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Nexis oznámil, že nemá žiadne 
peniaze na riešenie situácie

Najlepšími slovenskými 
hasičmi záchranármi sú 
Humenčania 

Poslanci a obyvatelia 
kritizujú nedostatočné 
kosenie mestskej zelene 

  Viac na str. 3   Viac na str.7

Milan Potocký, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: ARCHÍV

Budúcnosť zadlženej fabriky 
Nexis Fibers, a. s., je podľa 
kľúčového veriteľa spoloč-
nosti Chemes, a. s., Humenné 
aj naďalej neistá a nejasná. 
Upokojenie veriteľov, ktorým 
Nexis dlhuje milióny eur, ne-
prinieslo ani nedávne roko-

vanie veriteľského výboru, 
ktoré sa uskutočnilo v Brati-
slave. Spoločnosť Chemes, a. 
s., Humenné tvrdí, že na ro-
kovaniach sa dozvedeli len to, 
že Nexis nemá peniaze ani rie-
šenia. Veritelia upozorňujú, 
že sa stále nedozvedeli, prečo 
spoločnosť Nexis predala svo-
ju dcérsku fabriku v Lotyšsku 

a kde skončili peniaze z toh-
to predaja.
Firma Nexis Fibers, a. s., je pre 
zlé a nezodpovedné rozhodnutia 
bývalého vedenia od roku 2017 
v reštrukturalizácii. Viacerým fir-
mám a bankám dlhuje milióny eur. 
Časť peňazí má splatiť prostredníc-
tvom reštrukturalizačného plánu. 
Kľúčoví veritelia sa ale obávajú, že 

svoje peniaze už nikdy neuvidia. 
Spoločnosť Chemes, a. s., Humen-
né, ktorá je kľúčovým veriteľom 
a zároveň výrobcom a dodávateľom 
energií, sa obáva aj o budúcnosť 
fabriky Nexis, ktorá podniká v prie-
myselnom parku. Upokojenie si-
tuácie neprinieslo podľa Chemesu 
ani zasadnutie veriteľského výbo-
ru, ktoré sa uskutočnilo začiatkom 

Členka predstavenstva Nexisu Iveta Zgaburová na veriteľskom výbore ohlásila, že Nexis nemá finančné prostriedky v podstate 
na nič. Navyše podpredseda predstavenstva Nexisu Ján Kučeravý mal podľa vedenia spoločnosti Chemes na veriteľskom výbore 

oznámiť, že predseda predstavenstva Nexisu a takzvaný majiteľ Ivo Bezloja nie je ochotný vložiť do Nexisu žiadne peniaze.
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októbra. Podľa vedenia Chemesu 
Nexis na rokovaní nepredložil žiad-
ne návrhy, ktoré by pomohli vyrie-
šiť súčasný problematický stav. 

Chemes predložil ústretové 
návrhy
Vedenie spoločnosti Chemes 
uviedlo, že ich prioritou je podpo-
ra podnikania a udržanie zamest-
nanosti v priemyselnom parku 
v Humennom, ktorý so svojou 
takmer 30-ročnou históriou patrí 
medzi najväčšie a najstabilnejšie 
priemyselné parky v Prešovskom 
kraji. Aj preto v rámci udržania 
stability podnikateľského prostre-
dia a pracovných miest ponúkol 
Chemes  Nexisu dva návrhy, ktoré 
by pomohli vyriešiť problematickú 
situáciu a spory, ktoré nastali po 
schválení reštrukturalizačného plá-
nu. Prvým variantom je vysporia-
danie vzájomných vzťahov vrátane 
súdnych sporov. Prostredníctvom 
druhého variantu Chemes ponúkol 
Nexisu ďalší ústretový krok - mož-
nosť osamostatniť sa v dodávkach 
neregulovaných energií. V praxi by 
to znamenalo, že výrobu a dodávku 
energií pre Nexis by už nezabezpe-
čovala firma Chemes, ale Nexis by 
si vyrábal energie sám. Zo strany 
Chemesu by išlo o výrazný ústre-
tový krok, pretože v priemyselnom 
parku je jediným výhradným vý-
robcom a dodávateľom energií pre 
všetky firmy, ktoré tu podnikajú. 
Podľa Chemesu ich ústretové ná-
vrhy Nexis neprijal. „Dostali sme 
odpoveď, ktorá bola ďaleko od re-
ality. Preto sme ponúkli tretie rie-
šenie, ktoré bolo prienikom oboch 
spomínaných variantov. Žiaľ, na 
tento návrh sme nedostali žiadnu 
odpoveď,“ skonštatovalo vedenie 
Chemesu.

Seriózne podnikanie 
a vzťahy nemôžu stáť len 

na súdnych rozhodnutiach, 
tvrdí Chemes
Vedenie spoločnosti Chemes je 
sklamané, že vzájomné vzťahy me-
dzi dvoma kľúčovými zamestnáva-
teľmi v priemyselnom parku fungu-
jú na základe súdnych rozhodnutí 
– neodkladných opatrení. To podľa 
Chemesu nie je dobré. „Keď roz-
hodnú súdy, oni už ďalej nejednajú. 
Pritom tieto súdne rozhodnutia nie 
sú finálnym riešením vysporiadania 
vzájomných vzťahov,“ upozornil 
Chemes. Aj preto Chemes v tomto 
roku pristúpil na urovnanie vzá-
jomných vzťahov prostredníctvom 
renomovaných mediátorov. Che-
mes konštatuje, že, žiaľ, ani tento 
ústretový krok nepriniesol očaká-
vaný posun. „Aktivita Nexisu bola 
takmer nulová,“ uviedol popredný 
výrobca a dodávateľ energií. Dodal, 
že Nexis sa prebudil a začal akti-
vizovať až teraz v septembri, keď 
zistil, že Chemes nemá zabezpečené 
dodávky uhlia, ktoré sú potrebné na 
výrobu energií pre Nexis. Predsta-
venstvo Nexisu zasa tvrdí, že Che-
mes by mal mať dostatok financií na 
nákup uhlia pre ich fabriku. Nexis 
to uviedol v Podvihorlatských no-
vinách. Chemes ale upozorňuje, že 
Nexis dlhodobo odmieta platiť za 
reálne a aktuálne ceny energií, kto-
ré im dodáva. Pritom všetky firmy 
v parku okrem Nexisu tieto ceny 
akceptujú a platia. Chemes dodáva, 
že takéto nútené dotovanie výroby 
Nexisu im spôsobuje značné finanč-
né problémy. Chemes zdôraznil, že 
ceny energií sa od roku 2017 pre 
Nexis nemenili. Nie preto, že by ich 
Chemes nechcel zvýšiť, ale iné ceny 
Nexis jednostranne neakceptuje 
a platí stále ceny z roku 2017 s tvr-
dením, že naposledy došlo k dohode 
o cenách energií v roku 2017. Che-
mes nerozumie, prečo Nexis nie je 
ochotný pristúpiť na vyššie ceny, 
keď za ten čas sa zvýšila cena práce, 
minimálna mzda, príplatky za noč-
né a sviatky, inflácia a v neposled-

nom rade aj ceny vstupov do výroby.

Chemes: Vstup nového 
investora by nás potešil, 
ale zatiaľ ostalo len  
pri slovách
Spoločnosť Chemes uviedla, že 
s potešením prijala informácie, že 
do Nexisu zvažuje vstúpiť nový in-
vestor, akcionár. „Potešilo nás to, že 
potencionálny investor požiadal aj 
o stretnutie s nami a s Nexisom na 
veriteľskom výbore. Zaznamenali 
sme určité aktivity poradcov toh-
to investora, akcionára. Boli sme 
ale prekvapení, že investor, ktorý 
prejavil záujem o Nexis, sa vlastne 
nechce energeticky osamostatniť. 
Súčasné vedenie Nexisu pritom 
tvrdilo niečo iné. Pochopili sme, 
že reálne nemajú skutočný záujem 
si vyrábať a dodávať energie sami, 
hoci sme boli aj na takýto ústretový 
krok ochotní pristúpiť. K väčšiemu 
a nepríjemnému prekvapeniu doš-
lo, keď členka predstavenstva Nexi-
su na veriteľskom výbore ohlásila, 
že Nexis nemá finančné prostriedky 
v podstate na nič. Potvrdzujú sa tak 
informácie, ktoré prenikli z finanč-
ných domov, že peniaze sa tu akosi 
strácajú cestou,“ skonštatovalo ve-
denie Chemesu a dodalo, „pripadá 
nám to tak, ako keby Nexis len ča-
kal na to, že ich odstavíme od ener-
gií, aby im to mohlo poslúžiť ako 
zámienka, že za problémy, ktoré nie 
sú sami schopní riešiť, môže niekto 
iný, Chemes.“

Nexis tvrdí, že si plní 
záväzky
Predstavenstvo firmy Nexis Fibers, 
a. s., vo svojom vyhlásení uverejne-
nom v Podvihorlatských novinách 
uviedlo, že si riadne a včas plní 
všetky svoje dlhy z reštrukturali-
začného plánu, ako aj všetky svoje 
ďalšie záväzky voči štátnym inšti-
túciám, obchodným partnerom 
i zamestnancom. Nexis v stano-
visku ďalej uviedol, že „bude si aj 

naďalej ctiť zákony, brániť sa pred 
protiprávnymi atakmi, chrániť prá-
va svojich zamestnancov a plniť si 
záväzky voči svojim veriteľom.“ Na 
otázku Humenského expresu, či je 
pravdou, že nie je schopný vyplatiť 
podľa reštrukturalizačného plánu 
veriteľom peniaze, ktoré dlhuje, 
odpovedalo vedenie Nexisu: „Nie 
je to pravda.“ Na otázku, či chystá 
firmu do konkurzu, vedenie Nexisu 
odpovedalo, že nie. 

Kde skončili peniaze 
z predaja fabriky 
v Lotyšsku?
Chemes sa obáva, aby v súvislos-
ti so situáciou v Nexise nedošlo 
k jeho vytunelovaniu a presunutiu 
jeho výrobných aktivít do Lotyšska. 
Chemes nedávno upozornil aj na to, 
že pôvodne dcérsku fabriku Nexisu, 
ktorá sa nachádza v Lotyšsku a kto-
rej stopercentným vlastníkom bola 
samotná spoločnosť Nexis, predali 
súčasní manažéri Nexisu svojmu 
predsedovi predstavenstva Ivovi 
Bezlojovi za 2,5 milióna eur. Závod 
v Lotyšsku tak de facto predal sám 
sebe. Tým pádom podľa Chemesu 
odtrhol možné negatívne dopady 
v prípade konkurzu firmy Nexis. 
„Na veriteľskom výbore sme sa 
nedozvedeli, prečo bola predaná 
dcérska fabrika Nexisu v Lotyšsku 
a ani to, kde skončili peniaze z toh-
to predaja, ktorý nebol zahrnutý 
v reštrukturalizačnom pláne. Ta-
kýto predaj je pritom podstatná vec 
v živote firmy. Kde sú peniaze? 
Kde sa stratili peniaze? Kde 
je ten super priemyselník Ivo 
Bezloja, ktorý bol vychvaľo-
vaný niektorými slovenskými 
médiami a hlavne bývalou 
primátorkou Janou Vaľovou? 
Podarilo sa druhýkrát vytune-
lovať jednu a tú istú fabriku? 
Myslíme si, že v krátkej budúc-
nosti vyjde pravda najavo,“ 
uviedlo vedenie Chemesu. 

Nexis oznámil, že nemá žiadne peniaze na riešenie situácie
porkačovanie zo strany 1 
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Údržbou a kosením mestskej ze-
lene sa zaoberali mestskí poslanci 
na ostatnom rokovaní zastupiteľ-
stva. Podľa viacerých poslancov, 
ale aj obyvateľov mesta technické 
služby kosbu príliš nezvládli. „Tu 
treba povedať jasne, že síce boli tie 
prvé mesiace máj, jún také daždivé 
a bolo teplo, rástla tráva. Potom 
som zásadne bombardoval technic-
ké služby, že boli úseky, ktoré boli 
nepokosené. Zdá sa, že teraz by už 
malo byť všetko v poriadku. Pán 
riaditeľ ma o tom ubezpečil niekoľ-
kokrát. Dúfajme, že sa nič podobné 
nestane. A čo sa týka ľudských síl, 
naozaj treba mať na zreteli to, že tú 
kosbu si ľudia želajú rýchlo a kva-
litne, aby tí ľudia boli pripravení a 
odborne zdatní na to, aby tá kosba 
prebehla dobre, aby sa v budúcnos-
ti nič podobné už neopakovalo,“ 
vysvetlil primátor Miloš Meričko.

Údržba a kosenie zelene stáli 
mesto vyše 370-tisíc eur
Technické služby vykonávajú 
údržbu zelene na ploche o celkovej 
výmere 76-tisíc m2. Najvýznamnej-
šou časťou údržby verejnej zelene 
v roku 2018 bolo kosenie a hra-
banie trávnikov, zber opadaného 

lístia, ich čistenie od opadaných 
suchých vetví a odpadkov, ako aj 
orezy a výrezy stromov. Nezane-
dbateľnými bola aj starostlivosť o 
kvetinové výsadby v záhonoch a 
mobilné nádoby, ich zavlažovanie, 
odstraňovanie nežiaduceho poras-
tu, chemické a mechanické odbu-
rinenie spevnených plôch a údržba 
živých plotov. Mesto to stálo 377 
665 eur. Zamestnanci tohto stre-
diska majú na starosti všetky zelené 
plochy v meste, kvetinové záhony, 
kruhové objazdy, orez a výrub stro-
mov a realizujú aj kosbu cintorína.

Riaditeľ: Robili sme, čo sa 
dalo
Riaditeľ technických služieb Milan 
Kuruc uviedol, že údržbu a kose-
nie verejnej zelene zvládali v rámci 
svojich technických a personálnych 
možností. „Že sme snáď zanedbali 
kosbu, o zanedbaní sa určite ho-
voriť nedá. Robili sme, čo sa dalo 
robiť. Ale ak obyvatelia mesta majú 
pocit, že som kosbu nezvládol, tak 
sa im naozaj týmto verejne ospra-
vedlňujem za nezvládnutú kosbu,“ 
povedal riaditeľ. Kuruc reagoval 
aj na podnet, aby technické služby 
kosili nielen mestské pozemky, ale 
v rámci podnikateľskej činnosti aj 
súkromné. „Čo sa týka kosenia súk-

romných pozemkov, sú firmy v Hu-
mennom, minimálne o dvoch viem, 
odporúčam obyvateľom, nech sa 
obrátia na súkromné firmy, my 
nestíhame kosiť mestské pozemky 
a už vôbec nie nejaké súkromné,“ 
skonštatoval Milan Kuruc. Posla-
nec Martin Ruščanský dodáva, že 
by si technické služby mohli finanč-
ne prilepšiť napríklad rozšírením 
poskytovaných služieb pre fyzické 
aj právnické osoby. Napríklad po-
žičiavaním techniky. „Podľa mňa 
by technické služby sa mali starať 
o to, aby mali čo najlepší zisk. Preto 
si myslím, že by sme mali posilniť 
a obohatiť nejaké podnikateľské 
aktivity, čo sa týka technických slu-
žieb. Nehovorím o kosení trávy, ale 
napríklad či prepožičiavate tech-
niku súkromníkom. Či ste schopní 
orezávať stromy pre súkromníkov 
za nejaký zisk, či ste rozmýšľali 
nad tým, aby ste obohatili a mali 
viac finančných prostriedkov nie-
len z mesta, ale aj od obyvateľov,“ 
vysvetlil poslanec Ruščanský. „Kaž-
dý cent je dobrý ako pre mesto, tak 
aj pre nás, ale my na to nemáme 
kapacity, teraz nemyslím ľudské 
zdroje, ale techniku. Ja musím do-
zerať na to, aby technika v prvom 
rade urobila to, čo patrí mestu. Ak 
by tej techniky bolo viac, možno by 

sa našli aj ľudia na úrade práce, s 
tým čo máme, sa nedá podnikať,“ 
skonštatoval Kuruc.

Humenčanom aj 
návštevníkom sa páčia 
kvetinové aranžmány 
V roku 2018 obstarali technické 
služby dve kosačky, ďalšie 2 kusy 
samochodných kosačiek zakúpilo 
mesto a bezplatne odovzdalo tech-
nickým službám. Kosačky obslu-
hujú stáli zamestnanci technických 
služieb a krovinorezy zamestnan-
ci na dobu určitú z úradu práce. 
Veľkej obľube u občanov mesta i 
návštevníkov sa tešia rôzne kve-
tinové aranžmány na námestí či v 
kruhových objazdoch a príležitost-
né aranžmány k rôznym sviatkom. 
„Na výsadbu sa používajú kvetino-
vé priesady vypestované vo vlast-
ných skleníkoch v Lackovciach aj 
nakupované priesady. Na výsadbu 
v meste sa každoročne použije 15 
000 až 17 000 kusov kvetinových 
priesad,“ uviedli technické služby 
v dôvodovej správe. V skleníku v 
Lackovciach sa pestujú aj kvetinové 
a zeleninové priesady v množstve 
cca 8 000 kusov, určené na predaj 
na zeleninovom trhovisku v rámci 
podnikateľskej činnosti TS.

HUMENNÉ: Poslanci a obyvatelia kritizujú nedostatočné kosenie mestskej zelene

Hankovce: Pri železničnej stanici vznikli nové parkovacie miesta  
tasr, Hankovce 

Výstavbu 12 odstavných plôch 
financovala samospráva. Želez-
nice Slovenskej republiky (ŽSR) 
poskytli pozemok za symbo-
lickú cenu. Informoval o tom 
hovorca ŽSR Michal Lukáč. 
„Obec sa rozhodla vybudovať od-
stavné plochy, pretože na tejto par-
cele už naši občania alebo obyva-

telia susednej dediny odstavovali 
svoje autá a na ceste do Humenné-
ho pokračovali ďalej vlakom. Ďal-
ším dôvodom bol aj neupravený 
terén, ktorý bol hlavne v čase daž-
ďov plný blata a koľají od áut,“ vy-
svetlila rozhodnutie vybudovať od-
stavné parkovacie plochy starostka 
obce Hankovce Ľudmila Veľasová. 
Ako Lukáč uviedol, aj v Hankov-
ciach po vzore Pezinka a Svätého 

Jura vyšli ŽSR obci pri realizácii 
projektu v ústrety. V zmluve o pre-
nájme na obdobie desiatich rokov, 
ktorú spolu uzavreli, sa dohodli na 
nájomnom za pozemok s rozlohou 
538 štvorcových metrov vo výške 
118,36 eura ročne. „ŽSR sú súčinné 
rôznou formou, napríklad stano-
vením nekomerčnej, symbolickej 
ceny za prenájom pozemkov, po-
volením k stavbe v obvode dráhy 

a podobne,“ priblížil Lukáč v tejto 
súvislosti postoj ŽSR k podobným 
iniciatívam. Na realizáciu 12 od-
stavných plôch podľa jeho ďalších 
slov obec vynaložila 9300 eur. 
Ako pre TASR doplnila Veľasová, 
do ukončenia projektu v súčasnos-
ti chýba len niekoľko úprav. „Chce-
me v okolí vysadiť zeleň a treba už 
len vyznačiť jednotlivé miesta,“ 
povedala.

Technické služby mesta Humenné pripúšťajú, že kosenie trávnatých porastov o rozlohe približne 76 hektárov je náročné a nie vždy sú 
obyvatelia mesta s výkonom tejto činnosti spokojní. Samospráva platí ročne za údržbu mestskej zelene a kosenie trávy vyše 370-tisíc eur.

Zvýšiť  komfort obyvateľov využívajúcich na prepravu do Humenného vlaky majú v obci Hankovce nové parkovacie miesta v blízkosti železničnej stanice.
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Polícia zadržala v Ubli lekára, obvinila ho z prijímania úplatkov

Hraničný priechod v Ubli prejde pre vyšší komfort cestujúcich rekonštrukciou

Najväčšiu výrobňu nelegálnych cigariet v strednej Európe odhalili na Slovensku

tasr, Snina      

Polícia zadržala uplynulý týždeň 
v obci Ubľa v okrese Snina leká-
ra, ktorého vyšetrovateľ obvinil 
zo zločinu prijímania úplatku. 
Obvineniu z podplácania záro-

veň v prípade čelí sedem osôb, 
ktoré mali poskytnúť úplatky za 
vystavenie potvrdenia o práce-
neschopnosti. TASR to v sobotu 
potvrdila hovorkyňa Prezídia 
Policajného zboru Denisa Bár-
dyová. „Príslušníci NAKA po 

dlhodobom operatívnom rozpra-
covaní a vyšetrovaní vykonali po-
licajnú akciu v Ubli a okolí (okres 
Snina), ktorej výsledkom bolo 
zadržanie lekára. Vyšetrovateľ 
muža obvinil zo zločinu prijíma-
nia úplatku,“ uviedla Bárdyová. 

Podľa denníka Korzár polícia 
odviedla lekára priamo z ambu-
lancie v Ubli. Obvinení sú trestne 
stíhaní na slobode. K policajnej 
akcii došlo v stredu (9. 10).

ts, Ubľa      

Finančná správa bude počas 
najbližších piatich týždňov opra-
vovať chodníky a oplotenie na 
hraničnom priechode Ubľa – 
Malyj Bereznyj. Colný úrad Mi-
chalovce preto upozorňuje ces-
tujúcu verejnosť, že v období od 
10.10.2019 do 15.11.2019 budú 
na colnom hraničnom priecho-
de Ubľa – Malyj Bereznyj rea-
lizované rekonštrukčné práce 
v časti chodníkov pre peších 

cestujúcich a na oplotení hranič-
ného priechodu. Rekonštrukčné 
práce si vyžiadajú čiastočné ob-
medzenia prevádzky hraničného 
priechodu v časti pre peších ces-
tujúcich na vstupe z Ukrajiny aj 
výstupe zo Slovenska. Cieľom re-
konštrukčných prác je však zvý-
šiť kvalitu priestorov pre peších 
cestujúcich. Cestujúcich v čase 
dočasných obmedzení žiadame 
o zvýšenú pozornosť a dodržia-
vanie pokynov službukonajúcich 
príslušníkov finančnej správy. 

ts, Slovensko  

Kľúčovým výsledkom minu-
lotýždňovej obrovskej razie 
príslušníkov finančnej správy 
z Kriminálneho úradu finančnej 
správy je zaistenie nelegálnej 
výrobne neoznačených tabako-
vých výrobkov. Vo Veľkých Kos-
toľanoch zaistili tri kompletné 
výrobné linky a baliace linky na 
cigarety a linku na spracovanie 
surových tabakových listov. Pri 
akcii zaistili aj 21 719 kg tabaku a 
tabakovej suroviny a 12 648 870 
ks cigariet bez označenia slo-
venskou kontrolnou známkou. 

V sklade v bratislavských Vaj-
noroch zase našli 322 paliet rôz-
nych komponentov na výrobu 
cigariet (filtre, krabičky, lepidlá, 
pásky a pod.). Škodu voči štát-
nemu rozpočtu iba na spotreb-
nej dani z tabakových výrobkov 
vyčíslili kriminalisti z KÚFS na 
cca 2,5 mil. eur. Pri akcii zadržali 
aj desiatky cudzincov, tí sú teraz 
stíhaní väzobne. Vedenie finanč-
nej správy chce v tejto súvislosti 
vyzdvihnúť veľmi korektnú spo-
luprácu s dozorujúcim prokurá-
torom, rovnako ako s Okresným 
súdom v Trnave. Len vďaka in-
tenzívnej vzájomnej spolupráci 

sa podarilo docieliť, že všetky 
osoby, voči ktorým vyšetrovateľ 
Kriminálneho úradu finančnej 
správy vzniesol obvinenie, sú 
stíhané väzobne. Občania z Mol-
davska, Ukrajiny a Rumunska sú 
obvinení zo zločinu porušenia 
predpisov o štátnych technic-
kých opatreniach na označenie 
tovaru. Hrozí im trest odňatia 
slobody vo výške tri až osem 
rokov. Zástupcovia finančnej 
správy ešte minulý týždeň infor-
movali o razii v doteraz najväč-
šej výrobni nelegálnych cigariet 
v strednej Európe. Vzhľadom 
na rozsah zaisteného materiá-

lu, rovnako ako počet na mieste 
zadržaných cudzincov, si prípad 
vyžiadal nasadenie viac ako stov-
ky príslušníkov finančnej správy 
z Kriminálneho úradu finančnej 
správy, rovnako ako z Colných 
úradov Trnava, Bratislava a Nit-
ra. Nadväzujúce procesné úkony 
vykonávali takmer týždeň. Za 
tento krátky čas zvládli vypočuť 
všetkých zadržaných, vzniesli 
obvinenia, s ktorými sa stotožnil 
aj súd, vyčíslili škody voči štát-
nemu rozpočtu a zadokumento-
vali všetok zaistený materiál. 

Na slovensko-ukrajinskom colnom hraničnom priechode Ubľa – Malyj Bereznyj dôjde v dňoch od 10. októbra 2019 do 15.novembra 
2019 k dočasným obmedzeniam prevádzky pre peších cestujúcich v oboch smeroch, a to z dôvodu rekonštrukcie chodníkov a oplotenia.  

Finančná správa podniká tieto úpravy s cieľom skvalitniť podmienky pre peších cestujúcich, ktorí hraničný priechod využívajú. 

Takmer 13 miliónov kusov cigariet, 22 ton tabaku, tri kompletné linky na výrobu a balenie cigariet, ďalšie príslušenstvo a 45 väzobne 
stíhaných cudzincov. To sú výsledky práce príslušníkov finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy z akcie, pri ktorej 
zasahovali na viacerých miestach na Slovensku. Išlo o prípad najväčšej odhalenej nelegálnej výrobne cigariet v strednej Európe.

KRIMI

FOTO: FS
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P R E D A J
 � Predám SUCHÉ PALIVO-

VÉ DREVO. Tel. 0915 900 006.  
HE-R/0167

 � Predám BUKOVÉ ODREZ-
KY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

 � Predám VLAŠSKÝ KRÁ-
ĽOVSKÝ ORECH na presádza-
nie. Tel. 0918 279 885.  

HE-R/0173

S L U Ž B Y
 � PREPRAVA tovaru / SŤA-

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

HE-R/0171

 � Ponúkame MONTÁŽ 
SNEHOVÝCH ZÁBRAN, ZA-
CHYTÁVAČOV SNEHU NA 
STRECHÁCH – pre váš dom. / 
Drobné OPRAVY RYŇOVIEK, 
ŽĽABOV a pod. Tel. 0944 
238 032. M+M

HE-R/0174

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM
(21. – 27. 10. 2019)

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 11.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 11.00 – 12.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob PLAVECKÉ PRETEKY
 JESENNÉ M-VSO
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 týždňa...
"PRÍRODA NIKDY 

NECHYBÍ, ZLYHÁVA 
LEN ČLOVEK.

PRÍRODA NIE JE 
ZÁKERNÁ, 

PRÍRODA JE 
KRUTO 

SPRAVODLIVÁ.“

(ZOLTÁN DEMJAN * 1955 * 
jeden z najúspešnejších slov-

enských výškových a skalných 
horolezcov, zapísal si prvovýstupy 

a sólovýstupy)

INFOSERVIS / INZERCIA

Dobre je, keď v októbri list zo stromu 
padá, rok požehnanú cestu si hľadá.

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. 
Už je po Mitre (Demeter, 26. 10.), už 
valachom svitne. Nebudú už ovečky 

dojiť, ani na pašu ich vodiť. 
Apoštoli sv. Šimon (28. 10.) a sv. Júda 

(29. 10.) hrudy snehom prikrývajú. 
Šimon a Júda vyháňajú baču z búdy.

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

21. 10.   SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
22. 10.   U LEVA,
	 Nemocničná	ul.	39
23. 10.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
24. 10.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 2045/21
25. 10.  DR. MAX - Kaulfland,
 Štefánikova ul. 50
26. 10 .  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
27. 10.   NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
28. 10.  AVICENA,
	 Nemocničná	ul.	41

H
E/0271

H
E

/0272



PONDELOK
21. OKTÓBRA 2019HUMENSKÝ EXPRES6 | SPRAVODAJSTVO

Vo Vihorlatskej knižnici v Humennom sa môžete stretnúť aj s digitálnou nomádkou

Kalná Roztoka: Miestny chrám je „v kožuchu“ 

Zuzana Švecová, Humenné, FOTO: VK  

22. 10. o 17.00 hod.:  
Svet je moja kancelária
Silvia Púchovská je autorka kni-
hy Svet je moja kancelária, v 
ktorej popísala svoje skúsenosti 
zo života digitálnej nomádky. 
Silvia žije roky v zahraničí, kam 
sa najprv vybrala za jazykovými a 
pracovnými skúsenosťami. Počas 
ciest objavila možnosť práce onli-
ne, resp. práce na diaľku, a zalo-
žila marketingové štúdio Studio 
Inbound. Dnes môže riadiť svoje 
podnikanie z rôznych miest, dl-
hodobo sa zdržuje na Bali, ktoré 
sa jej zapáčilo nielen pre svetové 
vlny. Silvia nám príde porozprá-
vať o živote, kedy môže byť svet 
vašou kanceláriou, a spomenie 

množstvo zážitkov z ciest.

24. 10. o 16.30 hod.: 
Beseda s Milanom 
Bobákom
Milan Bobák je ukrajinský bás-
nik, prekladateľ a publicista, 
ktorému je blízka poézia s du-
šou. O jeho tvorbe, inšpiráciách 
a myslení sa budeme rozprá-
vať na pripravovanej besede. 
Ako on sám hovorí: „Daň na bás-
ne a chlieb by mala byť nižšia“. 
Príďte si k nám zahryznúť z du-
chovného chleba... 

25. 10. o 17.00 hod.: 
Literárny večer - 
Anasoft litera 2019
Tohtoročná najprestížnejšia 
slovenská literárna cena pozná 

svojich víťazov. My sa však na 
najbližšom literárnom večere bu-
deme venovať nielen laureátovi 
Anasoft litery 2019 či víťazovi či-
tateľskej ceny, ale aj ďalším die-
lam, ktoré sa nachádzali v užšom 
výbere. Príďte si do priestoru Vi-

horlatskej knižnice v Humennom 
vypočuť, čím je súčasná sloven-
ská próza výnimočná, aké témy 
v nej dominujú a čím si získava 
svojich čitateľov. V kvíze potom 
môžete vyhrať knižnú odmenu.

tasr, Snina, foto: TASR 

Svoje netradičné pomenovanie zís-
kal vďaka bielej omietke nanesenej 
tak zvonku, ako i zvnútra chrá-
mu. Pre TASR to povedal správca 
farnosti Tomáš Leško. Chrám 
v Kalnej Roztoke bol postavený 
v roku 1750. Omietnutie je podľa 
Leškových slov pravdepodobne 
rovnako staré ako chrám, záznam 
sa o tom však nenachádza. Špeci-
fikom drevených chrámov je, ako 
Leško uviedol, že sa len obnovujú, 
nikdy sa na nich nepridávajú nové 
prvky. „Osobne si myslím, že ten 
kožuch tu bol veľmi dávno,“ pove-
dal o prvku, ktorý kalnoroztockú 
cerkev na prvý pohľad odlišuje 
od ostatných v sninskom regióne. 
Ako väčšina sakrálnych stavieb 
na našom území i gréckokatolícky 
chrám zasvätený narodeniu Jána 
Krstiteľa pozostáva z troch častí, 

predsiene, nad ktorou je veža za-
končená trojramenným krížom, 
lode, strednej časti a svätyne. I nad 
ňou je možné zvonku vidieť trojra-
menný kríž. Podľa Leška má toto 
rozdelenie i hlbší význam. „Z teo-
logického hľadiska svätyňa znázor-
ňuje nebo, teda už cirkev oslávenú, 
loď znamená cirkev, ktorá putuje, 
teda veriaci ľud, a predsieň je 
pre tých, ktorí ešte nie sú veriaci, 
neboli pokrstení,“ vysvetlil. Na 
oddelenie svätyne od hlavnej lode 
slúži ikonostas. Kalnoroztocký 
pochádza zo 17. storočia, pričom 
niektoré z ikon sú o storočie star-
šie. Ikonostas tvorí päť radov ikon 
s rôznym významom, miestny nie 
je z dispozičných dôvodov dopl-
nený o tradičný kríž na vrchole. 
Na prechod medzi svätyňou a lo-
ďou počas liturgií slúžia takzvané 
cárske dvere. Súčasťou areálu je 
drevená zvonica zo 17. storočia, 

ktorá je rovnako ako chrám ná-
rodnou kultúrnou pamiatkou. Ona 
i cerkev majú tiež strechu z ručne 
štiepaných šindľov, ktoré si raz za 
tri roky vyžadujú ošetrenie špeci-
álnym náterom. Vo zvonici sú tri 
zvony, pričom najstarší pochádza 
z roku 1908. Posledná rozsiahla 
obnova chrámu sa uskutočnila 

v rokoch 2014 a 2015, keď sa re-
konštruovala celá strecha s vežou. 
Strechu na zvonici obnovili minu-
lý rok. Všetky práce realizovali po 
dohode s pamiatkovým úradom. 
Elektrifikovaná cerkev „v kožuchu“ 
stále slúži svojmu účelu, sväté li-
turgie sa v nej konajú každý utorok 
a každú druhú nedeľu.

Vihorlatská knižnica v Humennom pre vás do konca októbra pripravila ďalšie zaujímavé podujatia.

Drevený gréckokatolícky chrám v Kalnej Roztoke v okrese Snina je národnou kultúrnou pamiatkou. Spomedzi drevených cerkví 
a kostolov, ktoré sa na Slovensku zachovali, je výnimočný tým, že sa mu hovorí chrám „v kožuchu“.

FOTO: VK
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tasr, Humenné    

„Všetci ste ukázali bojovnosť a to 
sa cení. Dokázali ste, že ste od-
borníci na pravom mieste a svo-
ju službu ovládate tak, ako máte, 
a že ste pripravení pomáhať obča-
nom tohto štátu,“ povedal Nereča 
po vyhlásení výsledkov s tým, že 
je na ich prácu hrdý. „Je to jedna 
z najnáročnejších súťaží, ktorú 
organizujeme, čo sa týka fyzic-
kej zdatnosti, ale aj praktických 
zručností, ktoré musia hasiči pre-
ukázať pri tejto súťaži. Veľmi si 
cením, že pri tej náročnej práci, 
ktorú hasiči vykonávajú, si ešte 
stále nájdu čas nacvičiť sa na ta-
kúto súťaž a predviesť to na pro-
fesionálnej úrovni,“ doplnil pre 
TASR s tým, že disciplíny súťaže 

čo najvernejšie pripomínajú reál-
ne zásahy. „Súťaž spočívala hlav-
ne v použití lezeckého náradia. Na 
súťaži sa zúčastnilo 11 družstiev, 
a to osem družstiev z krajských 
riaditeľstiev HaZZ a tri družstvá 
zo záchranných brigád, ktoré sú 
na Slovensku,“ povedal pre TASR 
veliteľ humenskej brigády Marián 
Pouchan s tým, že opätovné víťaz-
stvo „jeho chlapcov“ ho veľmi teší. 
Ako doplnil vedúci víťazného tímu 
Ivan Sokolovič, domáci stáli na 
stupni víťazov každý rok v 15-roč-
nej histórii súťaže. Druhé miesto 
si v aktuálnom ročníku vyslúžilo 
družstvo Krajského riaditeľstva 
(KR) HaZZ Banská Bystrica, na 
treťom mieste sa umiestnili hasiči 
z KR HaZZ Nitra.

ts, mpo, Humenné     

Do konca roka 2019 čaká na Hu-
menčanov ešte množstvo zaujíma-
vých kultúrnych podujatí, ktoré 
sa uskutočnia v bývalej budove 
Zekonu na Laboreckej ulici 1847/3. 
V sobotu 26. októbra o 14.00 hod. je 
pre vás pripravené podujatie Výro-
ba hudobných nástrojov s Raptrom 
Kochom. V nedeľu 27. októbra 
o 17.00 hod. koncert Kobra von! 
V stredu 30. októbra o 10.00 hod. 
na vás čaká workshop animácie 
so Zorkou Varcholovou. Hneď na 
druhý deň 31. októbra o 17.00 hod.
je pripravené premietanie filmov 
vytvorených na workshope. Paleta 
pestrých podujatí pokračuje aj v no-
vembri. Už 9.11. o 14.00 hod. začína 

praktický eko-workshop s Ivetou 
Sninskou – Výroba drogérie a koz-
metiky. 15. novembra je vernisáž 
výstavy Viliama Slaminku s názvom 
Best Of. 30. novembra o 15.00 
hod. zasa pletenie a háčkovanie so 
Silviou Varčovou. 31. novembra o 
15.00 hod. si môžete vyskúšať kres-
lenie podľa živého modelu s Janou 
Bercelovou. 7. decembra o 14.00 
hod. si Zamakáme na Macrame 
s Ivetou Sninskou. 14. decembra o 
14.00 hod na vás čakajú Kolá(č)že 
– pohľadnice, leporelá s Janou Ber-
celovou. 21. decembra bude o 11.00 
hod. Vianočný minitrh  a o 18.00 
hod. Benefičný žúr. 25. decembra 
si môžete pochutnať na Vianočnom 
punči s Oskarom Torokom. Tak ako 
je celý program realizovaný na dob-

rovoľníckej báze, i vstup na 
všetky podujatia je bezplat-
ný. Platforma NERV otvára 
debaty o súčasnom umení a 
jeho potrebe, priestor pre 
experiment a prezentáciu 
spojitostí a protikladov 
umeleckých prístupov.

Výstava Pop 
a Knit
V piatok 22. novembra o 18.00 
hod. je vernisáž výstavy autorských 
pletených modelov Silvie Varčo-
vej, ktorá nadobudla počas štúdia 
textilného dizajnu na univerzite 
v Škótsku, skutočné potešenie z vy-
tvárania pletenín a textílií, ako aj v 
rozšírení si vedomostí o prírodných 
priadzach a trendoch. Inšpirovaním 

sa v tradičnej kultúre, či už sloven-
ským folklórom, alebo škótskym 
dedičstvom sa rozhodla preskúmať 
spôsob, akým si pletený odev želá 
byť niečím viac ako každodenným 
šatstvom, ako sa rozvinúť do nie-
čoho bujnejšieho, spletitejšieho a 
krásnejšieho.

Najlepšími slovenskými hasičmi záchranármi sú Humenčania

Nenechajte si ujsť  pestrú kultúrnu ponuku NERV platformy

Víťazom 15. ročníka Súťaže o putovný pohár prezidenta 
Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo hasičov 

záchranárov, ktorá sa vo štvrtok (10. 10.) a v piatok (11.10.) 
uskutočnila v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného 

zboru (ZB HaZZ) Humenné, sa stalo domáce družstvo. Ocenenie 
mu prvýkrát odovzdal nový hasičský prezident Pavol Nereča.

Humenská NERV platforma vás pozýva na sériu zaujímavých podujatí, výstav a workshopov, ktoré sú určené pre deti aj 
dospelých. Počas nich budete mať možnosť tráviť čas aj v záhrade, detskom kútiku a knižnici.

Súťaž spočívala hlavne v použití lezeckého náradia. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Michalovská nemocnica predstavila nové centrum športovej medicíny

Strážske: Pri páde mosta sa nik nezranil

tasr, Strážske   

„Našťastie sa nikto v tejto časti mosta 
nenachádzal,“ uviedla košická kraj-
ská policajná hovorkyňa Lenka Iva-
nová. Ako pre TASR uviedol primá-
tor mesta Vladimír Dunajčák, o tom, 
že sa s mostom niečo deje, ho prišiel 
v pondelok ráno na mestský úrad 
informovať jeden z obyvateľov. Most 
sa mal prehýbať. „Ja som za krátku 
chvíľu prišiel na most s prednostom. 
Videli sme aj ako laici, že je to po-
merne vážne. Snažili sme sa spojiť 
s Košickým samosprávnym krajom, 
nedarilo sa nám. Tak sme sa spojili 
so Slovenskou správou ciest, ktorá 
promptne, dá sa povedať, poslala 
človeka s tým, že povedala, že sem 
musí prísť mostár, aby sa k tomu 
vyjadril,“ doplnil s tým, že o spad-
nutí časti mosta pod chodníkom sa 
dozvedel o 10.50 h. Ako však po-
znamenal, všetko nasvedčuje tomu, 
že most „nejaký čas“ prejazdný ne-

bude. „Polícia dala príkaz na úplnú 
uzávierku mosta a o jeho ďalšej bu-
dúcnosti rozhodne statik,“ doplnila 
informácie v súvislosti s dopravou 
Ivanová s tým, že obchádzka vedie 
cez Michalovce. Obyvateľom mest-
skej časti Krivošťany to predĺži cestu 
o 30 kilometrov. V Krivošťanoch žije 
podľa Dunajčákových slov približne 
150 až 180 obyvateľov, stavbu mosta 
odhaduje na roky 1952 – 1953.

Kraj príčinu zrútenia časti mosta 
vyšetruje, zasadne aj krízový štáb  
Košický samosprávny kraj (KSK) 
ako správca mosta medzi mestom 
Strážske (okres Michalovce) a mest-
skou časťou Krivošťany, na ktorom 
došlo v pondelok dopoludnia k zrú-
teniu časti chodníka, na zistení 
príčin nehody intenzívne pracuje. 
Informovala o tom hovorkyňa KSK 
Anna Terezková. „Predpokladáme, 
že príčinou havárie nosníka pod 
chodníkom v dĺžke 21 metrov bol 

krehký lom predpätej lanovej výstu-
že vo vnútri nosníka, čo spôsobila 
pravdepodobne korózia,“ povedala 
Terezková s tým, že presnú príčinu 
Správa ciest KSK aktuálne vyšetru-
je. Ako uviedla, Správe ciest KSK bol 
pokles vozovky na moste nahlásený 
v pondelok dopoludnia. „Zo stre-
diska v Michalovciach bol okamžite 
na miesto vyslaný mostný technik, 
ktorý vyhotovil fotodokumentáciu. 
Keďže zaznamenal trhliny o šírke 
približne jeden centimeter, navrhol 
uzavretie polovice mosta,“ uviedla 
Terezková s tým, že krajská správa 
ciest následne požiadala o usmer-
nenie premávky políciu. Podľa jej 
ďalších slov bola za prítomnosti 
krajského mostného technika krát-
ko po 11.00 h časť chodníka odtrh-
nutá a polícia most ihneď uzatvorila. 
O situácii tiež upovedomili Okresný 
úrad Michalovce, odbor krízového 
riadenia. Most cez Laborec za Kri-
vošťanmi bol podľa jej ďalších slov 

postavený v roku 1963. Jeho posled-
nú prehliadku zrealizovali 12. apríla 
tohto roku. Ako Terezková uviedla, 
rovnaké pravidelné prehliadky na 
všetkých mostných objektoch vy-
konáva Správa ciest KSK raz ročne. 
Most bude až do odborného pre-
šetrenia príčiny odtrhnutia chod-
níka uzavretý pre všetku dopravu. 
Posúdené bude statické pôsobenie 
a únosnosť ostatných nosníkov. Na 
základe výsledku tohto posudku 
bude rozhodnuté o celkovom alebo 
čiastočnom obmedzení premávky do 
celkovej rekonštrukcie mosta,“ do-
plnil predseda KSK Rastislav Trnka 
s tým, že kraj tiež vykoná mimoriad-
nu kontrolu všetkých mostov, ktoré 
majú rovnaké stavebné riešenie. K 
situácii bude podľa jeho ďalších slov 
zvolaný aj krajský krízový štáb. Trn-
ka doplnil, že KSK v súčasnosti ob-
novuje takzvané mostné čaty.

ts, Michalovce   

Narastajúci počet voľnočasových 
športových aktivít a rozmach vr-
cholového športu v Michalovciach 
postupne vyvolali čoraz väčšiu 
potrebu zdravotnej starostlivosti 
v oblasti športových úrazov. „Vďa-
ka špičkovému tímu traumato-
lógie a ortopédie a, samozrejme, 
technologickému zázemiu novej 
nemocnice sme dnes schopní sa 
postarať o pacientov aj s tými 
najvážnejšími športovými zrane-
niami. Pri nich je kľúčová rýchla 
diagnostika, prípadný operačný 
zákrok a následná rehabilitácia. Je 
pre nás veľkou cťou, že sa micha-
lovská nemocnica stala oficiálnym 

medicínskym partnerom všetkých 
troch mestských prvoligových klu-
bov vo futbale, hokeji a hádzanej 
(MFK Zemplín Michalovce, HK 
Dukla Ingema Michalovce, Iuven-
ta Michalovce a mládežnícky ho-
kejový tím HK mládež Michalov-
ce). Aj nedávne prípady vážnych 
zranení futbalistov a hokejistov 
dokázali, že nemocnica bola pri-
pravená okamžite zareagovať 
a prispieť tak k čo najskoršiemu 
uzdraveniu a návratu do aktív-
neho života. Samozrejme, služ-
by centra športovej medicíny sú 
prístupné pre všetkých pacientov 
východného Slovenska,“ vysvetlil 
riaditeľ Nemocnice Svet zdravia 
Michalovce Marián Haviernik.

Pacientmi nového centra sú aktív-
ni športovci, ktorí majú v závislosti 
od typu športu napríklad opakova-
né výrony v oblasti členkov, rame-
na, zápästia či poranenia kolena. 
Podstatnú skupinu však tvoria aj 
rekreační športovci, najmä mladí, 
aktívni ľudia vo veku od 20 do 40 
rokov.

„Športové poranenia sú špeci-
fické. Pri aktívnych športovcoch 
využívame oproti štandardným 
postupom metodiku, ktorá skráti 
dobu liečby i návrat pacienta k pl-
nej športovej záťaži. Napríklad pri 
stabilizácii ramena a plastikách 
predných krížených svalov sa po-
užívajú mäkké kotvičky, vďaka 

čomu športovec môže už krátko 
po operácii rozcvičovať postihnutý 
kĺb, a tak nedochádza k jeho stuh-
nutiu. Ak totiž najmä športovci 
vypadnú z tréningového procesu, 
svalstvo rýchlo atrofuje. Zafixovať 
končatinu na mesiac preto pre 
športovca, ktorý si potrebuje sva-
lovú hmotu udržať, nie je vhod-
né,“ vysvetľuje primár úrazovej 
chirurgie Nemocnice Svet zdravia 
Michalovce MUDr. Maroš Eľko. 
Špecifickou kategóriou sú bývalí 
aktívni športovci, u ktorých do-
chádza často aj vzhľadom na vek 
a opakované poranenia k ťažším 
poraneniam, pri ktorých sú nutné 
väčšie rekonštrukčné výkony.

Pri páde časti chodníka na moste nad riekou Laborec medzi Strážskym (okres Michalovce) a mestskou časťou Krivošťany 
sa podľa policajných informácií nikto nezranil.

Nemocnica Svet zdravia Michalovce predstavila centrum športovej medicíny, ktoré zabezpečuje komplexnú starostlivosť o 
pacientov so športovými úrazmi. Nové pracovisko pozostáva z ambulantnej, vyšetrovacej, operačnej a hospitalizačnej časti. 

Súčasne úzko spolupracuje s rehabilitačnými centrami v susedných nemocniciach vo Vranove nad Topľou a v Trebišove.
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Kraj dokončil rekonštrukciu Strednej zdravotníckej školy v Humennom

Pri obnove domčeka deduška Večerníčka v Novej Sedlici pomôže inšpekčná správa pamiatkarov  

tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Viaceré školy v pôsobnosti Prešov-
ského samosprávneho kraja (PSK) 
v uplynulých týždňoch zmoder-
nizovali. Krajskej samospráve sa 
ešte počas leta podarilo dokončiť 
stavebné práce na šiestich školách 
a jednom školskom internáte. Na 
ďalších dvoch školách rekonštruk-
cie ešte stále prebiehajú. „Celkovo 
šesť stredných škôl a jeden školský 
internát v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) vítali svojich žiakov po 
letných prázdninách v novom šate. 
Rekonštrukčné práce za 2,2 milióna 
eur sú ukončené. Modernizácie ob-
jektov finišovali počas leta na ško-
lách v štyroch okresoch – v Prešove, 
Kežmarku, Humennom a Snine,“ 
uviedla Lea Heilová z oddelenia ko-
munikácie a propagácie Úradu PSK. 
Ako priblížila, na školách sa zatep-
ľovali obvodové plášte, vymieňali 
okná, rekonštruovali fasády vráta-

ne balkónov, taktiež sa opravovali 
strechy škôl. Rekonštruovala sa aj 
elektroinštalácia, systém kúrenia, 
schody, odstraňovali sa systémové 
poruchy alebo sa robili vnútorné 
drobné stavebné úpravy. „V okrese 
Prešov sa počas leta dokončili re-
konštrukcie na troch školách za 1,1 
milióna eur. Najväčšia investícia vo 
výške 796.000 eur išla na zateplenie 
a úpravu fasády Strednej priemysel-
nej školy strojníckej v Prešove. Rea-
lizáciou tejto investičnej akcie dôjde 
k značnej úspore nákladov na výro-
bu tepla. V Strednej odbornej škole 
lesníckej v Prešove sa zrekonštruo-
vala elektroinštalácia a strecha telo-
cvične za 204.000 eur. Rekonštruk-
ciou a modernizáciou elektroinštalá-
cie budovy teoretického vyučovania 
za takmer 150.000 eur prešla aj Spo-
jená škola Ľ. Podjavorinskej v Pre-
šove,“ vysvetlila Heilová. V okrese 
Kežmarok sa podľa jej slov vyna-
ložilo na stavebné práce Strednej 
odbornej školy v Kežmarku celkovo 

730.000 eur. Na 
rekonštrukciu 
a modernizáciu 
elektroinštalá-
cie budovy teo-
retického vyu-
čovania na Tva-
rožianskej ulici 
vyčlenil PSK zo 
svojho rozpoč-
tu 143.000 eur. 
Na zateplenie 
obvodového a strešného plášťa, od-
stránenie zatekania strechy a systé-
mových porúch na hlavnej budove 
školy investoval kraj 587.000 eur. 
Ako ďalej uviedla Heilová, v okrese 
Humenné bola dokončená rekon-
štrukcia Strednej zdravotníckej 
školy v Humennom, kde sa zatep-
lila budova školy za 110.000 eur, 
a školského internátu za 126.000 
eur. V okrese Snina sa na Strednej 
priemyselnej škole zateplil strešný 
plášť a nainštalovali sa fotovoltické 
panely. Celkovo vynaložil PSK na 

túto investíciu 163.000 eur. „V ďal-
ších dvoch školách - Gymnáziu arm. 
gen. L. Svobodu v Humennom a 
Hotelovej akadémii Jána Andraščí-
ka v Bardejove rekonštrukčné práce 
ešte nie sú ukončené. Na Gymnáziu 
arm. gen. L. Svobodu v Humennom 
sa zatepľuje obvodový plášť a učeb-
ňa za 223.000 eur. Na Hotelovej 
akadémii Jána Andraščíka v Bar-
dejove prebieha rekonštrukcia bal-
kónov, fasády budovy školy a scho-
diska. Celkové náklady predstavujú 
130.000 eur,“ dodala Heilová

tasr, Nová Sedlica 

„Z Krajského pamiatkového úradu 
(KPÚ) v Prešove sme dostali in-
špekčnú správu o tom, ako techno-
logicky a technicky realizovať jed-
notlivé parametre rekonštrukcie 
tejto národnej kultúrnej pamiat-
ky,“ uviedol na rokovaní rady ria-
diteľ sekcie generálneho riaditeľa 
RTVS Marek Knut. Pripomenul, že 
zdevastovaný stav „domčeka de-
duška Večerníčka“ si vyžiada ma-
ximálnu obozretnosť pri renovácii. 
Administratívno-prípravnú časť 
spolu s verejnými obstarávaniami 
by RTVS rada finalizovala do kon-

ca prvého kvartálu budúceho roka. 
„Následne realizačné práce aj s 
premiestnením a sanáciou jednot-
livých prvkov objektu by sme chce-
li mať hotové do konca roka 2020,“ 
povedal Knut, ktorý zdôraznil, že 
ide o želaný scenár, ktorý nezme-
nia vážne komplikácie. Upozornil 
na to, že v tejto fáze je zložité aj od-
hadovať celkovú sumu rekonštruk-
cie. „Samozrejme, inšpekčná sprá-
va to vie odhadnúť len do istej mie-
ry, až po rozobraní prvkov budeme 
vedieť, aká je potrebná reparácia,“ 
ozrejmil Knut. Podľa vízií RTVS by 
výsledkom renovácie nemala byť 
len záchrana jedinečného symbolu 

detstva viacerých generácií, ale aj 
atraktívne miesto predstavujúce 
ďalší impulz na rozvoj cestovné-
ho ruchu v regióne. Ľudový dom 
v Novej Sedlici, najvýchodnejšej 
obci SR v okrese Snina, s rozlohou 
viac ako 37 štvorcových metrov po-
stavili v prvej polovici 20. storočia. 
Od roku 1987 je národnou kultúr-
nou pamiatkou. V rokoch 1994 až 
1996 prešiel komplexnou obnovou. 
Avšak bývalá majiteľka sa odsťaho-
vala do Českej republiky, nehnu-
teľnosť začala chátrať, v súčasnosti 
je v značne zdevastovanom stave. 
RTVS s cieľom rekonštrukcie kon-
com roka 2018 kúpila od obce po-

zemok, na ktorý domček premiest-
ni, a tiež samotnú nehnuteľnosť. 
V rámci rekonštrukcie na domčeku 
vymenia strechu, poškodené dre-
vené hranoly, stropný krov, okeni-
ce a okná, dvere, drevené podlahy. 
Vymurujú tiež komín a nanovo 
zvonku i znútra dom omietnu. 
RTVS má k dispozícii i dotáciu vo 
výške 74.500 eur, ktorú jej pride-
lilo Ministerstvo vnútra (MV) SR 
z dotačnej schémy Obnovme si 
svoj dom. Vo vynovenom domčeku 
zriadi RTVS stálu expozíciu depo-
zitára detských programov.

Prešovský samosprávny kraj dokončil rekonštrukciu Strednej zdravotníckej školy v Humennom, kde sa zateplila budova 
školy za 110-tisíc eur, a školského internátu za 126-tisíc eur. Na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom  

sa zatepľuje obvodový plášť a učebňa za 223-tisíc eur. 

Príprava rekonštrukcie „rozprávkového“ domčeka v Novej Sedlici v okrese Snina pokračuje podľa plánu.  
Vedenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) o tom informovalo na pondelkovom rokovaní Rady RTVS.
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MsKS – DOM KULTÚRY
NESKORO VEČER

TALKSHOW PETRA MARCINA. Prichádza do 
Humenného so zájazdovou verziou najúspešnejšej 
slovenskej	talkshow.	Hosťami	budú	herečka	Zuzka	

Tlučková,	herec	Peter	Sklár	a	spevák	Tomáš	Bezdeda.	
–	v	utorok	22.	októbra	o	19.00	hod.	v	divadelnej	sále	

DK. Vstupné 15 eur.
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	Smolá-
ka.	–	do	30.	októbra	vo	výstavnej	miestnosti	DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
SAXOPHONE SYNCOPATERS

JESENNÝ	KONCERTNÝ	CYKLUS	–	48.	ročník.	
Unikátne	saxofónové	kvarteto,	interpretácia	vážnej	

hudby,	ragtimov	zo	začiatku	minulého	storočia...	Pavol	
Hoďa	(soprán,	alt	saxofón),	Frederika	Babuliaková	
(alt	saxofón),	Ján	Gašpárek	(tenor	saxofón),	Ladislav	
Fančovič	(barytón	saxofón,	aranžmány).	–	vo	štvrtok	
24.	októbra	o	19.00	hod.	v	koncertnej	sieni	zámku.	

Vstupné 4/3 eur.
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	naro-
denia	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	konca	októbra.	
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU

Stála	výstava.	Súbor	veľkoformátových	dobových	
fotografií	prináša	zábery	od	najstarších	dochovaných	
vyobrazení	štvorkrídlového	objektu	renesančného	

kaštieľa	a	priľahlého	parku	na	rytine	z	obdobia	druhej	
polovice	XVII.	storočia	po	dnešok.	

KINO FAJN
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,	Fran-
tišek	Beleš,	Zuzana	Konečná,	Ľubomír	Paulovič...	Kar-
lovy	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.
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.
POSLEDNÁ ARISTOKRATKA

komédia (CZE), originálna verzia – 24., 27. a 29. 
októbra o 19.30 hod.

Film	sa	odohráva	v	jeseni	v	roku	1996-1997,	kedy	je	
Františkovi	Kostkovi,	vďaka	svojim	šľachtickým	pred-
kom,	navrátený	zámok	Kostka,	ktorý	bol	v	reštitúcii.	
Rodený	Newyorčan	Frank	s	dcérou	Máriou	a	temper-
amentnou,	ale	srdečnou	ženou	Vivien,	podniknú	na	
tento	novonadobudnutý	zámok	výlet.	Ich	predstavy	o	

zámku	a	Čechách,	kde	nikdy	neboli,	sú	tak	idealizované	
a	romantické,	že	už	samotný	stret	s	českou	realitou	

prinesie	veľa	zábavných	situácií.
ZOMBIELAND: RANA ISTOTY
(ZOMBIELAND: DOUBLE TAP)

horor, čierna	komédia (USA), slovenské titulky – 25. 
a 26. októbra o 19.30 hod.

Herecké	hviezdy	W.	Harrelson,	E.	Stone,	J.	Eisen-
berg	a	A.	Breslin	sa	v	pokračovaní	kultovej	zombie	

komédie	vydávajú	na	cestu	naprieč	postapokalyptickou	
Amerikou.	Cestou	budú	mať	do	činenia	s	novými,	

vyvinutými	druhmi	zombie	aj	ďalšími	preživšími,	no	
najväčšou	výzvou	bude	nezblázniť	sa	z	ich	svojskej	

provizórnej	rodiny.
SNEŽNÝ CHLAPEC

(ABOMINABLE)
animovaný, rodinný (USA), slovenský dabing – 26. 

a 27. októbra o 15.30 hod.
Dievča	s	exotickým	menom	Yi	je	typická	puberťáčka,	
ktorá	má	problém	zapadnúť	do	kolektívu,	pretože	jej	

okolie	buď	nerozumie,	alebo	ju	príšerne	vytáča.	Útechu	
nachádza	v	bunkri	na	streche	svojho	domu,	kde	sa	
na	svet	dá	pozrieť	z	nadhľadu.	Jedného	dňa	však	vo	

svojom	útočisku	objaví	obrovskú	bielu	chlpatú	guľu,	z	
ktorej	sa	vyliahne	mladý	yetti,	snežný	chlapec,	ktorému	

dá	meno	Everest.	Nie	je	to	náhoda,	najvyššia	hora	
sveta	je	totiž	domovom	týchto	bájnych	himalájskych	
monštier	a	mladý	yetti	netúži	po	ničom	inom,	než	sa	

vrátiť	späť	domov.
ROZPRESTRI KRÍDLA

(DONNE-MOI DES AILES)
dobrodružný (FRA), slovenský dabing – 26. a 27. 

októbra o 17.15 hod. 
Christian,	vizionársky	vedec,	študuje	voľne	žijúce	

husi.	Pre	jeho	syna	Thomasa,	dospievajúceho	chlapca	
posadnutého	videohrami,	predstavuje	myšlienka	stráviť	
prázdniny	s	otcom	v	prírode	nočnú	moru.	Otec	a	syn	
sa	však	predsa	len	zblížia	vďaka	bláznivému	plánu	na	
záchranu	zanikajúceho	vtáčieho	druhu	vďaka	Chris-
tianovmu	ultraľahkému	lietadlu.	Začína	tak	neuveri-
teľná	a	nebezpečná	cesta,	na	ktorú	sa	nezabúda.

JOKER
dráma, krimi (USA), slovenské titulky – 28. októbra 

o 19.30 hod.
Skrachovaný	komediant	Arthur	Fleck	(Joaquin	Phoe-
nix)	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	konf-
liktu	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.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(VÁHY * 22. 9. – 22. 10.  
ŠKORPIÓN * 23. 10. – 21. 11.)

21. 10.  URŠUĽA
  (Deň	pôvodných	odrôd	jabĺk)
22. 10.  SERGEJ
  (Medzinárodný	deň	porozumenia	

koktavosti)
23. 10.  ALOJZIA
24. 10. KVETOSLAVA, KVETOSLAV, RAFAEL
	 (Medzinárodný	 deň	 školských	 knižníc	 /	

Deň	OSN	 /	 Svetový	 deň	 informovanosti	 o	
rozvoji)

25. 10.  AUREL, ŽIVANA
	 (Európsky	deň	občianskeho	práva	/	Svetový	

deň	cestovín)
26. 10.  DEMETER
	 (Svetový	deň	audiovizuálneho	dedičstva)
27. 10.  SABÍNA
  -	Deň	Černovskej	tragédie	 

(pamätný	deň)
28. 10.  DOBROMILA
  -	Deň	vzniku	samostatného	

Československého	štátu	(1918,	pamätný	
deň)	(Svetový	deň	juda)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
21. 10.  OZZY / KARAMEL
22. 10.  ROLF / URSIN
23. 10.  JACQUELINE / HASAN
24. 10.  FELIX / MONTY
25.	10.	 	ŇUFÍK / JUDY
26. 10.  ZULEIKA / BOBINA
27. 10.  CLAUDIUS / KORZÁR
28. 10.  OLINKA / JORK

Východ / Západ  S L N K A 
pon	(21.10.)	 6:55	/	17:34	hod.
ut	 6:57	/	17:32	hod.
str	 6:58	/	17:30	hod.
štvr	 7:00	/	17:28	hod.
pia		 7:01	/	17:26	hod.
sob	 7:03	/	17:24	hod.
ned	 6:04	/	16:23	hod.
pon	(28.10.)	 6:06	/	16:21	hod.

NASTÁVA ZIMNÝ ČAS

V noci zo soboty 26. 10. na nedeľu 
27. 10. si pospíme o hodinu dlhšie, no 
stmievať sa už bude včasnejšie  a po 

pár dňoch ránosa mnohí budeme 
zobúdzať rovnako ešte za tmy. 

Mení sa totiž letný čas na zimný 
- o 3.00 hodine v nedeľu ráno si 

ručičky hodín posunieme o hodinu 
späť, na 2.00 hodinu.
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-MJK-, Humenné

Fanúšik dostal opäť šancu vidieť 
divadlo s kartami. Hlavný arbitér bol 
síce „nerozhodný“ na trávniku, keď 
si nevšímal nešportové zakončenia na 
niekoľkých domácich hráčov zo stra-
ny súpera, ale zato  dobre počúval 
poznámky fanúšikov na tribúne. 
V sobotu 19. októbra privítali Hu-
menčania na svojej pôde treťoligistu 
zo Svidníka. V tento deň sa vrece so 
športovými súťažnými podujatiami 
v našom meste doslova roztrhlo.

Babie	 leto	 pretrváva	 už	 druhým	
týždňom.	Aj	 tribúny	 futbalového	 šta-
dióna	sa	možno	pričinením	príjemného	
počasia	 konečne	 naplnili.	 Naoko	
zaujímavý	 futbal,	 keď	 sa	 striedavo	
dobýjali	 obe	 brány	 narúšala	 snáď	 iba	
tvrdšia	 hra	 Svidníka.	 Naša	 strelecky	
najvýraznejšia	 posila	 tejto	 sezóny,	
Filip	Serečin,	prelomil	obranné	hradby	
v	šestnástke	súpera	v	41.	minúte,	kedy	
si	 najvyššie	 vyskočil	 na	 center	 zľava	
a	 hlavou	 usmernil	 loptu	 do	 šibenice.	
V	druhom	polčase	humenskí	futbalisti	
doslova	vracali	fauly	svojmu	súperovi,	
aj	za	cenu	žltého	napomínania.	Tréner	
hostí	 urobil	 v	 65.	minúte	dobrý	krok,	
keď	na	zelený	 trávnik	poslal	zo	 strie-
dačky	 Michala	 Tokara.	 Ten	 sa	 v	 87.	
minúte	 postaral	 o	 deľbu	 tabuľkových	
bodov	z	tohto	súťažného	kola.	

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 14. kolo

FK HUMENNÉ 
 – SVIDNÍK 1:1 (1:0)

Góly: 41.	Filip	Serečin	–	87.	Michal	
Tokar.
Žlté	 karty:	 79.	 E.	 Streňo,	 81.	 R.	
Kovalčík,	 86.	M.	 Sidor	 –	 35.	A.	 Dz-

oblaev,	 36.	 J.	Bialončík.	Rozhodova-
li: J.	Sučka	–	O.	Šuba,	Z.	Lang	–	406	
divákov.
FK HE:	Dávid	 Slávik	 –	M.	 Sidor,	 I.	
Komjatý,	R.	Kovalčík	(85.	S.	Salanci),	
L.	 Kulich,	 E.	 Streňo,	 F.	 Serečin,	 C.	
Vasiľ,	J.	Skvašík	(76.	M.	Jakubov),	Pa.	
Ruskovský,	 M.	 Mihok.	 Tréner:	 Peter	
Košuda.
1.FK: Adam	Mikluš	–	J.	Bialončík,	L.	
Zapotocký,	 D.	 Čabala,	M.	 Kiseľa,	V.	
Veprik	(74.	K.	Pe.	Čekan),	M.	Maslov,	
A.	Dzoblaev,	L.	Križanovský,	S.	Piľar	
(65.	M.	Tokar),	Š.	Košč	(54.	J.	Kuhaj-
dík).	Tréner:	Tomáš	Eliaš.
•	MFK	 SNINA	 –	 PLAVNICA	 3:0	
(2:0),	góly:	39.	a	88.	Adam	Ondika,	27.	
Maroš	Ferko.	
•	 Vranov	 n/T.	 –	 Krompachy	 2:1,	
Prešov	–	Poprad	B	4:0,	Spišská	Nová	
Ves	–	Veľké	Revištia	3:1,	Stropkov	–	
Giraltovce	 2:0,	 Šarišské	 Michaľany	
–	Bardejovská	Nová	Ves	2:1,	Kalša	–	
Lipany	0:0.
Prešov	 13	 10	 1	 2	 40:12	 31
Vranov	 13	 10	 1	 2	 31:9	 31
Lipany	 13	 10	 1	 2	 37:11	 31
Humenné 13 9 2 2 31:9 29
Poprad	B	 13	 8	 0	 5	 26:24	 24
Kalša	 13	 7	 2	 4	 24:19	 23
Stropkov	 13	 7	 2	 4	 21:18	 23
Š.	Michaľany	 13	 6	 2	 5	 14:18	 20
Svidník	 13	 5	 4	 4	 15:15	 19
Snina 13 5 2 6 17:21 17
Spiš.	N.	Ves	 13	 3	 3	 7	 14:17	 12
Bard.	N.	Ves	 13	 3	 2	 8	 19:35	 11
Plavnica	 13	 2	 3	 8	 10:26	 9
Krompachy	 13	 2	 2	 9	 16:23	 8
V.	Revištia	 13	 2	 0	 11	 8:41	 6
Giraltovce	 13	 1	 1	 11	 8:33	 4

Najbližšie zápasy FK Humenné:
•	 15. kolo – 27. októbra o 14.00 
hod.: FK Pokrok SEZ Krompachy – 
FK Humenné.
•	 16. kolo – 2. novembra o 13.30 
hod.: ŠK Odeva Lipany – FK 
Humenné. 

Naši treťoligisti neudržali tri body doma

O ideálnu pozíciu na zakončenie sa bojovalo hlavne v pokutových územiach pred oboma bránami.  
| FOTO: MJK

Takto Igor Komjatý (vpravo) zastúpil post brankára Slávika i obrancu v 28. minúte, kedy zastavil 
hrozbu jasného gólu do humenskej svätyne. | FOTO: MJK

Lukáš Kulich sa snaží prestreliť cez súpera z pravého krídla. | FOTO: MJK

A opäť divadlo s kartami hlavného rozhodcu na humenskej pôde... | FOTO: MJK

Kapitán FK Humenné, Cyril Vasiľ (vľavo) mohol spokojne blahoželať 
strelcovi gólu. | FOTO: MJK

Tesne po hlavičke Filipa Serečina (10)... 1:0. 
| FOTO: MJK
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-MJK-, Humenné 

Po niekoľkých rokoch bolo v sobotu 
19. októbra v poludňajších hod-
inách opäť cítiť mužské prvoligové 
volejbalové údery na palubovke 
Mestskej športovej haly v Hu-
mennom. Mená ako Jakub Bališin 
a Róbert Boldy excelentne dopĺňajú 

naši mladší humenskí volejbalis-
ti... Bajcura, Blicha, Coma, Feduš, 
Roháč a mnohí iní, naše talenty ro-
diace sa v súčasnosti pod hlavičkou 
Športového klubu Gymnázium Hu-
menné. Hlavným trénerom je Ľubor 
Selecký, ako asistenti mu v tejto 
sezóne 2019/2020 bude vypomáhať 
dvojica Ladislava Hricaková a Jozef 
Janko.

Po	dvoch	súťažných	kolách,	ktoré	naši	
chlapci	odohrali	na	palubovkách	súper-
ov	v	Revúcej	(0:3	a	1:3)	a	s	Prešovom	
B	(1:3	a	0:3),	Humenčania	privítali	na	
domácej	pôde	družstvo	TJ	Slávia	Svid-
ník	 B.	 Rovnako	 s	 víťazným	 ťažením	
(3:1	 a	 3:1).	 ŠK	 Gymnázium	 tak	 mo-
mentálne	po	troch	kolách	vedú	tabuľku	
I.	ligy	Východ	muži.	
V	súťažnom	ročníku	2019/2020	v	sk-

upine	Východ	 figurujú	 tieto	 tímy:	 TJ	
Slávia	Svidník	B,	VK	Junior	2012	Po-
prad,	VK	Mirad	 PU	 Prešov	B,	VKM	
Stará	Ľubovňa,	MVK	Magnezit	Revú-
ca	a	ŠK	Gymnázium	Humenné.

I. LIGA MUŽI, sk. Východ – 3. kolo
HUMENNÉ – SVIDNÍK B

3:1 (14, 14, -19, 14)  
a 3:1 (-21, 19, 17, 22)

Mužský volejbal opäť  pod vysokou sieťou humenskej 

Volejbalisti ŠK Gymnázium Humenné s trénerom Ľuborom Seleckým. | FOTO MJK

Jakub Bališin bude v tejto sezóne určite ťahúňom tímu. Na snímke s trénerom Ľ. Seleckým.  | FOTO MJK

Tomáš Coma pri smeči.  | FOTO MJK Po víťaznom bode Humenčanov.  | FOTO MJK

Striedačka humenských volejbalistov počas povzbudzovania svojich spoluhráčov. | FOTO MJK

Družstvo TJ Slávia Svidník B tvoria hlavne mladší hráči.  | FOTO MJK
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palubovky... Bališin, Boldy a spol. pod taktovkou Seleckého

Libero Robo Boldy a Ľ. Selecký.| FOTO MJK

Cihoň nad sieťou oproti Bališinovi a Bajcurovi. | FOTO MJK

Nahrávka od Roháča pre Mariána Feduša na útok sieťou.| FOTO MJK Feduš na bloku oproti útočiacemu Marjovi. | FOTO MJK Spolupráca Max Roháč a Jakub Bališin pred útokom. | FOTO MJK

Martin Kopka pri „ulievke“ proti súperovi zo Svidníka. | FOTO MJK MartiJedna z tradičných póz pred servisom Svidníčanov. | FOTO MJK

Nádherné a tvrdé útočné údery má v pravačke kapitán Humenčanov, Ľuboš Bajcura.| FOTO MJK

ŠK GYMNÁZIUM: Maximilián 
Roháč,	 Michal	 Ivančo,	 Dominik	
Fereta,	Michal	Kuraš,	Martin	Kopka,	
Ľuboš	Bajcura,	Peter	Šompľak,	Tomáš	
Coma,	 Patrik	 Bobaľa,	 Jakub	 Bališin,	
Marián	 Feduš,	 Oleg	 Blicha	 –	 liberá	
Róbert	Boldy	a	Michal	Faltin.	Tréner:	
Ľubor	Selecký.

TJ SLÁVIA:	 Adrián	 Mikita,	 Adam	
Cihoň,	 Patrik	 Marjov,	 Adam	 Repka,	
Radovan	Vitko,	Pavol	Magera,	Pavol	
Minčák,	Ľuboš	Skasko	–	libero	Adam	
Kralik.	Tréner:	Marián	Vitko.

Humenné  6 6 0  18:4 18
Svidník	B	 	 6	 4	 2	 14:6	 12
Revúca	 	 6	 4	 2	 13:7	 12

St.	Ľubovňa	 	 6	 2	 4	 7:15	 5
Poprad	 	 6	 1	 5	 8:17	 4
Prešov	B	 	 6	 1	 5	 6:17	 3

•	2.	kolo	*	Prešov	B	–	Humenné	0:3	
(-16,	-17,	-20)	a	1:3	(-23,	23,	-20,	-20),	
Revúca	–	Poprad	3:0	a	3:0,	Svidník	B	
–	Stará	Ľubovňa	3:0	a	3:0.

•	1.	 kolo	 *	 Revúca	 –	 Humenné	 1:3	
(-23,	17,	-23,	-22)	a	0:3	(-20,	-23,	-21),	
Prešov	B	–	Svidník	B	0:3	a	0:3,	Poprad	
–	Stará	Ľubovňa	2:3	a	1:3.

•	Najbližší dvojzápas odohrajú 
Humenčania opäť na domácej 
palubovke, 2. novembra o 10.00 
a 12.00 hod. v MŠH.
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK 

Humenská plavecká voda krátke-
ho 25-metrového poskytla v sobotu 
19. októbra útočisko IX. ročníku 
medzinárodných pretekov. Všet-
ko podstatné z výsledkovej štatis-
tiky a fotogalérie prinesieme už 
v nasledujúcom vydaní nášho 
týždenníka.

(mtgh), -MJK-; Michalovce 

Plavci z Humenného, Košíc, 
Michaloviec, Popradu a Prešo-
va kombinovali svoje sily a 
zručnosti v sobotu 12. októbra 
v michalovskom krátkom 
25-metrovom bazéne. Na Jesen-
ných majstrovstvách regiónu VSO 
štartovalo 54 chlapcov a 51 dievčat.

Humenskú	výpravu	 deviatich	 chlap-
cov	 a	 ôsmich	 dievčat	 viedli	 tréneri	
Marián	 Tomahogh a Jozef Luksaj. 
Každý	 plavec	 absolvoval	 dva	 štarty	
podľa	 vekovej	 kategórie.	 Mladší	
sa	 registrovali	 na	 400	 a	 800	metrov	
disciplíny	 voľným	 spôsobom,	 starší	
v	 disciplínach	 800	 a	 1	 500	 metrov	
voľným	spôsobom.
 
Dvanásťročný	 Oliver Verba dva 
razy	 stál	 na	 zlatom	 stupni	 víťazov,	
najrýchlejšie	zaplával	vo	svojej	kate-
górii	400	a	800	m	voľný	spôsob.	
Mária Balogáčová	 zvíťazi-
la vo štvorstovke a osemstovku 
doplávala	na	striebornej	pozícii.	
Tretím	 medailistom	 tejto	 vekovej	
kategórie	bol	Matúš Adamec,	ktorý	
plával	v	oboch	disciplínach	na	bron-
zovej	pozícii.	

Tr i n á s ť ročná	
Zuzana Pav-
liková si pos-
triebrila	 obe	
disciplíny,	 400	
aj 800 metrov 
VS. 
V a n e s a 
Lukáčová stála 
na	 striebornom	
stupni	 víťazov	
za 400 m VS 
a osemstovku 
doplávala na 
tretej	pozícii.	
Dominik Luk-
saj na osem-
stovke zaplával 
tretí	najlepší	čas	
a	 na	 tisícpäťsto	
metrov	 voľným	
spôsobom	 mu	
namerali	 štvrtý	
čas	v	poradí.

Deväťročná	 Laura Ovšanyová po 
doplávaní	oboch	disciplín,	400	aj	800	
m	 VS,	 stála	 na	 bronzovom	 stupni	
víťazov.

Štrnásťročný	 Michal Pandoš si 
rovnako	vyplával	dve	bronzové	me-

daily,	vo	štvorstovke	aj	v	osemstovke	
voľným	spôsobom.

Ďalší	 naši	 plavci,	 ktorí	 štartovali	 na	
tejto	súťaži	sa	vrátili	domov	bez	me-
daily	s	umiestnením	do	desiateho	mi-
esta:	Adam	Kulik,	Rastislav	Fecenko,	
Marek	Harvilik,	Timotej	Leško,	 So-

phia	 Sotáková,	 Martin	 Leňo,	 Vik-
tória	Mattová,	Ema	Borščová a Nina 
Trebišovská.

Na	 regionálnych	 pretekoch	 absol-
vovali	 humenskí	 plavci	 34	 štartov	
a	 v	 25	 prípadoch	 si	 zlepšili	 osobné	
maximá	(časové	rekordy).

DEVIATY ROČNÍK CENY PLAVECKÉHO KLUBU HUMENNÉ A MULLER TEXTILES SLOVAKIA CUP

Dlhé plavecké trate na jesenných majstrovstvách v centre Zemplína
ŠPORT / INZERCIA

Výpravu PK Chemes Humenné na pretekoch v Michalovciach tvorilo sedemnásť plavcov pod taktovkou dvoch trénerov.
| FOTO: ARCHÍV PKCH

H
E

-S/0042
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-MJK-, Humenné 

Možno poľská účasť v našej druholi-
govej hokejovej súťaži prilákala do 
hľadiska zimného štadióna v sobotu 
19. októbra podvečer pomerne hojné 
množstvo divákov. Poľskí fanúšikovia 
zaplnili takmer celý jeden sektor. V Hu-
mennom neboli prvýkrát. Ich hlasité 
„ozvučenie“ formou fandenia si mnohí 
určite pamätajú z minulých súťažných 
sezón. Ani tentokrát sa nestratili a aj 
keď určite neprišli s ambíciami zvíťaziť, 
dokázali opäť aj pre nich za nepriaz-
nivého stavu dokonale oživiť vzdušný 
priestor a dostatočne povzbudiť svojich 
hokejistov.

Najužitočnejším	hráčom	domácich	HC	19	
sa	stal	s	troma	presnými	zásahmi	v	zápase	
Ján	Skokan,	ktorý	trikrát	mieril	medzi	žrde	
konštrukcie	 poľskej	 brány,	 vo	 4.	 a	 v	 46.	
minúte,	 v	 28.	 minúte	 prekonal	 trestným	
strieľaním	 golmana	 Wojciechowskieho.	
Do	 streleckej	 štatistiky	 humenského	 tímu	
sa	postupne	zapísali	–	Jaro	Šiňanský,	Ivan	
Fedorko	 (počas	 presilovky	 5/4),	 Slavo	
Maury,	Filip	Vaško	(v	oslabení	4/5)	a	Ol-
iver	 Mriglot.	 Za	 stavu	 2:0	 v	 14.	 minúte	
znížil	skóre	Marek	Strzyžowski	a	početná	
základňa	 fanúšikov	 zo	 Sanoku	 burácala.	
Potom sa v 37. minúte v krátkom slede po 
góle	 Humenčanov	 zablysol	 Konrad	 Fili-
pek,	keď	poslal	druhý	poľský	gól	za	chrbát	
Riečického.	 Viac	 nášmu	 súperovi,	 čo	 sa	
streleckej	 bilancie	 týka,	 však	 už	 domáci	
nedovolili. 
Najbližší	 zápas	 šiesteho	 kola	 odohrajú	
muži	HC	19	Humenné	na	ľade	súpera	Lip-
tovského	Mikuláša	B	v	sobotu	26.	októbra.

II. HOKEJOVÁ LIGA, 
skupina B – 5. kolo

HC 19 HUMENNÉ  
– UKS MOSiR SANOK

8:2 (3:1, 2:1, 3:0)
Góly: 4.	Ján	Skokan	(1:0	-	Banovský),	10.	
Jaroslav	 Šiňanský	 (2:0	 –	 Hrabčák,	 Mau-
ry),	19.	(PH1)	Ivan	Fedorko	(3:1	–	Vaško,	
Markuš),	28.	 (TS)	 Jána	Skokan	 (4:1),	36.	
Slavomír	Maury	(5:1	–	Šiňanský,	Mriglot),	
46.	 Ján	 Skokan	 (6:2	 –	 Nagy,	 Banovský),	
50.	 (OSL1)	 Filip	 Vaško	 (7:2	 –	 Markuš,	
Maury),	 59.	Oliver	Mriglot	 (8:2	 –	Nagy)		
–	 14.	 Marek	 Strzyžowski	 (2:1	 –	 Witan,	
Olearczyk),	37.	Konrad	Filipek	(5:2	–	Ra-
pala,	Strzyžowski).

Strely: 36-31. Zákroky: 29-28. Presi-
lovky: 1/4 - 0/2. Oslabenia: 2/2 – 3/4. 
Vylúčenia: 4-5. Rozhodovali: V. Smerek 

–	R.	Regenda	–	850	divákov.

HC 19:	Dominik	Riečický	–	Ľ.	Buraľ,	M.	
Ondrej,	 F.	Vaško,	 D.	Markuš,	 I.	 Fedorko	
–	 L.	 Hopkovič,	 D.	 Novický,	 M.	 Nagy,	
J.	 Skokan,	 T.	 Banovský	 –	 S.	 Maury,	 T.	

Ivanov,	 Ľ.	 Šándor,	
S.	 Hrabčák,	 J.	
Šiňanský	 –	 J.	 Cop-
ko,	M.	 Komloš,	 O.	
Mriglot.	 Tréner:	
Milan Staš. 
UKS MOSiR: 
Kacper Wojciech-

owski	–	K.	Olearczyk,	B.	Rapala,	M.	Bi-
aly,	M.	Strzyžowski,	K.	Filipek	–	T.	Glazer,	
H.	Demkowicz,	M.	Rogos,	M.	Wilus,	M.	
Witan	–	K.	Bilas,	J.	Najsarek,	D.	Ginda,	S.	
Dobosz.	Tréner:	Krzysztof	Zabiewicz.

•	 Liptovský	Mikuláš	–	Trebišov	4:1,	
Kežmarok	–	Bardejov	3:9,	Gelnica	–	Sa-
binov	2:5.	

Humenné 5 5 0 0 0 35:8 15
Rimavská	Sobota	 4	 3	 0	 0	 1	 27:11	 9
Bardejov	 4	 3	 0	 0	 1	 20:6	 9
Trebišov	 5	 2	 0	 0	 3	 26:27	 6
Sanok	(POL)	 5	 2	 0	 0	 3	 20:22	 6
Kežmarok	 4	 1	 1	 0	 2	 17:33	 5
Sabinov	 3	 1	 0	 1	 1	 9:18	 4
Liptovský	Mikuláš	B	 4	 1	 0	 0	 3	 6:22	 3
Gelnica	 4	 0	 0	 0	 4	 11:24	 0

S medzinárodnou účasťou poľského Sanoku na humenskom ľadovom poli 

Početná základňa fanúšikov zo Sanoku obsadila na humenskom zimnom štadióne jeden sektor. | FOTO MJK

Marek Strzyžowski ešte tentokrát proti golmanovi Riečickému neuspel. | FOTO MJK

Jedna z úspešných gólových formácií HC 19. | FOTO MJK

Ján Skokan (č. 68) si takto vyváža puk na hernú polovicu súpera po vhadzovaní na 
stredovej čiare ihriska. V zápase si humenský hráč zapísal hetrik. | FOTO MJK

Aj keď poľský golman Wojciechowski predviedol niekoľko bravúrnych zákrokov, 
Humenčania pokorili jeho svätyňu osemkrát. | FOTO MJK

Naši susedia spoza severnej hranice zanechali na humenskom ľade pekný športový 
dojem. | FOTO MJK
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Michal Mihalík, Košice

Mladým humenským karatistom 
začali súťažné víkendy. V Košici-
ach organizovali 12. októbra žiacku 
liga sezóny 2019/2020 v karate kate-
górie žiakov, dorastencov a kadetov. 
Humenné reprezentovali pretekári 
TJ SLÁVIA CVČ DÚHA v počte 
siedmich pretekárov. Súťažilo sa 
v kategóriách deti, mladší žiaci, 
starší žiaci, dorast a kadeti za účasti 
257 pretekárov z pätnástich špor-
tových klubov karate. 
 
V	 najmladšej	 kategórii	 6-ročných	 -	
AGILITY	 (prekážková	 dráha	 spojená	
s	 vykonávaním	 techník	 úderov	 a	 ko-
pov)	 vynikol	 Denis Max ROMAN,	
ktorý	svoju	súťaž	vyhral.	

V	kategórií	dievčat	náš	klub	zastúpila	
Margaréta RADOVÁ,	ktorá	obsadila	
5. miesto. 
Denis	 Max	 Roman	 sa	 zúčastnil	 aj	
ďalších	 dvoch	 disciplín	 -	 KATA	
(súborné	cvičenie),	kde	obsadil	3.	mie-
sto	a	v	kategórii	KUMITE	skončil	na	
7. mieste. 
Starší	 žiak	Leonard HRABOVČÁK 
obsadil	v	KUMITE	vo	váhe	do	30	ki-
logramov		tretie	miesto.		

Milan KELTOŠ	 pretekal	 v	 kategórii	
KATA	mladší	 kadeti,	 v	 najviac	 obsa-
denej	 kategórii,	 s	 konečnou	 pozíciou	
siedma	priečka.		

U	 starších	 kadetov	 KATA	 sa	 Matej 
RADA	 umiestnil	 na	 šiestej	 pozícii	
a Damián JANUCH	obsadil	12.	mie-
sto.   

V	 kategórii	 mladšie	 kadetky	 sa	 do	
súťaže	KATA	ako	aj	KUMITE	zapojila	
Kaliska SEMANCOVÁ. V športo-
vom	zápase	obsadila	ôsme	miesto	a	v	
zápase	kumite	vo	váhovej	kategórii	do	
40	kg	obsadila	bronzovú	pozíciu.	
 

Súčasne zo Žiackou	ligou	prebiehala 
aj súťaž Majstrovstvá VUKABU pre 
kadetov a juniorov na rok 2019/2020. 

Tejto	súťaže	sa	zúčastnili	pretekári	Mi-
lan	Keltoš	(mladí	kadeti	12	–	13-roční),	
Kaliska Semancová  (mladšia kad-
etka),	 Damián	 Januch	 a	 Matej	 Rada	
(starší	kadeti	14-roční).	

Na	 majstrovstvách	 VUKABU	 v	 jed-
notlivých	 kategóriách	 obsadili	 M.	
Keltoš	 v	 súbornom	 cvičení	 kata	 po	
odcvičení	štyroch	súborných	cvičení	5.	
miesto,	K.	Semancová			v	kata	skončila	
siedma	 a	 v	 kategórii	 kumite	 bola	 vy-
hodnotená na 5. mieste.

V	 kategórii	 starší	 kadeti	 	 obsadil	
Damián Januch ôsme miesto a Matej 
Rada	skončil	piaty	v	súbornom	cvičení	
kata. 

Našich	pretekárov	na	 súťaž	v	Košici-
ach	sprevádzali	rodičia	a	tréner	Michal	
Mihalík	(predseda	TJ	Slávia)	a	vedúci	

výpravy	Zdenko	Štepánik.

Novú	sezónu	začal	najúspešnejšie	náš	
najmladší	 Denis	 Roman,	 ale	 vyzd-
vihnúť	treba	obrovskú	snahu	všetkých	

Zúročené tréningové úsilie mladučkých humenských karatistov

Nástup mladých cvičencov pred súťažou v Košiciach. Humenné reprezentovali 
siedmi mladí karatisti. | FOTO:ARCHÍV MM

Denis Max Roman na stupni víťazov. | FOTO:ARCHÍV MM
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www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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