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Bude parkovanie v Humennom 
úplne zadarmo?

Nová technika pre 
cestárov pribudne  
aj v okrese Humenné

Mesto Humenné platí 
za zrážkovú vodu vyše 
233-tisíc eur

  Viac na str. 3   Viac na str.9

Milan Potocký, Humenné    

Situáciou na mestských parko-
viskách sa zaoberali humenskí 
poslanci na ostatnom rokovaní 
zastupiteľstva pri prerokova-
ní výročnej správy o činnosti 
a hospodárení Technických 
služieb mesta Humenné za rok 
2018. Správa a údržba verej-

ných parkovísk patrí do jednej 
z hlavných činností technických 
služieb. Niektoré podnikateľ-
ské činnosti skončili v strate. 
„Najhoršie je na tom prevádz-
kovanie odstavných plôch mo-
torových vozidiel – výber par-
kovného,“ konštatujú vo výroč-
nej správe technické služby. V 
tejto činnosti bola strata 6 109 

eur, pričom podstatnú časť ná-
kladov tvoria náklady na mzdy 
a zlý dopad na výber parkovné-
ho majú najmä senior a junior 
karty a karty Humenčana vyda-
né mestom Humenné v rámci 
sociálnych opatrení. „Tu reálne 
hrozí, že pokiaľ sa neprijmú ne-
jaké opatrenia reálne hrozí, že 
Technické služby nebudú mať 

peniaze na výplatu 3 pracovní-
kov na výber parkovného,“ uvá-
dza sa v správe. 

Primátor: Do úvahy 
pripadá aj bezplatné 
parkovanie
Primátor Miloš Meričko na ro-
kovaní uviedol, že mesto sa za-
oberá viacerými alternatívami, 

Výber parkovného v meste Humenné je pre Technické služby dlhodobo stratové. Samospráva zvažuje, 
že parkovanie v centre mesta bude možno zadarmo.



PONDELOK
14. OKTÓBRA 2019HUMENSKÝ EXPRES2 | SPRAVODAJSTVO

tasr, Humenné 

Vydaním denníkových zápiskov 
príslušníčky jedného z najvýznam-
nejších šľachtických rodov na 
Slovensku pred druhou svetovou 
vojnou chce Klub vojenskej histó-
rie (KVH) Beskydy prilákať k téme 
prvej svetovej vojny aj ženy. Pre 
TASR to povedal Radoslav Turik 
z klubu.  „Iloncsi – Z vojnového 
denníka grófky Ilony Andrássyo-
vej je sonda do myslenia vtedajšej 
uhorskej aristokracie,“ uviedol 
k publikácii Turik s tým, že za-
ujímavým je najmä prerod od 
myslenia „v akejsi bubline“ uhor-
skej šľachty a jej svetonázoru po 

hodnotenie vlastných skúseností 
z pôsobenia na pozícii zdravotnej 
sestry na fronte. Kniha má však 
podľa jeho ďalších slov aj inú rovi-
nu, ľúbostný trojuholník. Po tom, 
čo manžel Ilony Andrássyovej, Pál 
Esterházy, na fronte zomiera, vydá 
sa za jeho najlepšieho priateľa. Ako 
Turik ďalej povedal, pre sloven-
ského čitateľa je kniha zaujímavá 
aj tým, že veľa udalostí, ktoré An-
drássyová, dcéra prvého minister-
ského predsedu Rakúsko-Uhorska 
Júliusa Andrássyho, vo svojom 
denníku opisuje, sa odohráva na 
východnom Slovensku počas kar-
patských bojov. Tvorba desiatej 
publikácie, ktorú KVH Beskydy 

vydal, bola podľa Turikových slov 
pomerne zložitá. „Prekladali sa jej 
spomienky, ale zároveň bolo po-
trebné doplniť knihu o mnohé po-
známky či už dobových reálií, alebo 
aj medailónov dobových osobnos-
tí, ktoré spomína vo veľmi famili-
árnom tóne, a pritom išlo o veľmi 
významné osobnosti vtedajšej 
monarchie,“ vysvetlil. Denník Ilo-
ny Andrássyovej obsahujúci listy, 
poznámky a fotografie sa našiel, 
ako uvádza KVH Beskydy na svojej 
internetovej stránke, pri rekon-
štrukčných prácach v niekdajšom 
kaštieli Czirákyových. Do ucelenej 
podoby ich vo viacerých knihách v 
Maďarsku spracoval Lajos Kovács. 

„Našou snahou bolo slovenskému 
čitateľovi priniesť nielen samotné 
denníkové zápisky z obdobia prvej 
svetovej vojny, ale dať celému prí-
behu pomyselnú bodku a ukázať 
ucelený príbeh Ilony Andrássyo-
vej,“ vysvetlil klub. Prvá verejná 
prezentácia publikácie sa uskutoč-
nila v kaštieli v Stropkove. Miesto 
si tvorcovia knihy vybrali zámerne. 
V okolí Stropkova bojoval so svo-
jím plukom Pál Esterházy. KVH 
Beskydy má v nasledujúcich týž-
dňoch v pláne ďalšie prednášky 
v rôznych mestách nielen východ-
ného Slovenska.

ako tento problém riešiť. „S pá-
nom riaditeľom (technických 
služieb, pozn. red.)už  diskutu-
jeme dlhšiu dobu, bolo to už aj 
na zasadnutí mestskej rady. Tie 
parkoviská sú naozaj stratové, 
takže zvažujeme alternatívy 
rôzne, či necháme teda parko-
viská bezplatné, alebo či to bu-
deme riešiť nejakým iným mo-
dernejším systémom, cez sms-
ky. Predpokladám, že pán ria-
diteľ predloží na mestskú radu 
a zastupiteľstvo možné rieše-
nie,“ povedal primátor. Riadi-
teľ technických služieb Milan 
Kuruc vysvetlil, že na mestskú 
radu predložil štyri návrhy. 
„Myslím, že nájdeme riešenie, 
čo sa týka výberu parkovného,“ 
potvrdil Kuruc. Technické služ-
by mesta Humenné zamest-
návali v roku 2018 v priemere 
100 zamestnancov. Z toho 18 
technicko-hospodárskych pra-
covníkov a zvyšok na robotníc-
kych pozíciách. Kuruc dodal, že 
v prípade zrušenia parkovného 

žiadny z troch pracovníkov ne-
príde o prácu. Podľa riaditeľa 
budú naďalej pracovať na iných 
pozíciách v rámci technických 
služieb. 

V Michalovciach 
neplatia parkovné už 
takmer 6 rokov
Susedné mesto Michalovce 
nevyberá parkovné na svojich 
parkoviskách v centre mesta 
už od roku 2014. Samosprá-
va chcela zrušením poplatkov 
pritiahnuť viac ľudí do centra 
Michaloviec a súčasne predísť 
nedisciplinovanému parkova-
niu mimo vyhradených plôch. 
Samospráva k tomuto kroku 
pristúpila aj kvôli dlhoročne 
slabým výnosom z poplatkov za 
parkovanie. Vplyv na nižšie vý-
nosy mali aj poskytované zľavy 
pre zdravotne postihnutých, 
darcov krvi a držiteľov senior 
karty. Navyše viacerí vodiči v 
snahe vyhnúť sa poplatkom 
parkovali na nevyhradených 
miestach a často poškodzovali 
zeleň a komplikovali dopravu. 

Humenné: Denníkom aristokratky chcú k 1. svetovej vojne prilákať aj ženy

Bude parkovanie v Humennom úplne zadarmo?
porkačovanie zo strany 1 

Výber parkovného bol pre mesto Humenné vlani opäť v strate. V tejto činnosti bola strata technických 
služieb 6 109 eur.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Jednou z alternatív je, že samospráva výber parkovného úplne zruší. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Milan Potocký, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Poplatky za zrážkovú vodu tvoria 
jednu z najvyšších výdavkových 
položiek Technických služieb mes-
ta Humenné. Za minulý rok to bola 
suma 233 999 eur. „Je to položka, 
ktorú TS nedokážu ovplyvniť pre-
tože výška poplatku je daná pria-
mo zákonom,“ uviedli technické 
služby. Táto suma sa nepáči aj 
mestskému poslancovi Michalo-
vi Babinovi. „Čo ma prekvapilo, 
zrážková voda 234-tisíc eur. Podľa 
mojich znalostí by sme mohli tieto 
peniaze znížiť pri určitých investí-
ciách. Keď zrážkovú vodu odvedie-
me do toku, tak vtedy sa neplatí. Ja 
si myslím, že po námestí by sme 
nejakým technickým zariadením 
alebo nejakým výkopom dokázali 
námestie odviezť do potoka. Koľko 
metrov štvorcových by sme zníži-
li do potoka. Bolo by treba na to 
nejaký projekt, ale určite by sa to 
oplatilo, si myslím. Naše námestie 
má niekoľko stoviek metrov štvor-
cových. Ja si myslím, že by sme to 
dokázali pri nejakom projekte,“ 
uviedol Babin. Poslanci na svojom 
poslednom rokovaní o definitív-
nych návrhoch a riešeniach neroz-

hodovali. „Čo sa týka pešej zóny, tá 
je odvodnená, tá má svoje žľaby,“ 
reagoval riaditeľ TS Milan Kuruc. 
Dodal, že by bolo potrebné zrea-
lizovať nejaké špeciálne stavebné 
úpravy, záchytné body. 

Čo je zrážková voda
Voda z povrchového odtoku - zráž-
ková voda je tá voda, ktorá nev-
siakne do zeme, ale zo spevnených 
plôch nehnuteľnosti, je odvedená 
do verejnej kanalizácie. Prevádz-
kovateľ verejnej kanalizácie  ur-
čuje množstvo vôd z povrchového 
odtoku pre každú nehnuteľnosť, 
z ktorej sa vody odvádzajú pria-
mo kanalizačnou prípojkou alebo 
voľným povrchovým odtokom cez 
dažďové vpuste do verejnej kanali-
zácie. Pokiaľ sa dažďová voda ne-

odvádza z plôch nehnuteľnosti do 
verejnej kanalizácie, ale do vybu-
dovaného vyhovujúceho vsakova-
cieho zariadenia alebo sa odvádza-
jú na vlastné priepustné plochy, 
kde voda vsiakne, k spoplatneniu 
po dohode s prevádzkovateľom 
nedochádza.

Problémy s kanalizáciou
„Veľkým problémom je stav kana-
lizácie na odvod zrážkových vôd. 
Táto je dlhodobo neudržiavaná, 
prerastená koreňmi stromov, po-
trubie na mnohých miestach zalo-

mené. Pri výdatných dažďoch do-
chádza k upchatiu potrubia, voda 
neodteká a tvoria sa veľké kaluže 
dažďovej vody. Technické služby 
nemajú techniku na pretláčanie a 
čistenie potrubia a sú nútené ob-
jednávať tieto služby v externej, 
na túto činnosť vybavenej firme. 
Je to však iba dočasné riešenie. 
Stav odpadovej kanalizácie treba 
riešiť komplexne a na to Technic-
ké služby mesta Humenné nemajú 
prostriedky,“ konštatujú technické 
služby vo svojej správe. 

Mesto Humenné platí za zrážkovú vodu vyše 233-tisíc eur

Učiteľ  Slovenska P. Pallo učí prostredníctvom videa i žiakov, ktorí sú doma chorí

tasr, Snina 

„Dieťa sa dokáže k nám pripojiť na vy-
učovanie, čiže fyzicky síce nie je v ško-
le, ale je pripojené on-line. Čo je úžas-
né, takouto formou si spestrí svoj nud-
ný život doma,“ priblížil Pallo s tým, 
že výhodou je i to, že keď rodič príde 
domov, dieťa je už naučené a má na-
písané domáce úlohy. Poznamenal, že 
keď vyučovanie cez videokonferenciu 
v Trstenej zavádzali, boli na Slovensku 

medzi prvými školami. V súčasnosti 
je to podľa neho bežná vec. Doplnil, 
že takto si môže škola pozvať aj hos-
ťa, ktorý nemôže prísť na prednášku, 
a spestriť hodinu. Držiteľ ocenenia 
Učiteľ Slovenska 2019 vo svojej vý-
učbe v rámci inovácií zaviedol najmä 
technológie, ktoré sa snaží skĺbiť tak, 
aby neboli na vyučovaní presýtené. 
Zároveň chce, aby boli do vzdelávania 
detí vsunuté. „Aj cez technológie deti 
vnímajú svet, takže je to u mňa prvá 

z foriem a metód, ktoré sa snažím do 
vzdelávania dávať,“ vysvetlil Pallo. Po-
znamenal, že učitelia by mali myslieť 
aj na individuálnu a ľudskú stránku 
dieťaťa. „Popri technológiách sa sna-
žím v triede zavádzať aj iné metódy, 
ktoré sú viac komunikačného a dra-
matického charakteru, aby deti niečo 
zažili cez vlastnú skúsenosť,“ vysvetlil. 
Pallo, ktorý učí prvákov, vyučovanie 
spestruje aj hrou na harmonike a ne-
zabúda ani na trávenie času uprostred 

oravskej prírody. Ako ďalej pozname-
nal, chce, aby ho žiaci vnímali nielen 
ako učiteľa, ale aj ako autoritu a pria-
teľa. Učiteľ prvého stupňa zvíťazil v 
ocenení Učiteľ Slovenska 2019. Vlani 
v súťaži triumfovala Zuzana Tkáčová. 
Pallo na jar 2020 pocestuje na svetové 
finále Global Teacher Prize do Dubaja. 
O cene verejnosti sa hlasovalo na in-
ternete. Získala ju Angelika Hanesz zo 
Základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským v Buzici pri Košiciach.

Humenskú samosprávu stoja ročne poplatky za zrážkovú vodu viac ako 233-tisíc eur. Podľa poslanca Michala Babina 
ide o dosť značnú sumu. Navrhol, aby samospráva hľadala spôsoby, ako ušetriť.

Prostredníctvom videa sa takmer na celom vyučovaní dokáže zúčastniť aj žiak, ktorý sa doma lieči z ochorenia. Aj to je jedna z vecí, ktorá charakterizuje 
víťaza ocenenia Učiteľ Slovenska 2019 Petra Palla zo Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej. 



PONDELOK
14. OKTÓBRA 2019HUMENSKÝ EXPRES4 | SPRAVODAJSTVO

Sninčan sa prepadol do šachty priamo pred školou

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod na pár dní prerušia premávku

V Osadnom policajti zadržali 12 nelegálnych migrantov

mpo, Snina,  Ilustračné foto: MIPO      

Došlo k nemu začiatkom augus-
ta tohto roku podvečer. 42-roč-
ný miestny muž prechádzal po 
chodníku pred základnou školou 
v smere od Kukučínovej ulice na 
Ulicu 1. mája v Snine. Pred hlav-

ným vstupom do areálu školy 
stúpil na poškodený - uvoľnený 
kanalizačný poklop, ktorý nebol 
nijako označený. „Poklop sa pod 
Jozefom pohol a ten sa prepa-
dol do šachty až po úroveň pan-
vy. Tam sa zasekol. Muž utrpel 
viacero zranení, ktoré si podľa 

predbežnej lekár-
skej správy vyžia-
dajú dobu liečenia 
12 dní,“ spresnila 
prešovská krajská 
policajná hovorky-
ňa Jana Ligdayo-
vá.

ts, Vyšné Nemecké, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ      

Colný úrad Michalovce upozor-
ňuje cestujúcich, prepravcov 
a podnikateľskú verejnosť, že 
v dňoch 14. a 16. októbra 2019 
dôjde na colnom hraničnom 
priechode Vyšné Nemecké - 
Užhorod k prerušeniu premáv-
ky z dôvodu úplnej odstávky 
elektrickej energie pre práce na 
zariadení vysokého napätia, pre-
pojení transformátorov. Podľa 
informácií od realizátora prác sa 
práce budú realizovať oba dni v 
čase od 08:00 hod. do predpo-
kladaného ukončenia prác do 
16:00 hod. stredoeurópskeho 
letného času. „Cestujúci môžu 

v uvedenom čase použiť cestné 
hraničné priechody Ubľa – Ma-
lyj Bereznyj s nepretržitou pre-
vádzkou alebo Veľké Slemence 
– Mali Selmenci určený pre pe-
ších cestujúcich a cyklistov, ako 
aj železničný hraničný priechod 
Čierna nad Tisou – Čop podľa 
platného železničného grafiko-
nu. Ďakujeme za trpezlivosť a to-
leranciu v priebehu nevyhnut-
ných prác, ktoré realizuje tretia 
strana a ktoré spôsobia dočasné 
prerušenie premávky cez hranič-
ný priechod,“ ozrejmila hovor-
kyňa Colného úradu Michalovce 
Klára Baloghová.

tasr, Osadné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO      

Celkovo dvanásť migrantov kon-
trolovala cudzinecká polícia vo 
štvrtok (3. 10.) popoludní v obci 
Osadné v okrese Snina. Podľa ho-
vorkyne Riaditeľstva hraničnej a 
cudzineckej polície v Sobranciach 
Agnesy Kopernickej ide o šiestich 
štátnych príslušníkov Afganista-
nu, štyroch ľudí z Mjanmarska 
a dvoch z Bangladéša bez cestov-
ných dokladov. „Po predvedení 
cudzincov na oddelenie cudzi-
neckej polície v Michalovciach 
bolo zistené, že jeden Afganec a 

jeden Mjanmarčan sú maloleté 
osoby bez sprievodu. Po vykona-
ní potrebných úkonov boli obaja 
odovzdaní pracovníkom Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Michalovciach a boli umiestnení 
v centre pre deti a rodiny v Medzi-
laborciach,“ uviedla Kopernická. 
Zvyšných desať cudzincov preja-
vilo podľa jej slov úmysel požia-
dať o azyl na území Slovenskej 
republiky. Boli preto prevezení do 
azylového zariadenia v Humen-
nom, kde sa podrobia azylovej 
procedúre.

Polícia v Snine vedie trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženie na zdraví.

Na slovensko-ukrajinskom colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod dôjde v dňoch 14. a 16. októbra k dočasnému prerušeniu premávky 
z dôvodu úplnej odstávky elektrickej energie. Dočasne pozastavená premávka bude v smere na Ukrajinu aj na Slovensko, v osobnej aj nákladnej doprave.

KRIMI
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S L U Ž B Y

 � Ponúkame MONTÁŽ 
SNEHOVÝCH ZÁBRAN, 
ZACHYTÁVAČOV 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 SUCHÉ 
PALIVOVÉ DREVO. Tel. 
0915 900 006.  

HE-R/0167

 � Predám BUKOVÉ 
ODREZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

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

HE-R/0173

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM
(14. – 20. 10. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 

ut 08.15 – 09.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 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.
pia 13.00 – 16.00 hod.
sob, ned PLAVECKÉ PRETEKY
 MULLER TEXTILES 
 SLOVAKIA CUP

SAUNA – muži
 ut - sob 13.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
ut – pia 15.00 – 20.00 hod.

Myšlienka týždňa...
"KAŽDÝ DEŇ ZDOLÁVAME 

SEN O EVERESTE. 
SME NA NEKONEČNEJ 

CESTE K VRCHOLU. 
PRÍRODA JE OBROVSKÁ 
STUDNICA MÚDROSTI. 

MUSÍME LEN 
NAČÚVAŤ A ROZUMIEŤ."

(ZOLTÁN DEMJAN * 1955 * 
JEDEN Z NAJÚSPEŠNEJŠÍCH SLOVENSKÝCH 

VÝŠKOVÝCH A SKALNÝCH HOROLEZCOV, 
ZASLÚŽILÝ MAJSTER ŠPORTU. VYSTÚPIL NA 

MOUNT EVEREST, LHOTSE SHAR A DHAULAGIRI 
V HIMALÁJACH. ZDOLAL MNOŽSTVO INÝCH 

PRVOVÝSTUPOV A SÓLOVÝSTUPOV.) 

INFOSERVIS / INZERCIA

Teplý október - studený november.
Po svätej Terézii (15.10., panna 
a učiteľka Cirkvi) už mráz lezie  

po strechách.
Vladimíra (16. 10.) prácu na 

poliach zastavuje.
Aký deň sa na Vladimíru ukazuje, 

aj zima sa taká objavuje. 
Hedviga (17. 10.) do repy ešte  

med nalieva.
Na sv. Lukáša (18. 10., evanjelista) 

hojnosť chleba a kaše.
Svätá Uršuľa (21. 10.) i svätá 

Kordula (22. 10.) zimu posielajú.
Keď Uršuľa v splne mesiaca jasné 
noci dáva, decembrová noc každá 

je tmavá.
Ak na Sergeja (22. 10.) vetry 

podúvajú, počas celej zimy nás 
navštevujú. 

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.

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

14. 10. NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
15. 10.  LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
16. 10.  CENTRUM,
	 Námestie	slobody	67	(Južné	nám.)
17. 10.  DR. MAX - Kaulfland,
	 Štefánikova	ul.	50
18. 10 .  FIALKA,
	 Nemocničná	ul.	41/A
19. 10.   AVICENA,
	 Nemocničná	ul.	41
20. 10.  PRI FONTÁNE,
	 Námestie	slobody	28/26
21. 10.   SCHNEIDER - OC Avenue,
	 Štefánikova	ul.	16

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  TÝŽDŇA   
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA LABORECKEJ ULICI (ZEKON) V HUMENNOM.

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417
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V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA
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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.
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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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Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. 
Odišiel si navždy, túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, 
že musel si nás tak nečakane a navždy opustiť. 
Hoc odišiel si a niet Ťa viac medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále s nami.

Niet	 slov,	 ktoré	 by	 vyjadrili	 smútok.	Od	 náhleho	
odchodu	nášho	milovaného	uplynul	17.	septembra	
jeden	rok.	V	ten	deň	nás	vo	veku	50	rokov	navždy	
predišiel	na	večnosť

Pavel   R U D Y
z obce Pakostov Petrovce.

Aj	touto	cestou	ešte	raz	ďakujeme	príbuzným,	známym	a	bývalým	
spolupracovníkom	Mecom	s.r.o.	(výroba,		údenár)	a	Chemes	a.s.,	ktorí	sa	

s	našim	zosnulým	prišli	rozlúčiť	na	jeho	poslednej	pozemskej	ceste.
S	láskou	a	úctou	spomína	najbližšia	rodina	i	priatelia.

S P O M I E N K A
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Strážske: Problém s uloženými PCB látkami by mali vyriešiť do konca roka

tasr, Strážske, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Vyplynulo to z pracovného 
stretnutia v priestoroch areálu 
CRW susediaceho s areálom bý-
valej spoločnosti Chemko Stráž-
ske, ktoré sa konalo v utorok (2. 
10.). Pre TASR to uviedol ho-
vorca Ministerstva vnútra (MV) 
SR Petar Lazarov. „Predmetom 
stretnutia bolo zhodnotenie 
vplyvu poveternostných pod-
mienok na uložené toxické látky 
v zistených priestoroch a stupeň 
degradácie obalového materiálu, 
v ktorom sú tieto toxické látky 
uložené, a stanovenie ďalšieho 
postupu pri eliminácii škodlivých 
účinkov na životné prostredie. 
Zúčastnení zástupcovia sa zhodli, 
že situácia je alarmujúca a je po-
trebné ju okamžite riešiť,“ infor-
moval Lazarov. Na stretnutí sa 
podľa jeho slov zúčastnili zástup-
covia ministerstva vnútra, mi-
nisterstva životného prostredia, 
Slovenskej inšpekcie životného 
prostredia, za oblasť krízového 

riadenia a životného prostredia 
zástupcovia okresných úradov 
v Košiciach, Prešove, Micha-
lovciach a v Humennom a tiež 
zástupcovia Úradu verejného 
zdravotníctva SR a regionálnych 
úradov verejného zdravotníctva, 
zástupcovia Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy a zástup-
covia samosprávy. Všetci majú, 
ako Lazarov ďalej uviedol, spra-
covať zo stretnutia stanoviská, 

na ktorých základe sa určí ďalší 
postup riešenia súčasného stavu. 
„Táto správa bude slúžiť minis-
terstvu vnútra ako podkladový 
materiál a spolu s analýzou roz-
sahu postihnutia konkrétneho 
územia v spolupráci s Úradom 
verejného zdravotníctva a minis-
terstvom životného prostredia 
pripraví návrh na vykonanie po-
trebných opatrení na zabránenie 
ďalšieho prenikania toxického 

odpadu do životného prostre-
dia,“ vysvetlil hovorca MV SR 
s tým, že príslušné okresné úrady 
v súčasnej dobe stanovujú roz-
sah ekologickej záťaže v rámci 
svojich regiónov. V súlade so zá-
konom o civilnej ochrane bude 
následne na stanovenom území 
vyhlásená mimoriadna situácia 
a „budú vykonávané záchranné 
práce na elimináciu tejto ekolo-
gickej záťaže,“ uzavrel Lazarov.

Pohladili sme ich sivé vlásky, 
bolo to z čistej a úprimnej lásky. 

Len toľko málo im stačilo k radosti, 
aby zabudli na všedné svoje starosti. 

Z našich úst sme vyslovili, ľúbim vás moja mamka, 
aj vás moja stále mladá babička. 

Z úprimného srdca vás bozkávame na ústa a na líčka, 
ste naše večné a nenahraditeľné duše od malička. 

Aj vám posielam vznešené slová, otecko, 
hladkám vaše vyrobené ruky, môj deduško. 

Úprimná vďaka vám patrí za všetko, 
z nášho tíško bijúceho srdiečka nadovšetko. 

Patrí vám naša veľká úcta, 
od nášho Pána Boha veľká pocta. 
Žite nám ešte dlhé radostné roky, 

kráčajte stále míľové kroky. 

Milujme život v každom našom veku, 
bez akéhokoľvek nášho prieku. 
Každý z nás by chcel dlho žiť, 

ale nikdy nie starým byť. 

Roky tie sa nedajú zastaviť, 
sú to iba hodiny, ktoré treba správne nastaviť. 
Oni majú v sebe ukryté zrkadlo nášho života, 

v ňom je spravodlivosť, vernosť, modlitba a dobrota. 

Autor básne: Štefan Letko

Problém, ako postupovať pri likvidácii stoviek ton toxického odpadu polychlórovaných bifenylov (PCB), by mali vyriešiť ministerstvo 
vnútra v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a Úradom verejného zdravotníctva do konca roka. 

Každá jeseň je vždy krásna
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Dana Kataniková, Humenné    

Vzdelávací cyklus prebiehajúci 
od augusta do decembra je zá-
roveň sprievodným programom 
k aktuálnej výstave Orest Dubay- 
100. výročie narodenia umelca. 
Cieľom tvorivých hodín je okrem 
samotného rozvíjania vzdeláva-
cej funkcie múzea tiež budovanie 
vzťahu múzea s miestnymi ško-
lami, a tým i mladou generáciou 
návštevníkov. Prostredníctvom 
komentovanej prehliadky oži-
venej tvorivými, ale zároveň zá-
bavnými aktivitami je mladým 
návštevníkom priblížený význam 
osobnosti národného umelca 
prof. Oresta Dubaya. Skúmaním 
vybraného diela je prehĺbený zá-
ujem detí o moderné výtvarné 
umenie v jeho grafickej podobe. 
Konkrétne dielo s názvom Raj po-
slúžilo ako inšpirácia k tvorivému 
písaniu a následnej dramatickej 
prezentácii žiakov. Hravá forma 
odhaľujúca viac ako bežný zra-
kový vnem poukázala na bohaté 

citové a rozumové zážitky účast-
níkov. Zadaná úloha sa zároveň 
stala prostriedkom podporujú-
cim aktívnu komunikáciu žiakov 
s výtvarným umením s dôrazom 
na autenticitu zážitku. Hra ná-
sledne pripravila priestor pre 
vlastnú výtvarnú činnosť účast-
níkov realizovanú prostredníc-
tvom „pomarančovej grafiky“. 
Žiaci vďaka netradičnej výtvarnej 
technike objavenej Mgr. art. Evou 
Tkáčikovou pochopili základné 
princípy grafickej tvorby. Tým 
sa im stala reč obrazu z hľadiska 
koncipovania jeho obsahu i tech-
nického prevedenia zrozumiteľ-
nejšia a bližšia. Galerijné odde-
lenie Vihorlatského múzea v Hu-
mennom prostredníctvom svojich 
vzdelávacích hodín umožňuje 
žiakom zblízka poznať a pochopiť 
rôznosť a bohatosť výtvarného 
umenia. Umožňuje im stretnúť sa 
s originálnymi výtvarnými diela-
mi v jedinečnom priestore múzea 
a rozvíja tak osobnosť a estetické 
cítenie mladých návštevníkov. 

tasr, Ruský Potok, Uličské Krivé, Zboj     

Nachádza sa v katastrálnych úze-
miach obcí Ruský Potok, Uličské 
Krivé a Zboj (okr. Snina), za malo-
plošné chránené územie bola vyhlá-
sená v roku 1993. Informuje o tom 
Správa Národného parku Poloniny 
(SNPP) na svojej internetovej strán-
ke. Slovo „borsuk“, ako uvádzajú 
ochranári, pochádza etymologicky 
z turkických jazykov a znamená 
„jazvec“. Neslovanský názov sa stal 
súčasťou rusínskeho slovníka a od-

tiaľ sa dostal i do pomenovania PR. 
„Z analýzy 48 brlohov lokalizova-
ných v Národnom parku Poloni-
ny vyplynulo, že jazvec na založe-
nie brlohov preferuje miesto pod 
skalami, balvanmi, v zosuvových 
oblastiach, najmä v strmých sva-
hoch, pričom uprednostňuje loka-
lity v nadmorskej výške 570 – 740 
metrov nad morom, vo väčšej vzdia-
lenosti od ľudských sídel a hlavných 
ciest,“ uvádzajú ochranári s tým, že 
v PR Borsučiny má preto ideálne 
podmienky na život. Prítomnosť 

jazvecov v tejto lokalite prezrádzajú 
stopy po čistení brlohov či charakte-
ristická srsť zachytená na vstupných 
otvoroch do nich. Lokalita je podľa 
SNPP pre jazvecov atraktívna vďa-
ka bohatému výskytu brál, balvanov 
a skál. Sú pre ňu typické oblasti 
svahových porúch, blokových zosu-
vov. Vďaka takzvaným blokoviskám 
a suťovým poliam sa tiež v PR Bor-
sučiny nachádzajú vzácne biotopy. 
Ide napríklad o lipovo-javorové su-
tinové lesy či silikátové skalné steny 
a svahy so štrbinovou vegetáciou. 

Sú chudobné, čo sa kvetenstva týka, 
ale bohaté na machy a lišajníky. Ako 
uvádza SNPP, počas inventarizač-
ného prieskumu tu bolo zazname-
naných až 80 druhov machorastov. 
Pôvodné lesné ekosystémy praleso-
vitého charakteru v PR Borsučiny 
sa stali súčasťou jadrovej zóny lo-
kality svetového prírodného dedič-
stva UNESCO „Staré bukové lesy 
a bukové pralesy Karpát a iných 
regiónov Európy“ vo vymedzení, 
ktoré išlo do medzirezortného pri-
pomienkovania 12. septembra.

Zrozumiteľná a blízka reč umenia  
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 

Názov časti jadrovej zóny bukových pralesov Borsučiny pochádza od jazveca

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci múzejných aktivít prebiehajúcich počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
2019 pripravilo pre žiakov základných škôl cyklus tvorivých dielní s názvom Zábavná grafika. 

Prírodná rezervácia (PR) Borsučiny, ktorá je súčasťou jadrovej zóny lokality svetového prírodného dedičstva,  
s najväčšou pravdepodobnosťou získala svoje pomenovanie vďaka zvýšenému výskytu jazvecov.

Žiaci ZŠ Hrnčiarska v Humennom počas tvorivej komunikácie s umením.  | FOTO: ARCHÍV 
VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM
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Politika: Na Slovensku chcú vzniknúť  viaceré nové strany  

Vo vlaku si treba dávať  pozor, aj keď spíme

Humenská škola získala ocenenie Európska značka pre jazyky  

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Ide o subjekty Naše Voľby, Sloven-
ský Občiansky Kongres, Cieľ, Slo-
venská pirátska strana, Švajčiarsky 
politický systém, Pirátska strana či 
Praotec. O registráciu v septembri 
požiadala vznikajúca strana exmi-
nistra zdravotníctva a vnútra Tomá-
ša Druckera Dobrá voľba či strana 
Máme toho dosť!, ktorá vznikla z 
iniciatívy nespokojných farmárov. 
Potrebné podpisy už odovzdalo aj 
nové maďarské hnutie Összefo-
gás-Spolupatričnosť. Okrem týchto 
subjektov pred časom ohlásilo zber 
podpisov aj ďalších viac ako desať 

strán. Na Slovensku je zaregistro-
vaných viac ako 150 politických 
strán a hnutí. Od januára sú účinné 
nové pravidlá pre politické strany, 
ministerstvo vnútra na ne upozor-
ňuje na svojej webstránke. Zákon 
okrem iného určil stranám limity 
na počet členov, má zabrániť ku-
povaniu strán a upravuje naklada-
nie s finančnými darmi. Novinkou 
je aj to, že názov politickej strany 
alebo jej skratka nesmú obsahovať 
meno alebo priezvisko osoby, ktorá 
je štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu alebo členom 
prípravného výboru strany.

mpo, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Železničná polícia v Poprade rieši 
prípad krádeže, ku ktorej došlo vo 
vlaku na trati Poprad – Košice, a to 
v mesiaci september tohto roku. 
V skorých ranných hodinách ne-
známy páchateľ využil situáciu, keď 
38-ročný muž zo Spišskej Novej Vsi 
zaspal, a z tašky mu ukradol mobilný 
telefón i finančnú hotovosť 100 eur. 
Na základe tejto skutočnosti polícia 
začala trestné stíhanie vo veci preči-
nu krádeže. Poškodený muž škodu 
vyčíslil na 330 eur. „Aj vzhľadom na 
tento prípad polícia opätovne ape-
luje na občanov, aby svoje osobné 

či cenné veci si za 
každej situácie za-
bezpečili! Nechať 
mobil, peniaze... 
v taške, ktorá je 
voľne položená na 
sedadle, nebol ten 
najlepší nápad. 
Zlodejovi prav-
depodobne nikto 
nikdy nepovedal, 
že neber to, čo ti 
nepatrí,“ infor-
movala prešovská 
krajská policajná 
hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

tasr, Humenné, 

Slovenská akademická asociácia 
pre medzinárodnú spoluprácu vy-
hlásila výsledky súťaže Výzva 2019 
a najkvalitnejším projektom odo-
vzdala ocenenie Európska značka 

pre jazyky. TASR o tom informo-
vala pracovníčka Národnej agentú-
ry programu Erasmus+ pre vzde-
lávanie a odbornú prípravu Lucia 
Foltýnová. Ocenenia získali školy 
Obchodná akadémia, Kukučínova 
2, Trnava, Gymnázium P. Pázmá-

ňa s vjm, Nové Zámky a Základná 
škola, Dargovských hrdinov 19, 
Humenné. Vo svojich projektoch 
sa v spolupráci so zahraničnými 
školami venovali prvej svetovej 
vojne a osobnosti M. R. Štefáni-
ka, výskumu životného prostredia 

alebo robotike a programovaniu. 
Slávnostná ceremónia sa konala 
1. októbra pod záštitou ministerky 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Martiny Lubyovej (nom. SNS)

Na Slovensku by chceli vzniknúť viaceré nové politické strany. Oznámenie o zbieraní podpisov zverejnili na webstránke 
ministerstva vnútra. Na registráciu potrebujú minimálne 10.000 podpisov od občanov. 

Polícia opätovne apeluje na občanov, aby svoje osobné či cenné veci si za každej situácie zabezpečili. Aj vo vlaku.
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Mesto Humenné vlastní lesy. Tak skoro sa v nich ťažiť nebude

Nová technika pre cestárov pribudne aj v okrese Humenné

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Poslanec Jozef Babják sa na nedáv-
nom rokovaní mestského zastupi-
teľstva zaujímal o to, či sa v mest-
ských lesoch ťaží drevo a či má 
z toho samospráva nejaký príjem. 
„Je tam zmienka, že máme také 
lesy, ale bolo by dobré možno do 
budúcna, čo sa v týchto lesoch deje, 
či sú len na to, aby tie stromy rást-
li, či je tam ja nejaká ťažba, z ktorej 
prípadne je nejaký výnos pre tech-
nické služby,“ pýtal sa poslanec 
Jozef Babják. Riaditeľ TS mesta 
Humenné Milan Kuruc vysvetlil, 

že naposledy sa v mestských le-
soch pílilo a ťažilo drevo pred de-
siatimi rokmi. „Čo sa týka ťažby, 
tak posledná ťažba bola, myslím, 
že v roku 2008. Ja chodím s tým 
správcom mestských lesov každý 
rok minimálne dvakrát na obhliad-
ku, ale terajšie lesy nie sú vhodné 
na ťažbu, pretože to sú väčšinou 
dreviny náletové, bývalé pasienky. 
Predstava o tom, že mesto dispo-
nuje nejakými riadnymi stromami 
vhodnými na ťažbu, nie je reálna 
ani skutočná. K tej ťažbe dôjde až 
o pár desiatok rokov. Momentálne 
bez šance,“ ozrejmil Milan Kuruc. 

Technické služby vo svojej správe 
o činnosti a hospodárení za minulý 
rok konštatujú, že hospodárenie v 
lesoch bude stratové vždy, pokiaľ 

nebude v lesoch ťažba. Technické 
služby majú aj profesionálneho 
správcu lesov, s ktorým majú uza-
tvorenú zmluvu.

ts, Prešovský kraj , ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Správa a údržba ciest Prešovské-
ho samosprávneho kraja dostala 
16 nových vozidiel, ktoré preroz-
delí do svojich cechmajsterstiev 
v regiónoch. Stroje symbolicky 
odovzdal pracovníkom predseda 
PSK Milan Majerský. Zamest-
nanci Správy a údržby ciest Pre-
šovského samosprávneho kraja 
(SÚC PSK) si 2. októbra slávnost-
ne prebrali nové mechanizmy. 
Do vozového parku im pribudlo 
osem univerzálnych traktorových 
nosičov s pohonom 4x4 s prís-
lušenstvom a osem nákladných 
motorových vozidiel valník do 3,5 
tony. Krajská samospráva vynalo-
žila zo svojho rozpočtu na nákup 
tejto techniky viac ako 1,1 milió-
na eur. „Vozidlá Správy a údržby 
ciest sú zastarané, niektoré majú 
aj 30 rokov. Ak chceme mať 
v kraji kvalitné a bezpečné cesty, 
musíme investovať aj do strojné-
ho vybavenia. Nemôžeme čakať, 
kým sa technika pokazí, aby sme 
ju vymenili. Som rád, že sa nám 

po rokoch podarilo obnoviť vo-
zový park cestárov, pretože len 
s funkčnou technikou môžeme za-
bezpečiť udržiavané cesty po celý 
rok,“ uviedol predseda PSK Mi-
lan Majerský. Traktorový nosič, 
na ktorom je namontované čelné 
univerzálne kosačkové rameno 
a cepák na kosenie s nožnicami 
na orezávanie krovín a drevín, 
využijú cestári v Medzilaborciach, 
Tatranskej Štrbe, Kežmarku, Li-
panoch, Záborskom, vo Vranove 
nad Topľou, Svidníku a Spiš-
skej Starej Vsi. Nákladné moto-
rové vozidlá valník budú slúžiť 
na prepravu maximálne siedmich 
osôb a presun materiálu k rôznym 
činnostiam pri správe a údržbe 
ciest kraja. Poslúžia pracovníkom 
SÚC PSK pre oblasť Humenné, 
Prešov, Bardejov, Svidník, Po-
prad, Stará Ľubovňa, Vranov nad 
Topľou. Jedno vozidlo bude ná-
hradou za vozidlá AVIA pre asfal-
térsku čatu. Okrem uvedených 
strojov môžu od septembra cestá-
ri pracovať aj s novým telesko-
pickým nakladačom (Vranov nad 

Topľou a Stará Ľubovňa), náklad-
ným autom s hydraulickou rukou 
(Vranov nad Topľou), prídavným 
zariadením UNIMOG (Prešov) 
a technickou výbavou pre techno-
lógiu zálievok (Humenné, Prešov, 
Bardejov, Svidník, Poprad, Stará 
Ľubovňa, Vranov nad Topľou). 
Do konca tohto roka by mali v po-
sledných zmienených oblastiach 
SÚC PSK pribudnúť aj signalizač-
né vozíky. Oblasť Prešov a Poprad 
dostane nový šmykom riadený 
nakladač a oblasť Humenné bude 
mať nový narážač zvodidiel. Ta-

kisto budú pre SÚC PSK dodané 
stroje pre asfaltérsku čatu, frézy 
na ľad, vibračné valce, priekopové 
frézy, radlice na sypače, posypové 
zariadenia na traktory a štiepko-
vače. V tomto roku vyčlenila župa 
zo svojho rozpočtu pre Správu 
a údržbu ciest celkovo viac ako 
27 miliónov eur. Z toho na stroje, 
mechanizmy a vozidlá sedem mi-
liónov eur. Ku koncu septembra 
boli vysúťažené stroje a mecha-
nizmy v celkovej hodnote viac ako 
päť miliónov eur.

Aký je aktuálny stav v lesoch, ktoré vlastní mesto Humenné, sa zaujímal poslanec Jozef Babják. Podľa Technických služieb 
mesta Humenné v lesoch ťažba neprebieha a v najbližších rokoch ani nebude.

Na obnovu techniky vyčlenil Prešovský samosprávny kraj 1,1 milióna eur.
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MsKS – DOM KULTÚRY
JESENNÁ IKEBANA

Tvorivá	dielňa	pre	deti	staršie	ako	7	rokov,	v	sprievode	rodiča.	
Prineste	si	nápady	a	dobrú	náladu,	materiál	je	zabezpečený.	–	

v stredu 30. októbra o 10.00 hod. vo vestibule DK. 
H´UMENIE 2: FAREBNÉ VARIÁCIE

Vystavujú	frekventanti	Ateliéru	Galéria	Andreja	Smoláka.	–	do	
30.	októbra	vo	výstavnej	miestnosti	DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
DVOŘÁK – HUDBA ŽIVOTA

JESENNÝ	KONCERTNÝ	CYKLUS	–	48.	ročník.	Fúzia	
nádhernej	hudby,	operného	spevu	a	dramatického	slova,	zachy-
távajúca	niekoľko	najväčších	zlomových	okamihov	majstrovho	
života,	odhaľujúc	krásne,	neobyčajné	obyčaje	človeka	s	jeho	

radosťami,	starosťami,	láskou	k	životu,	prírode,	poézii	a	hudbe,	
ktorú	nám	tu	zanechal,	ako	nezmazateľné	svedectvo	o	majestát-
nosti	a	jedinečnosti	života.	-	v	utorok	15.	októbra	o	19.00	hod.	

v	koncertnej	sieni	kaštieľa.
ZÁBAVNÁ GRAFIKA

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

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	štvor-
krídlového	objektu	renesančného	kaštieľa	a	priľahlého	parku	na	
rytine	z	obdobia	druhej	polovice	XVII.	storočia	po	dnešok.	

KINO FAJN
UKRADNUTÝ ŠTÁT

(THE STATE CAPTURE)

dokument, dráma (SVK/CZE), originálna verzia – 14. októbra 
o 19.30 hod.

Dramatické	rozprávanie	o	novom	type	spoločenského	
zriadenia,	v	ktorom	tradičné	štátne	štruktúry	nahrádza	mafia	
s	oligarchiou.	A	o	tom,	ako	urobiť,	že	sa	o	tom	verejnosť	nič	
nedozvie.	Kauza	Gorila	predstavovala	prelom	v	moderných	

dejinách	Slovenska.	Diera	do	steny	konšpiračného	bytu	zname-
nala	zároveň	dieru	do	fasády	demokratického	štátu	a	vládnutia.	
Viedla	nakoniec	k	pádu	slovenskej	vlády,	ale	vyniesla	k	vláde	
späť	R.	F.	Ukradnutý	štát	začal	vznikať	ako	ohliadnutie	za	akté-
rmi	práve	tohto	filmu	(Od	Fica	do	Fica).	Krátko	po	začiatku	
nakrúcania	došlo	k	zavraždeniu	Jána	Kuciaka	a	Martiny	

Kušnírovej	a	natáčanie	nabralo	iný	smer.	Vo	filme	vystupujú	
advokáti,	blogeri,	novinári	a	(bývalí?)	agenti	spravodajských	
služieb.	Výsledný	tvar	reflektuje	mechanizmy	ovplyvňovania	
štátu	aj	verejnej	mienky	prostredníctvom	kompromitujúcich	
materiálov,	utajovania	alebo	naopak	poskytovania	určitých	
informácií	v	určitý	čas	tak,	aby	sa	ustálila	narácia,	ktorú	
väčšina	ľudí	akceptuje	ako	skutočnosť…	Snímka	výraznej	

filmárky	Zuzany	Piussi,	ktorá	sa	vo	svojej	tvorbe	zameriava	na	
dôležité	spoločenské	témy.

JOKER
dráma, krimi (USA), slovenské titulky – 15. októbra o 19.30 

hod.
Skrachovaný	komediant	Arthur	Fleck	(Joaquin	Phoenix)	sa	
dlho	pohybuje	na	tenkej	hranici	medzi	realitou	a	šialenstvom.	
V	jeden	deň	sa	potuluje	vo	svojom	obleku	klauna	po	uliciach	
Gotham	City	a	dostáva	sa	do	konfliktu	s	brutálnymi	zlodejmi.	
Pomaly	sa	roztáča	špirála	udalostí,	ktorá	vyústi	do	hrozivých	
rozmerov.	Opustený	Fleck	začne	čoraz	viac	prepadať	do	hlbín	
šialenstva	a	postupne	sa	mení	v	ikonického	zločinca,	ktorého	

už	čoskoro	bude	svet	poznať	pod	menom	Joker.
TAKÉ KRÁSNE ŠATY

(IN FABRIC)
horor, komédia (GBR), české	titulky – 16. októbra o 19.30 hod.
ASFK...	Strašidelné	rozprávanie	je	zasadené	do	hektického	ob-
dobia	zimných	zliav	v	obchodnom	dome.	Hovorí	o	prekliatych	
šatách,	ktoré	putujú	od	človeka	k	človeku	a	ich	cestu	sprevá-
dzajú	ničivé	dôsledky.	Vo	svojom	najnovšom	filme	dokazuje	

režisér	Peter	Strickland	svoj	osobitý	filmársky	štýl.
PRAŽSKÉ ORGIE

thriller (CZE), originálna verzia – 17. a 20. októbra o 19.30 
hod.

Príbeh	nás	zavedie	do	Prahy	v	polovici	70-tych	rokov,	kam	
prichádza	slávny	americký	spisovateľ	Nathan	Zuckerman	

(často	využívané	spisovateľovo	alter	ego),	aby	odniesol	rukopis	
napísaných	v	jazyku	jidiš	do	Ameriky.	Autor	textu	bol	zavraž-
dený	nacistami.	Pre	Zuckermana	je	pražská	návšteva	bizarným	
stretom	totalitou	ovládaným	národom	a	podivuhodným	zosku-
pením	režimom	umlčovaných	umelcov.	Vďaka	hľadaniu	ruko-
pisu	sa	zoznámi	so	svojráznou	a	neskrotnou	Oľgou	a	prenikne	
na	vyhlásené	večierky,	na	ktorých	každý	hľadá	únik	ku	krátkej	
slobode	po	svojom.	Zuckerman	sa	stane	divákom	i	účastníkom	

dekadentného	predstavenia	plného	zmarených	snov.
VLÁDKYŇA ZLA

(MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL)
fantasy, akčný, dobrodružný (USA/GBR), slovenský	da-

bing – 18. októbra o 19.30 hod. 3D verzia, 19. 10. o 17.15 
a 19.30 hod.

Prešlo	päť	rokov...	Kráľovná	čiernej	mágie	žije	spokojne	a	jej	
krstná	dcéra	Aurora	pomaly	dospieva.	Nenávisť	medzi	ľuďmi	a	
kúzelnými	bytosťami	sa	úplne	vytratila.	Svadba	medzi	princom	
Filipom	a	Aurorou	je	dôvod	k	radosti	a	mnohí	dúfajú	v	spoje-
nectvo.	Nečakaný	zvrat	udalostí	a	stretnutí	s	novými	mocnými	
spojencami	dostane	Auroru	a	Zlorianu	na	opačné	strany	Veľkej	

vojny,	ktorá	preverí	ich	rodinné	putá.
OVEČKA SHAUN VO FILME: FARMAGEDDON
(SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON)

animovaná rodinná komédia (GBR/USA/FRA), originálna 
verzia – 19. októbra o 15.30 hod.

Blízke	stretnutie	tretieho	druhu	s	najobľúbenejším	
ovčím	stádom.	Čudesné	svetlá	nad	pokojným	mestečkom	
Mossingham	oznamujú	príchod	záhadného	návštevníka	zo	
vzdialenej	galaxie…	Na	neďalekej	farme	Mossy	Bottom	
Farm	zatiaľ	ovečka	Sahun	nič	netuší,	pretože	má	plné	ruky	
práce	s	geniálnymi	nápadmi,	ako	si	znova	vystreliť	z	farmára	
a	rozhnevať	psa	Bitzera.	Čoskoro	však	jedna	mimozemská	

výmyselníčka	neďaleko	farmy	havaruje,	Shaun	sa	rýchlo	chytí	
novej	príležitosti	a	vyráža	na	intergalaktickú	misiu	na	záchranu	
malej	návštevníčky	pred	diabolskou	vládnou	organizáciou,	

ktorá	sa	ju	snaží	zajať	a	zneužiť	pre	svoje	nekalé	ciele.	Podarí	
sa	ovečke	a	jej	stádu	odvrátiť	Farmageddon	na	farme?

NECH JE SVETLO
dráma (CZE/SVK), slovenská verzia – 21. 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	

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).
CHVENIE

(TEMBLORES)
dráma (GUATEMALA/FRA/LUXEMBURSKO), české titulky – 

23. októbra o 19.30 hod.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(VÁHY * 22. 9. – 22. 10.)

14. 10. BORIS
 (Svetový	deň	normalizácie)
15. 10. TERÉZIA
 -	Deň	bielej	palice	(nevidiaci	

a	slabozrakí)
	 (Svetový	deň	vidieckych	žien	/	

Svetový	deň	umývania	rúk)
16. 10. VLADIMÍRA
 (Svetový	deň	potravy	–	FAO	/	

Svetový	deň	chrbtice)
17. 10. HEDVIGA
	 (Medzinárodný	deň	boja	proti	

chudobe)
18. 10. LUKÁŠ, LUKAS
 -	Sviatok	sv.	Lukáša	(patrón	

umelcov a maliarov, lekárov 
a	chirurgov)

	 (Svetový	deň	monitorovania	
vody	/	Svetový	deň	
menopauzy)

19. 10.  KRISTIÁN, KRISTIÁNA
20. 10.  VENDELÍN, VENDELÍNA
	 (Medzinárodný	deň	stromov	

/	Svetový	deň	misií	/	Svetový	
deň	osteoporózy	)

21. 10.  URŠUĽA
  (Deň	pôvodných	odrôd	jabĺk)

V	rodine	milovaného	brata,	syna	a	manžela	Pabla	zavládne	
zdesenie:	Pablo	sa	totiž	zamiloval	do	iného	muža	a	spochybňuje	
tak	všetky	hodnoty,	ktorými	táto	hlboko	veriaca	rodina	žije.	
Navzdory	odporu	príbuzných	sa	Pablo	nasťahuje	k	svojmu	
milencovi,	ktorý	je	úzko	spojený	s	mestskou	subkultúrou	a	

vedie	úplne	inú,	oslobodenú	existenciu.	Pablo	stratí	svoj	starý	
domov,	ale	v	novom	sa	nikdy	úplne	neusadí.	Jeho	prianie	
zjednotiť	dva	rozdielny	svety,	sa	ukáže	ako	slepá	ulička.	

Príbuzní	sú	navyše	presvedčení,	že	Pablo	sa	môže	„uzdraviť“	a	
s	pomocou	rigidnej	komunity	robia	všetko,	aby	sa	márnotratný	

syn	napravil.	A	to	za	akúkoľvek	cenu.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
14. 10.  LILY / BECKY
15. 10.  GRAND / PRINC
16. 10.  RÁCHEL / BIBI
17. 10.  ROXANA / ČERTÍK
18. 10.  RUBY / DUNČO
19. 10.  CILKA / EROS
20. 10.  GITA / KLBKO
21. 10.  OZZY / KARAMEL
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(mtgh), -MJK-; Poprad

Pod Vysokými Tatrami súťažili 5. 
októbra plavci Plaveckého klubu 
CHEMES Humenné s pretekármi 
zo štrnástich slovenských klubov, 
z Poľska štartovali plavci z dvoch 
klubov a na bloky sa postavili aj 
Ukrajinci. Na deviatom ročníku 
pretekov o „Pohár olympijských 
nádejí“ sa prezentovalo 298 plav-
cov (144 chlapcov a 154 dievčat). 

V	 50-metrovom	 dlhom	 bazéne	

Aquacity	 Poprad	 sa	 pod	 taktovkou	
trénerov	M.	Tomahogha	a J. Luksaja 
do	súťaže	medzinárodných	pretekov	
zapojilo	 aj	 jedenásť	 chlapcov	
a	osem	dievčat	z	Humenného.

Konkurenciu	 nenašiel	 Oliver Ver-
ba	v	disciplíne	100	metrov	motýlik,	
v	 kategórii	 11	 –	 12-ročných	 plav-
cov. 
Matúš Adamec	sa	postavil	na	bron-
zový	stupeň	víťazov	dvakrát	–	s	tre-
tím	 najrýchlejším	 časom	 zaplával	
50 a 100 m prsia.

Dominik Luksaj si postriebril 
prsiarsku	päťdesiatku	a	v	polohov-
ke	na	200	m	doplával	na	bronzovej	
pozícii.	
Druhým	medailistom	z	humenských	
plavcov	v	kategórii	13	–	14-ročných	
bol Timotej Leško,	ktorému	za	vý-
kon	 v	 kraulovej	 	 päťdesiatke	 odo-
vzdali	bronzovú	medailu.

Noemi Daňová	 si	domov	priniesla	
striebro – 100 m prsia vo veko-

vej	 kategórii	 žiačky	 8	 –	 9-ročných	
a Kristián Gabrík	v	znaku	na	100	
m	 doplával	 na	 bronzovej	 pozícií	
v	kategórii	9	–	10-roční	žiaci.

V	 nočných	 hodinách	 toho	 istého	
dňa	sa	výprava	vrátila	domov	s	po-
három za tretie miesto v bodovom 
hodnotení	výkonov	klubov.	Osobné	
rekordy	si	naši	vylepšili	57-krát		pri	
absolvovaní	 112	 štartov	 na	 týchto	
pretekoch.

Medzinárodne plavecké preteky v Poprade s humenskými farbami

Osobné rekordy si humenskí plavci vylepšili v 57-ich prípadoch, pri absolvovaní 112 štartov na týchto pretekoch.  | FOTOARCHÍV PKCH

Kristián Gabrík si na trati 100 metrov znak vyplával bronzovú medailu.  | FOTOARCHÍV PKCH
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Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.
Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva 
ukladajúca podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré musia plniť,  napríklad na 
úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany. 

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

Ušetrite si čas pri hľadaní služieb autorizovaného bezpečnostného 
technika, technika požiarnej ochrany a technika civilnej ochrany.

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

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

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

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

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana

HE-PR/0103
H
E
-S/0252
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-MJK-, (babj); Humenné 

II.LIGA KADETI/JUNIORI
U-17/19, sk. Východ

1.BK HUMENNÉ  
- BK Slovenský orol LEVOČA 

65:72  
(20:13, 12:12, 18:13, 15:34)

50:73
 (11:19,10:22,12:22,17:10)

1.BK:	 Alan	
Pankovčin,	 Ján	
Balogáč,	 Daniel	
Kimák,	 Maroš	
Soták,	 Peter	 Fe-
cenko	 (Dominik	
Zeleňák,	 Sebasti-
án	Karoľ,	Samuel	
Onderišin,	Marco	
Lukáč,	 Samuel	
Ďuraško,	 Ľudovít	
Meszároš,	 Marko	
Štefan).	 Tréner:	
Peter	Adamec.
BK SO:	 Ma-
tej	 Šoltés,	 Ján	
Škulec,	 Matej	
Zuščák,	 Matúš	
S o b i n o v s k ý ,	
Miloš	 Kredatus	
(Viktor	 Bartko,	
Marek	 Šoltés,	
Martin	 Škulec,	
Jozef	 Eduard	 Ur-
banský).	 Tréner:	
Ľubomír	Václav.	

Zleteli orly z Levoče nad humenské deravé koše a dokázali vyhrať prehratý zápas

Tréner Peter Adamec so svojimi zverencami 1. BK Humenné. | FOTO MJK Na takéto súboje pod košom sa vždy dobre pozerá. | FOTO MJK

Hráči z Levoče svojho trénera nesklamali, hoc v prvom zápase musel čakať na totálny obrat až do 
poslednej štvrtiny. | FOTO MJK

Individuálne chyby v rozohrávke domácich trestali hostia 
ľahko a celkom úspešne. | FOTO MJK

V úvode druhého zápasu humenskí kadeti nadviazali na zlý koniec 
toho prvého. | FOTO MJK

Nedôsledné plnenie obranných povinností zo strany Humenčanov sa 
naplno prejavilo v druhej a tretej štvrtine odvetného stretnutia. | FOTO MJK

Matej Zuščák (v modrom tričku) z Levoče dokázal v poslednej sekunde zasadiť do humenského 
koša trojbodový hod.| FOTO MJK
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II. HOKEJOVÁ LIGA,  skupina B – 4. kolo

HKM RIMAVSKÁ SOBOTA  
- HC 19 HUMENNÉ 

4:6 (2:3, 1:0, 1:3)

Góly: 12.	Georgy	Vilchinskiy	(1:1	–	Filipiak,	Mo-
roz),	19.	Ivan	Zorvan	(2:2	–	Gábor,	Vilchinskiy),	
33.	 (PH2)	 Michal	 Šagát	 (3:3	 –	 Zošiak,	 Gábor),	
53.	Vladislav	Spiridonov	(4:5	–	Moroz,	Vilchins-
kiy)	 –	 7.	 Filip	 Vaško	 (0:1	 –	Markuš,	 Fedorko),	
13.	 (PH1)	Tikhon	 Ivanov	 (1:2	–	Hopkovič,	Šán-
dor),	19.	Denis	Markuš	(2:3	–	Vaško),	44.	Tomáš	
Banovský	 (3:4	–	Šándor),	 47.	 Jaroslav	Šiňanský	
(3:5	–	Ficko,	Skokan),	 	59.	 Ivan	Fedorko	 (4:6	–	
Vaško,	Markuš).

HKM:	Karol	Križan	–	M.	Slovák,	R.	Gábor,	N.	
Šturmankin,	Pe.	Filipiak,	M.	Šagát	 –	O.	Zošiak,	
D.	Nociar,	D.	Moroz,	V.	Spiridonov,	G.	Vilchins-
kiy	–	R.	Matúška,	J.	Škantár,	S.	Buda,	T.	Koniar,	
I.	Zorvan	–	M.	Juraštík,	Pe.	Havran.	Tréner:	 Ján	
Podkonický.

HC 19:	Dominik	Riečický	–	Ľ.	Buraľ,	M.	Ondrej,	
F.	Vaško,	D.	Markuš,	 I.	Fedorko	–	L.	Hopkovič,	
S.	Maury,	 T.	 Banovský,	M.	 Krajňák,	 Ľ.	 Šándor	
–	R.	 Ficko,	T.	 Ivanov,	O.	Mriglot,	 J.	 Skokan,	 J.	
Šiňanský	 –	M.	Komloš,	 J.	 Jendruš,	 S.	 Hrabčák.	
Tréner:	Milan	Staš.	

Humenné 4 4 0 0 0 27:6 12
Rimavská	Sobota	 4	 3	 0	 0	 1	 27:11	 9
Bardejov	 3	 2	 0	 0	 1	 11:3	 6
Sanok	(POL)	 4	 2	 0	 0	 2	 18:14	 6
Trebišov	 4	 2	 0	 0	 2	 25:23	 6
Kežmarok	 3	 1	 1	 0	 1	 14:24	 5
Sabinov	 2	 0	 0	 1	 1	 4:16	 1
Gelnica	 3	 0	 0	 0	 3	 9:19	 0
Liptovský	Mikuláš	B	 3	 0	 0	 0	 3	 2:21	 0

H
E
/0272

HOKEJOVÝ SERVIS
ŠPORT / INZERCIA
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(dk), -MJK-; Bratislava, Snina 

Sninskí šermiari majú za se-
bou turnaj Slovenského pohá-
ra v šerme kordom kategórie 
mladších žiakov a kadetov 
– Wirtschafterov memoriál“. 
V bratislavskej športovej hale 
Mladosť si na planšoch vybo-
jovali dve zlaté, jednu strie-
bornú a tri bronzové medaily. 

KADETI *	 Umiestnenie	 snin-
ských	 šermiarov:	 ...3.	 Tomáš	
Petro,	7.	Ľubomír	Hunčár...	Ví-
ťazom	sa	stal	Kostovčík	z	KŠK	
Košice.

KADETKY	*	Sninčanky	obsadili	
všetky	víťazné	pozície	tejto	ve-
kovej	kategórie:	1.	Mária	Riedl,	
2.	 Želmíra	 Grossrubatscher,	
3.	 Vieroslava	 Grossrubatscher	
a	Tamara	Kohútová...	5.	Natália	
Hrustičová...

MLADŠÍ ŽIACI U-13	*	Umiest-
nenie	členov	KŠ	Snina:	1.	Lukáš	
Sentivan...	 8.	 Martin	 Koškov-
ský...	11.	Ladislav	Kosťun...	

Dalibor	Kazík,	tréner:	„Pre obe 
kategórie to bol prvý turnaj 
Slovenského pohára, so zis-
kom prvých bodov do rebríčka. 
Hunčárovi unikol postup do se-
mifinále jediný zásah. Perfektný 
výkon podali opäť naši dvaja 
najúspešnejší šermiari - ľaváci 
Riedl a Sentivan.“

ŠPORT / INZERCIA

Ľavou rukou šermujúci Riedl a Sentivan na najvyššom stupni

Sninské kadetky na Wirtschafterovom memoriáli v Bratislave. | FOTO ARCHÍV DK

Lukáš Sentivan ako víťaz kategórie mladších 
žiakov. | FOTO ARCHÍV DK

 

 

 

 

OD OKTÓBRA  V  PONUKE
STRAVOVANIE PRE SENIOROV / ROZVOZ OBEDOV PRE SENIOROV
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PONDELOK
14. OKTÓBRA 2019HUMENSKÝ EXPRES16 | ŠPORT

-MJK-, (babj); Humenné

1.LIGA STARŠÍ ŽIACI U-15

1.BK HUMENNÉ  
– BK DIAWIN  

KOŠICE
24:91 

(5:20, 6:17, 2:30, 11:24)

1.BK: Viliam	 Vaceľ,	 Dominik	
Zeleňák,	Martin	Jasovský,	Mar-
tin	 Demko,	 Jakub	 Tokár	 (Fi-
lip	 Krempaský,	 Martin	 Vaceľ,	
Martin	 Lecák,	 Samuel	 Taňkoš,	
Tomáš	Soták,	Tomáš	Ragan,	Ri-
chard	 Jevčák).	
Tréner:	 Marek	
Burič.

BK DIAWIN: 
Christián	 Šafár,	
Filip	 Laco,	An-
drej	Čorba,	Ma-
tej	 Janura,	 Erik	
Šimoňák	 (Ján	
Lévay,	 Šimon	
Bohuš).	Tréner:	
Richard Leško.

Basketbalová omladina s novým trénerom proti silnému favoritovi pookriala

Kormidelníkom družstva starších žiakov 1. BK Humenné je v tejto sezóne Marek Burič (predtým 
tréner mužov). Aj keď svoju domácu premiéru Humenčania nezvládli, súper bol nad ich sily, ich 
budúcnosť vedenie klubu vidí nádejne.  | FOTO: MJK

Košický tím Diawin mienil siahnuť na stobodovú hranicu, no nepodarilo sa mu to. | FOTO: MJK

Košičania prišli v minimálnej zostave. Na víťazstvo na humenskej palubovke im to 
stačilo. | FOTO: MJK

Druhý celok z minulej sezóny dal mladým Humenčanom zabrať. | FOTO: MJK

Tomáš Ragan (vo výskoku) bráni zónu domácich. | FOTO: MJK

Osobné súboje lepšie zvládal zdatnejší 
súper z Košíc.| FOTO: MJK
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