÁN, MAX
 (Svetový de  hospicovej 

a paliatívnej starostlivosti 
/ Svetový de  artritídy / 
Medzinárodný de  zborového 
spevu)

13. 10. KOLOMAN
(De  starých rodi ov)

14. 10. BORIS
(Svetový de  normalizácie )

za iatku nakrúcania došlo k zavraždeniu Jána Kuciaka 
a Martiny Kušnírovej a natá anie nabralo iný smer. Vo 
 lme vystupujú advokáti, blogeri, novinári a (bývalí?) 

agenti spravodajských služieb. Výsledný tvar re  ektuje 
mechanizmy ovplyv ovania štátu aj verejnej mienky 
prostredníctvom kompromitujúcich materiálov, utajo-
vania alebo naopak poskytovania ur itých informácií 
v ur itý as tak, aby sa ustálila narácia, ktorú vä šina 

udí akceptuje ako skuto nos … Snímka výraznej 
 lmárky Zuzany Piussi, ktorá sa vo svojej tvorbe 

zameriava na dôležité spolo enské témy.

MA ACÍ / PSÍ KALENDÁR
07. 10.  ELLIOT / HERO
08. 10.  SITA / SABAR
09. 10.  PIŠTA / EMA
10. 10.  BALÚ / VIKY
11. 10.  DORKA / FILIP
12. 10.  FELÍNA / TESS
13. 10.  ARAM / MARÍNA
14. 10.  LILY / BECKY 
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HE/0270

 

 

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

HE-PR/0248

(dk), -MJK-; Bratislava, Snina

Prvým turnajom Slovenského pohá-
ra v šerme kordom seniorov a junio-
rov v tejto sezóne bol 8. septembra 
„Baloghov memoriál“ v bratislav-
skej športovej hale Mlados . 

Za Klub šermu Snina nastúpili - senior 
Matúš Bocko, junior Samuel Vataha, 

dvaja kadeti Tomáš Petro a ubomír 
Hun ár.  

SENIORI * Sninský klub reprezen-
tovali všetci štyria pretekári, no naj-
vyššie sa prebojoval M. Bocko, ktorý 
postúpil do 16- lennej eliminácie a ob-
sadil celkovo 9. miesto. 
S. Vataha skon il v seniorskej kategórii 
na 17. mieste, T. Petro na 23. mieste 

a . Hun ár na 24. 
mieste z celkového 
po tu 30 pretekárov. 
Ví azom sú aže sa 
stal Sopoliga z KŠK 
Košice.

JUNIORI * Najvyš-
šie sa prebojoval S. 
Vataha, ktorý vybo-
joval pekné 7. miesto. 
T. Petro skon il na 
11. a . Hun ár na 
12.mieste. Ví azom 
juniorskej sú aže sa 
stal opä  Sopoliga 
z KŠK Košice.

(dk), -MJK-; Bratislava, Moulton, Telford

BRATISLAVA * Svetový pohár - satelit „Memo-
riál Martinengo“ v šerme kordom senioriek.  * 

alší z bodovacích turnajov na olympijskú kva-
li  káciu. Medzi piatimi slovenskými šermiar-
kami nastúpila aj Katarína Hun árová. Zo 103 
pretekárok z 21 štátov sa Snin anka prebojovala 
z náro ného základného kola do vyra ovacej 
fázy. Tu ale hne  v prvom zápase pod ahla Ka-
zaške Muridovej 11:15 na body a celkovo obsa-
dila 82. miesto, ako druhá najlepšie umiestnená 
pretekárka zo Slovenska so ziskom cenných 
bodov do kvali  kácie. Ví azkou turnaja sa stala 
Budai z Madarska.
MOULTON, VE KÁ BRITÁNIA  * Turnaj 
„EEJS“ * V sninských farbách sa ukázal senior 
Ján Gerboc. Zo 76 pretekárov zo 6 štátov si 
v základnom kole z piatich zápasov vybojoval 
štyri ví azstvá a postúpil do eliminácie, s vo -

ným žrebom v prvom kole. V zápase o postup 
do osem  nále pod ahol Morrisovi (GBR) 
rozdielom 11:15. Obsadil cenné 37. miesto. 
Ví azom turnaja sa stal Curran-Jones z Ve kej 
Británie. 
TELFORD, VE KÁ BRITÁNIA * Medzinárodný 
turnaj „Shropshire open“ * Sninu reprezentoval 
senior Klubu šermu Snina, Tomáš Kazík, kto-
rý vlani na tomto turnaji získal bronz. V dvoch 
základných skupinových kolách z 9 zápasov 
ut žil dve prehra a do eliminácie bol nasadený 
siedmy. Tu vyhral alšie štyri vyra ovacie zá-
pasy a prebojoval sa až do  nále, kde následne 
pod ahol Hinwoodovi rozdielom 9:14 z Ve kej 
Británie, so ziskom striebornej medaily. 

Sninskí šermiari o prvé body 
na slovenskej pôde

Striebro pre T. Kazíka v Telforde. O stupe  vyššie

Matúš Bocko v rámci prvého turnaja Slovenského pohára si 
spomedzi Snin anov vyšermoval 9. miesto v seniorskej sú aži. 
| FOTO: ARCHÍV DK

Tomáš Kazík na turnaji v britskom Telforde. 
| FOTO: ARCHÍV DK
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MJK, Humenné

Kone ne hokej primeranej úrovne 
pre Humenné. Bolo vopred jasné, 
že Bardejov prinesie v sobotu 5. ok-
tóbra podve er na humenský ad 
studený vietor. Ani jedna formácia, 
i už na tej i tej strane, si po as 

šes desiatich minút hry nevydýchla. 
Humenský fanúšik si opä  po ase 
užil rýchle hokejové výmeny a skve-
lý optický športový prednes.

II. HOKEJOVÁ LIGA, 
skupina B – 3. kolo

HC 19 HUMENNÉ 
– HK BARDEJOV
3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Góly: 4. ubomír Šándor (1:0 – Ši-
anský, Kraj ák), 7. Jaroslav Ši an-

ský (2:0 – Šándor, Jendruš), 22. Denis 
Markuš (3:1 – Vaško, Fedorko) – 15. 
Matúš Lú  (2:1 – Bartoš, Ferenc).

Strely: 47-41. Zákroky: 40-44. Presi-
lovky: 0/1 – 0/3. Oslabenia: 3/3 – 1/1. 
Vylú enia: 4 (2-min.), 1 (10-min.) – 4 
(2-min.), 2 (10-min.).
Rozhodovali: Pe. Sýkora – M. Tomáš, 
J. Pavlotty. Divákov: 685.

Ke  hokej chutí aj o iam divákov a ví azstvo je zaslúžené

Jaroslav Ši anský (uprostred) pri druhom humenskom góle. | FOTO MJK

Humenskí hokejisti pokorili na domácom ade bardejovský celok.| FOTO MJK

Denis Markuš... 3:1 pre Humenné.| FOTO MJK

Matúš Lú  (Bardejov) pred bránou Dominika Rie ického. | FOTO MJKubomír Šándor (vpravo) vs. Marek Dura inský. | FOTO MJK
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Rados  na bardejovskej strieda ke po góle Matúša Lú a (uprostred). | FOTO MJK

Artur B. (uprostred) so svojimi kamarátmi po as hokejového zápasu HC 19 Humenné 
– HK Bardejov. | FOTO MJK

ŠPORT / INZERCIA

VÝHERCOVIA 
VIP PERMANENTIEK 

HC 19 HUMENNÉ Z ÍSLA 40

K. HRINKANI OVÁ
Radoslav MUDRIK
Matúš ŠKARUPSKÝ

Výhercovia budú 
kontaktovaní tento 

týžde  a permanentky 
im budú osobne 

odovzdané.
Blahoželáme.

interiérové 

pevné 

posuvné 

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

H
E/0047

HC 19: Dominik Rie ický – L. Hop-
kovi , D. Novický, F. Vaško, D. Mar-
kuš, I. Fedorko – . Bura , M. Ondrej, 
T. Banovský, . Faj ák, M. Kraj ák 
– M. Komloš, S. Maury, O. Mriglot, J. 
Skokan, S. Hrab ák – J. Jendruš, J. Ši-
anský, . Šándor. Tréner: Milan Staš. 

HK: uboš Krochta – M. Osuský, M. 
Palko, M. Ferenc, M. Lú , Pe. Bartoš 
– V. Pola ek, D. Koksharov, T. Kuk a, 
Pe. eselka, T. Lopá ek – V. Krupen-
ko, D. Hreha, J. Forgá , M. Dura in-
ský, T. Len išin – J. Mistrík, F. Panóc. 
Tréner: Marcel Paulovský.

Z trochu inej hokejovej oblasti priviali 
vietor Bardejov ania. Toto už nebo-
la „prechádzka ružovou záhradou“. 
O dobýjanie brán sa snažili poctivo 
oba tímy. Úspešnejšie sa javili domáci. 
V ase 3:14 min. otvoril ú et stretnutia 

ubo Šándor a v ase 6:35 min. asis-
toval strelcovi druhého gólu Jarovi Ši-
anskému. Vietor z plachiet súperovi 

to však nevzalo. V ase 14:41 min. sa 
tešila bardejovská strieda ka z gólu 
Matúša Lú a.
Naoko pekný zápas sa vylú eniami na 
oboch stranách pokazil v II. tretine. 
Všetko sa ale udialo po tre om humen-
skom góle z hokejky Denisa Markuša 
v ase 21:47 minút. 
Šarvátky na ade pokra ovali aj v po-
slednej dvadsa minútovke. Z gólové-
ho súdka sa už však ni  nesypalo.

Humenné 3 3 0 0 0 21:2 9
Rimavská Sobota 3 3 0 0 0 23:5 9
Bardejov 3 1 1 0 1 14:12 5
Sanok (POL) 3 1 0 1 1 14:13 4
Trebišov 3 1 0 0 2 19:19 3
Kežmarok 2 1 0 0 1 9:20 3
Gelnica 2 0 0 0 2 5:13 0
Liptovský Mikuláš B 2 0 0 0 2 4:14 0
Sabinov 1 0 0 0 1 0:11 0

Najbližší zápas hrajú naši chlapci 
u súpera HKM Rimavská Sobota, v so-
botu 12. októbra.
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FORTUNA LIGA – 11. kolo
ŽIAR NAD HRONOM / DOLNÁ 

ŽDA A - ZEMPLÍN MICHALOVCE 
2:2. * Trnava – Dunajská Streda 1:2, 
Žilina – Sere  1:0, Nitra – Senica 1:4, 
Tren ín – Zlaté Moravce / Vráble 2:2, 
Ružomberok – Slovan Bratislava 1:1.

Slovan Bratislava 11 8 2 1 32:10 26
Žilina 11 8 2 1 24:8 26
Dunajská Streda 11 7 1 3 21:13 22
Trnava 11 5 2 4 16:14 17
Zlaté Moravce 11 4 4 3 13:14 16
Tren ín 11 3 4 4 19:19 13
Ružomberok 11 3 4 4 12:14 13
Michalovce 11 3 3 5 12:15 12
Sere  11 2 5 4 13:18 11
Senica 11 3 2 6 12:21 11
Žiar n/Hronom 11 1 4 6 11:25 7
Nitra 11 2 1 8 10:24 7

II. LIGA – 12. kolo
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - TRE-

BIŠOV 1:1. * Podbrezová – Šamorín 
1:0, FC Košice – Púchov 0:0, Slo-
van Bratislava B – Ružomberok B 
0:0, Poprad – Žilina B 0:1, Komárno 
– Petržalka Bratislava 0:0, Banská 
Bystrica – Dubnica nad Váhom 3:3, 
Skalica – Bardejov 3:0.  

IV. LIGA SEVER – 12. kolo
MŠK SPARTAK  MEDZI-

LABORCE – SABINOV 2:0 (1:0), 
góly: 43. a 52. Vladimír Gavula. 

Spišská Belá – Nižný Hrušov 4:0, 
Žup any – Fintice 4:0, Demjata – 
Raslavice 3:1, Spišské Podhradie – 
Stará ubov a 2:1, So  – Kra únovce 
2:1, ubotice – Záhradné 1:3, Gerla-
chov – Svit 1:2.

Spiš. Podhradie 12 10 2 0 30:11 32
Žup any 12 6 4 2 25:16 22
Medzilaborce 12 7 1 4 21:21 22
So  12 6 2 4 21:12 20
Gerlachov 12 5 4 3 23:17 19

Demjata 12 5 4 3 22:17 19
St. ubov a 12 5 2 5 18:19 17
Spišská Belá 12 5 1 6 20:18 16
Svit 12 4 4 4 21:25 16
Sabinov 12 4 3 5 20:17 15
Kra únovce 12 4 3 5 14:18 15
Záhradné 12 4 1 7 21:26 13
Raslavice 12 3 3 6 17:20 12

ubotice 12 3 3 6 15:19 12
Nižný Hrušov 12 3 2 7 16:21 11
Fintice 12 2 1 9 10:37 7

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 10. kolo

ZÁMUTOV – LACKOVCE 1:0, 
KAMENICA NAD CIROCHOU – 
PTI IE 3:0, JASENOV – BOROV 
3:2, BELÁ NAD CIROCHOU – 
SE OVSKÁ POLIANKA 4:0, HEN-
COVCE – STAK ÍN 0:0, SA UROV 
– BYSTRÉ 3:1. ierne nad Top ou 
malo vo no. Brekov zo sú aže 
odstúpil.

Kamenica n/C. 10 6 3 1 22:8 21
Jasenov 10 6 2 2 22:12 20
Stak ín 9 4 4 1 11:5 16
Belá n/C. 10 5 1 4 18:18 16
Borov 9 5 0 4 18:12 15
Zámutov 9 4 2 3 11:9 14
Bystré 9 4 1 4 16:21 13
Lackovce 9 4 0 5 25:16 12
Pti ie 9 3 2 4 15:15 11

ierne n/T. 9 3 2 4 12:20 11
Sa urov 9 3 0 6 17:14 9
Hencovce 9 2 2 5 7:17 8
Se . Polianka 9 1 1 7 7:34  4

I.TRIEDA OBFZ HE 
DOUBLESTAR BET – 10. kolo

NIŽNÁ SITNICA – KOŠKOVCE 
3:0, VYŠNÁ SITNICA – PAPÍN 4:0, 
PAKOSTOV – LIESKOVEC 7:2, 
ULI  – ZEMPLÍNSKE HÁMRE 2:0, 
KOCHANOVCE – RADVA  NAD 
LABORCOM 5:2, UB A – DLHÉ 
NAD CIROCHOU 0:2, NIŽNÉ 
LADI KOVCE – KRÁSNY BROD 3:2.

MLÁDEŽ – STARŠÍ ŽIACI 

RIM BASKET KOŠICE 
- 1. BK HUMENNÉ   45:47

TYDAM UPJŠ KOŠICE 
- 1 BK HUMENNÉ  37 :68

Starší žiaci kategórie U-15 za ali 
sezónu v celoslovenskej lige v sku-
pine Východ dvoma ví azstvami na 
palubovke súperov v Košiciach. Pre 
polovicu zverencov trénera Mare-
ka Buri a to bolI ich prvé sú ažné 
zápasy. Za ví azstvami ich potiahli 

svojimi výkonmi Jasovský a Dem-
ko. 
1.BK HE: Soták, Halagan, Vace  
, Zele ak, Lecák, Ta koš, Jev ak, 
Tokár, Jasovský, Ragan, Demko. 
Diawin Košice  2 2 0 275:39 4
1.BK Humenné  2 2 0 115:82 4
ŠKP BBC B.Bystrica  2 1 1 127:113 3
IMC Slovakia P.Bystrica 1 1 0 72:48 2
BKM Iskra Svit  1 1 0 75:51 2
RIM Basket Košice  2 0 2 73:152 2
TYDAM UPJŠ Košice  2 0 2 48:238 2
MBK Victoria Žilina  1 0 1 48:72 1
BK 04 AC Spiš.N.Ves  1 0 1 41:76 1

ŠPORT / INZERCIA

FUTBALOVÝ SERVIS

BASKETBAL SERVIS

H
E

-S/0042

II. TRIEDA OBFZ HE
DOUBLESTAR BET – 9. kolo

ROKYTOV PRI HUMENNOM 
– TURCOVCE 4:1, O KA – LU-

KA OVCE 2:1, OHRADZANY – 
ZBUDSKÉ DLHÉ. agov mal vo no. 
Hrabovec nad Laborcom zo sú aže 
odstúpil.

H
E

 /0101

V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM  NEDOSTAL NÁŠ  
TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽD A  
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA LABORECKEJ ULICI (ZEKON) V HUMENNOM.
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-MJK-, Humenné 

Intenzívny celodenný dáž  a typické 
jesenné ochladenie v sobotu 5. sep-
tembra neubralo na kvalite ani atrak-
tivite futbalu. Rozhodca rozdával žlté 
karty aj divákom na tribúnu, len nie 
súperovi. Aby sa nepovedalo, nejaké 
dve žlté napomenutia sa im ušli až 
v samom závere stretnutia. Humen a-
nia pocítili rozhodnos  hlavného arbi-
tra už v 16. minúte, kedy pokutový kop 
s ahkos ou premenil Tomáš Krochta. 
To malo ale za následok súdržnos  
tímu domácich a odpove ou bolo 
oto enie skóre na 2:1 v prospech 
FK Humenné ešte do pol asovej 
prestávky. Záver I. pol asu sa niesol 
v réžii Filipa Sere ina. V oboch prípa-
doch sa výborne zorientoval v šest-
nástke súpera. Pri rozhodujúcom góle 
mál s ním hrala aj š astena. Nedôraz-
ná strela obtrela ešte dvoch brániacich 
hrá ov hostí, po mokrých dresoch sa 
len lopta len šmýkala a zmenila dráhu 
strely. Inak pozorný brankár Miro 
Guti  zostal v pomykove a loptu už 
nedokázal zachyti . Vidite ne skvelý 
futbalový výkon podával v priebehu 
zápasu Lukáš Kulich, ktorého snaha 
o ví azstvo Humen anov bola korun-
ovaná v 52. minúte, ke  prispel svojím 
gólom k zisku troch bodov do tabu ky. 
Golman z tímu Ve ké Revištia podával 
aj v upršanom po así ob as až nad-
priemerné výkony, ke  dokázal vy-
chyta  aj dorážky. Jeden z fanúšikov 
sa vyjadril, že práve takého brankára 
by Humenné potrebovalo.

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 12. kolo

FK HUMENNÉ – VE KÉ REVIŠTIA
3:1 (2:1)

Góly: 44. a 45. Filip Sere in, 52. Lukáš 
Kulich – 16. (11 m) Tomáš Krochta.
Žlté karty: 23. E. Stre o, 29. L. Kulich, 
62. M. Sidor – 88. J. Kost, 90. D. Lukh-
anin. Rozhodovali: Peter Knap – D. Ha-
vira, J. Mali ák – 260 divákov.
FK HE: Dávid Slávik – M. Sidor, I. Kom-
jatý, R. Koval ík, L. Kulich (71. S. Salanci), 
E. Stre o, F. Sere in, C. Vasi , J. Skvašík, 
Pe. Vojtovi  (75. Pa. Šu ák), Pa. Ruskovský 
(59. M. Jakubov). Tréner: Peter Košuda.
FK: Miroslav Guti  – Pe. Šalagovi , J. 
Dargaj, M. Jano ko (81. M. Veselovský), 
J. Kost, E. Zolotarev (81. R. Bumbera), 
Pe. Veselovský, D. Lukhanin, T. Krochta 
(66. D. Gužinák), O. Franchuk, F. Centek 
(52. J. Varga). Tréner: Ján Gajdoš ík.

STROPKOV - MFK SNINA 4:1.
Vranov n/T. – Bardejovská Nová 

Ves 5:0, Kalša – Svidník 4:0, Prešov – 
Lipany 6:3, Spišská Nová Ves – Plavnica 
4:2, Poprad B – Krompachy 2:1, Šarišské 
Micha any – Giraltovce 1:1.

Vranov 11 9 1 1 29:7 28
Lipany 11 9 0 2 31:11 27
Prešov 11 8 1 2 35:12 25
Humenné 11 8 1 2 25:8 25
Poprad B 11 8 0 3 26:14 24
Kalša 11 7 1 3 23:14 22
Svidník 11 4 3 4 13:14 15
Stropkov 11 6 1 4 18:17 19
Snina 11 4 2 5 14:20 14
Š. Micha any 11 4 2 5 10:17 14
Bard. N. Ves 11 3 2 6 18:31 11
Plavnica 11 2 2 7 9:22 8
Spiš. N. Ves 11 1 3 7 10:16 6
V. Revištia 11 2 0 9 7:36 6
Krompachy 11 1 2 8 10:20 5
Giraltovce 11 1 1 9 8:30 4

Najbližšie zápasy FK Humenné:
13. kolo – 13. októbra o 14.30 hod.: 

ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová 
Ves – FK Humenné.

14. kolo – 19. októbra o 14.00 hod.: 
FK Humenné – 
1. FK Svidník .

Daž om pokropení Humen ania zvládli náro nos   zeleného trávnika

Dávid Slávik (brankár FK Humenné) neuspel proti penalte Tomáša 
Krochtu. | FOTO MJK

Filip Sere in ( erveno- ierny dres) odvrátil nebezpe en-
stvo Humen anov. Hne  dvakrát. | FOTO MJK

Daž ové kvapky neboli prekážkou pre hlavi kové súboje. | FOTO MJK

Lukáš Kulich (s loptou) zaklincoval výhru Humen anov na domácej pôde.  | FOTO MJK

Platným hrá om na avom krídle (nielen 
v tomto zápase) je pravidelne Igor Komjatý 
(uprostred). | FOTO MJK

Obrat v skóre je vidinou ví azstva a radosti. 
Z ava F. Sere in, L. Kulich, E. Stre o. | FOTO MJK
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(jpnc), -MJK-; Spišská Nová Ves

Srdce spišského regiónu bolo 
28. septembra dejiskom zá-
vere ného 4. kola FPD Slo-
venského pohára v plávaní 
kategórie žiakov v tomto ka-
lendárnom roku. Za vodou 
cestovali naši najmladší plav-
ci, 8 – 11-ro ní, na Spiš. Tu sa 
v 25-metrovom krátkom bazé-
ne konfrontovali s rovesníkmi 
z východu republiky. 

Na štart pretekov sa registrovalo 
108 plavcov  (54 chlapcov a 54 
diev at) z ôsmich plaveckých 
klubov. Tréneri plaveckého klu-
bu Chemes Humenné  - Anton 
Ba a a Jozef Luksaj mali pri 
sebe desa  chlapcov a jedenás  
diev at. 

Najúspešnejšou našou plavky-
ou na týchto pretekoch bola de-

vä ro ná Noemi Da ová, ktorá 
obsadila štyrikrát najvyššie zlaté 
prie ky  - 50 m prsia, 50 m mo-
týlik, 100 m polohové preteky 
a 200 metrov polohové preteky. 
Raz doplávala s druhým naj-
rýchlejším asom, v disciplíne 
50 m znak. 

Oliver Sabadoš dohmatol tri-
krát s najrýchlejším meraným 
asom - 50 m znak, 50 m mo-

týlik a 25 metrov prsia. Trikrát 
vystúpil na strieborný stupe  
ví azov - 50 m kraul, 50 m prsia 
a 100 metrov polohové preteky. 
Hana Mydlová doplávala štvrtá 
v znaku na 50 metrov a Tomáš
Bi o v prsiach na 50 metrov, na 
rovnakej nepopulárnej pozícii. 
Nina Regulová si vyplávala 
piate miesto v motýliku na 50 
metrov a Vanesa Vagaská v tej 
istej disciplíne dohmatla šiesta. 
Petra Grešová bola v znaku na 
50 m siedma a Beatrice Crea
v polohovke na 100 m deviata. 
Osemro ný Samuel Chalupka
v znaku na 50 m doplával na 
piatej pozícii. 

V kategórii desa ro ných po-
tešil Gabriel Gabrík troma 
prvenstvami - 50 m znak, 100 
m polohové preteky a 200 met-
rov polohové preteky a dvoma 
druhými miestami za 50 m kraul 
a 50 metrov motýlik. 

Laura Ovšanyová bola na pr-
vom mieste v znaku na 100 m, 
dvakrát získala striebro -  100 
m kraul a 100 metrov motýlik, 
trikrát stála na tre om stupni ví-
azov - 100 m prsia, 100 a 200 

metrov polohové preteky. 

Šimon Ra ko zví azil raz v 
disciplíne 50 metrov prsia, dva-
krát doplával druhý - 100 a 200 
m polohové preteky, rovnako 
dvakrát tretí v disciplíne 50 m 
znak a 50 metrov motýlik. 

Darilo sa j Dominike Vasi ko-
vej, ktorá skon ila dvakrát so 
striebornou medailou -  100 m 
znak a 100 m prsia, taktiež dva-
krát na tre om mieste -  100 m 
kraul a 100 metrov motýlik. 

Podobne doplával Filip Luk-
saj - dvakrát dohmatol druhý na 
50-m trati disciplíny znak a 50 
m prsia, dvakrát na tre om mies-
te - 100 a 200 metrov polohové 
preteky. 

Nadja Katkov in sa tešila dva-
krát - 50 m znak (2. miesto) a 50 
metrov motýlik (3. miesto).
Sophia Sotáková zvládla 100 
m znak a 100 metrov motýlik 
na štvrtej pozícii. Eva Onderi-
šinová tie isté disciplíny doplá-

vala na piatom mieste. Slavomír
Boba a  kraul na 100-m d žke 
plával na štvrtom mieste. Jakub

ajbik motýlik 50 metrov na 
piatom a Slavomír Bazi ak 50 
m znak  a 50 m motýlik na de-
viatom mieste. 

Jedenás ro nému Nikolasovi

Jevi ovi dvakrát namerali štvrtý 
as v poradí - 100 m prsia a 200 

metrov polohové preteky.

Po návrate do Humenného sa 
mohlo bilancova ... zo 117 štar-
tov  na pretekoch si humenskí 
plavci vylepšili osobné rekordy 
v 64 prípadoch. 

Každým záberom si vylepšujú osobné maximá. N. Da ová štyrikrát zlatá

Najmä za ínajúci športovci ešte nedokážu doceni  pravidelnú rozcvi ku a stre ing pred a po vydaní 
výkonu. S pribúdajúcim vekom však mnohí pochopia podstatu tejto (pre mnohých neob úbenej) 
fyzickej aktivity. | FOTO: ARCHÍV PKCH

Najmladší registrovaní plavci FPD z Plaveckého klubu Chemes Humenné v srdci Spiša, pri krátkom bazéne sú aže 4. kola Slovenského pohára žiackej 
kategórie. S trénermi A. Ba om (vpravo) a J. Luksajom (v avo). | FOTO: ARCHÍV PKCH


