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Poslanci navrhujú, aby mestská autobusová 
doprava bola pre Humenčanov zadarmo

Prvým dieťaťom je Tamara, 
pri úrazoch asistoval alkohol

Dobrovoľný hasičský zbor 
vznikol v Humennom v roku 
1904, tradíciu chce oživiť

  Viac na str. 7   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné

Situáciou v Mestskej autobusovej do-
prave sa zaoberali poslanci a vedenie 
mesta na poslednom rokovaní mestské-
ho zastupiteľstva počas schvaľovania 
rozpočtu na rok 2020 a pri schvaľova-
ní technických podmienok pre verejné 
obstarávanie k zabezpečeniu služieb 
v mestskej autobusovej doprave na naj-
bližších 10 rokov. Mesto vyčlenilo z roz-

počtu na tento rok pre dopravcu sumu 
350-tisíc eur. Ďalších 20-tisíc eur dá 
samospráva na zvýhodnené cestovné. 
V súčasnosti cestujú zadarmo mest-
skou dopravou žiaci 1. až 9. ročníka 
základných škôl s trvalým pobytom na 
území mesta Humenné, ale aj držitelia 
senior karty, Humenčania od 65 rokov 
vyššie a držitelia preukazu ZŤP. Viacerí 
poslanci chcú, aby mestskou dopravou 
cestovali zadarmo všetci Humenčania.

Tento rok doprava zadarmo 
ešte nebude
Poslanec Ondrej Mudry upozornil, 
že mestská doprava bude stáť samo-
správu v tomto roku o 100 percent 
viac ako v roku 2019. „Je to paušálne 
370-tisíc plus stále rozpočtovým opat-
rením upravujeme straty vo verejnom 
záujme zhruba o 50-tisíc eur. Mali by 
sme sa preto vedenie mesta, ako aj my 
poslanci zamyslieť nad tým, či by tá 

doprava časom nemala byť zadarmo. 
Ja nechcem porovnávať naše 30-tisí-
cové mesto s metropolami v Európe, 
ale keď si zoberiem Komárno, už má 
tú dopravu zadarmo, Piešťany to tiež 
idú zaviesť,“ povedal Mudry. Dodal, 
že tento krok má aj ekologický charak-
ter. Najviac podľa Mudreho znečisťu-
jú ovzdušie autá. Ak by bola doprava 
v meste zadarmo, Humenčania by 
viac jazdili autobusmi. „Bolo by dob-

Viacerí mestskí poslanci by uvítali, ak by obyvatelia Humenného jazdili Mestskou autobusovou dopravou (MAD) úplne zadarmo. 
Túto možnosť pripúšťa aj primátor mesta Miloš Meričko.
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ré sa zamyslieť, či by sme postupne 
tú dopravu za tie peniaze nedali aj 
zadarmo,“ poznamenal Mudry. Posla-
nec Ivan Hopta navrhol, aby mestská 
doprava bola zadarmo už v tomto roku 
2020. Jeho návrh ale nenašiel väč-
šinovú podporu v zastupiteľstve. Za 
bolo len 9 poslancov, 10 sa hlasovania 
zdržali a 4 boli proti. 

Primátor: Dopravu zadarmo 
zvažujeme
Primátor Miloš Meričko potvrdil, že 
vedenie mesta zvažuje alternatívu, že 
by mestská doprava bola v Humen-
nom pre obyvateľov mesta zadarmo. 
„Zvažujeme, že by sme to mohli 
dať,“ povedal primátor. V súčasnosti 
mesto pripravuje na prevádzkovateľa 
dopravy verejné obstarávanie. Pri 
schvaľovaní technických podmienok 
poslanci rozhodli, že minimálne 60 % 
autobusov vozidlového parku musí byť 
typu čiastočne nízkopodlažný mest-
ský autobus s minimálnou kapacitou 
50 osôb, z toho približne 25 miest 
na sedenie. Každý novozabezpečený 

autobus musí byť čiastočne nízkopod-
lažný. Priemerný vek autobusov vozid-
lového parku nesmie 12 kalendárnych 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
zmluvy o službách a za celú dobu po-
skytovanía plnenia predmetu zmluvy 
o službách prekročiť 10 rokov, najstar-
šie vozidlo môže mať vek maximálne 
12 rokov. Každý autobus musí byť 
vybavený klimatizáciou a nezávislým 
kúrením. Predpokladaný ročný počet 
cestujúcich je približne 400-tisíc osôb. 
Predpokladaný ročný jazdný výkon je 
165 000 km. Podľa poslanca Michala 
Drugu nemôže mesto do technických 
podmienok zapracovať všetky mo-
derné prvky a výbavu, pretože by sa 

to prejavilo na vyššej cene, ktorú by 
musela samospráva zaplatiť doprav-
covi. „Ale my si môžeme objednať 
akúkoľvek službu, ale ja sa pýtam, kto 
to zaplatí? Či je mesto pripravené na 
to, aby sme z terajších 200 až 220-tisíc 
zrazu platili 500 alebo 600-tisíc len 
za MHD. Potom naozaj budeme mať 
zaplatené nové autobusy, budeme 
mať pokryté aj pohonné hmoty, bu-
deme mať pokrytých šoférov. My už 
môžeme potom dať MHD-čku úplne 
zadarmo, lebo my vykryjeme komplet 
náklady pre toho prepravcu. Potom 
už fakt dajme tu MHD-čku zadarmo 
pre všetkých obyvateľov bez rozdie-
lu,“ vysvetlil poslanec Michal Druga. 

Primátor Miloš Meričko potvrdil, že 
záujmom mesta je, aby v Humennom 
jazdili modernejšie autobusy. „Tie 
technické podmienky zadávajú vlast-
ne nové autobusy, čiže modernejšie,“ 
povedal Meričko. Doplnil, že linky 
a ulice, ktoré sú málo frekventované 
a kde jazdia poloprázdne autobusy, 
nasadia menšie vozidlá – malé auto-
busy. Poslanec Branislav Čekovský 
sa domnieva, že nasadenie menších 
autobusov príliš náklady mesta na 
dopravu nezníži. „Nafta a spotreba je 
o 10 percent menšia. Nešiel by som do 
toho, bolo mi povedané, nie je to dobrý 
systém, je lepšie, keď sú klasické auto-
busy,“ povedal poslanec Čekovský.

Cestárom pribudli nové posypové vozidlá

Poslanci navrhujú, aby mestská autobusová doprava bola pre Humenčanov zadarmo

ts, mpo, Prešovský kraj 

Prešovský samosprávny kraj pokračuje 
v obnove cestárskej techniky. Do vozo-
vého parku Správy a údržby ciest PSK 
pribudlo 13 nových moderných sypačov 
a ďalšie drobné mechanizmy. Hovorky-
ňa PSK Dáša Jeleňová spresnila, že kraj-
ská samospráva vynaložila na ich kúpu 
takmer 2,8 milióna eur. Nová technika 
výrazne prispeje k obnove dopravného 
parku a hlavne skvalitní údržbu ciest. 
„Okrem sypačov, ktoré využijeme pri 
zimnej údržbe, odovzdávame do užíva-
nia jeden narážač zvodidiel, mechanic-
kú ruku, štiepkovač, deformačnú zónu 
a signalizačné zariadenie. Táto technika 
pomôže zvýšiť nielen zjazdnosť našich 

ciest, ale aj ich bezpečnosť a zlepší aj 
podmienky našich vodičov pri náročnej 
práci v teréne,“ povedal pri odovzdáva-
ní mechanizmov predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Milan Majer-
ský. Ako dodal, cena 13 posypových vo-
zidiel v kompletnej výbave sa vyšplhala 
na 2 769 000  eur. Tieto vozidlá boli 
zakúpené do každého okresu Prešovské-
ho kraja a nahradia staré, mnoho rokov 
presluhujúce sypače značky Škoda. „12 
vozidiel je na podvozku Mercedes Benz 
a jeden na podvozku Tatra. Vozidlá sú 
viacúčelové, budú hlavne slúžiť na zim-
nú údržbu ciest – pluhovanie a posyp 
vozoviek, ale aj v lete na prevoz asfal-
tobetónu a tiež na prevoz sypkých hmôt, 
keďže sú vybavené sklápacími nadstav-

bami,“ uviedol riaditeľ Správy a údržby 
ciest PSK Marcel Horváth. Ten konkreti-
zoval, že SÚC PSK pre zvládnutie zimnej 
údržby potrebuje nasadiť do pracovných 
okruhov 107 vozidiel. Tieto však musia 
spĺňať požadované parametre. V súčas-
nosti je k dispozícii 114 sypačov, z kto-
rých je skoro 70 starších ako 15 rokov, 
z nich 22 kusov vozidlá zn. Škoda. 
„Nové sypače majú nahradiť staré ško-
dovky, ktoré majú vek už nad 40 ro-
kov. Moderné vozidlá sú vybavené aj 
snehovými pluhmi, posypovými nad-
stavbami, vyklápacími nadstavbami 
a podvozkami. Teraz ide do každého 
okresu jeden sypač, na budúci rok bude 
viac posilnený okres Poprad,“ doplnil 
Horváth s tým, že by do vozového parku 

SÚC PSK malo v budúcom roku pribud-
núť ďalších 13 nových sypačov. Aktuálne 
na prelome rokov cestári očakávajú do-
dávku ďalšej techniky. Konkrétne pôjde 
o finišer, dva cestné valce, frézu a dve 
nákladné vozidlá s nosnosťou do 16 ton 
za vyše 700-tisíc eur. Naposledy PSK 
odovzdával novú cestársku techniku za 
vyše 1,1 milióna eur začiatkom októbra. 
Konkrétne išlo o osem univerzálnych 
traktorových nosičov a rovnaký počet 
nákladných motorových vozidiel valník 
do 3,5 tony. V uplynulom roku 2019 
vyčlenila krajská samospráva zo svojho 
rozpočtu pre Správu a údržbu ciest PSK 
celkovo viac ako 27 miliónov eur. Z toho 
na stroje, mechanizmy a vozidlá sedem 
miliónov eur. 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) investoval do kúpy cestárskej techniky 7 miliónov eur. Jedno nové vozidlo bude zabezpečovať 
zjazdnosť ciest aj v okrese Humenné. 

porkačovanie zo strany 1 

Mesto Humenné dá tento rok na mestskú autobusovú dopravu 370-ti-
síc eur. Zadarmo cestujú žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl s trvalým 
pobytom na území mesta Humenné, ale aj držitelia senior karty, Humen-
čania od 65 rokov vyššie a držitelia preukazu ZŤP. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Poslanci navrhujú, aby mestská autobusová doprava bola pre všet-
kých Humenčanov zadarmo. Primátor Miloš Meričko potvrdil, že 
túto alternatívu vedenie mesta zvažuje. . | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Humenné: Prvým dieťaťom je Tamara, pri úrazoch asistoval alkohol

Múzeum má nádherný prezentačný kalendár o kaštieli na rok 2020 

Kraj zmodernizuje cesty na slovensko-ukrajinskej hranici

tasr, Humenné 

Prvý novorodenec roku 2020 hu-
menskej nemocnice Tamara sa na-
rodila mamičke zo Svidníka. Pri na-
rodení vážila 3520 gramov a merala 
50 centimetrov. Ako Fedáková ďa-
lej uviedla, spomedzi 11 ošetrených 
pacientov bolo deväť mužov a dve 
ženy vo vekovom rozpätí od 19 do 
60 rokov. „V dvoch prípadoch išlo 
o menšie poranenia na rukách pri 

odpaľovaní zábavnej pyrotechniky, 
v jednom prípade úlomok z petardy 
poranil okolie oka, avšak zdravotný 
stav si nevyžadoval špecializované 
očné vyšetrenie. V ostatných prípa-
doch išlo o drobné úrazy po osob-
ných potýčkach,“ spresnila s tým, že 
alkohol zistili u desiatich z ošetre-
ných pacientov. Ako dodala, hospi-
talizáciu si vyžiadal jeden zdravotný 
stav pacienta, ktorý utrpel prechod-
nú poruchu vedomia.

Jana Fedičová, Humenné 

Najnovší titul kalendárovej tvorby 
múzea v podobe veľkorozmerového 
formátu prezentačného nástenné-
ho kalendára na rok 2020 prináša 
na trinástich listoch impozantné 
zábery na časť z bohatého múzej-
ného zbierkového fondu, ktorými 
sa k nám prihovára regionálna 
história jedného z najvýznamnej-
ších šľachtických sídel Zemplínskej 
župy. Jednotlivé zábery sú ukážkou 

jedinečnosti interiérovej výzdo-
by šľachtického sídla, precíznosti 
umeleckého spracovania diel z ko-
lekcie obrazovej zbierky, hodino-
vých strojov, dobových bytových 
doplnkov a pôvodného kaštieľskeho 
mobiliára od obdobia renesancie po 
20. storočie. Múzejná kalendárová 
edícia ako súčasť múzejného mar-
ketingu je zameraná na prezentáciu 
a propagáciu hlavných múzejných 
činností. Ich fundamentálnou pri-
oritou je zhromažďovanie, ochra-

ňovanie, odborné zhodnocovanie 
a prezentovanie zbierkových pred-
metov ako hmotných dokladov o 
vývoji prírody a spoločnosti v re-
gióne horného Zemplína. V súčas-
nosti spravuje Vihorlatské múzeum 
v Humennom v jednotlivých od-
borových múzejných fondoch 180 
412 zbierkových predmetov. Zbier-
kové predmety získava múzeum 
kúpou, darom a vlastným zberom. 
Múzeum zároveň buduje a spravu-
je múzejnú knižnicu regionálnych 

dejín a odbornú knižnicu múzea.  
Prezentačný kalendár Renesanč-
ný kaštieľ v Humennom 2020 je v 
poradí piatou kalendárovou edíciou 
múzea, ktoré doteraz prestížna celo-
slovenská súťaž o Najkrajší kalendár 
Slovenska ocenila dvakrát prvým 
miestom (2019, 2018), čestným 
uznaním (2017) a druhým miestom 
(1992). Limitovaná edícia nástenné-
ho kalendára je v predaji v Kníhku-
pectve Na korze v Humennom (Ná-
mestie slobody 22/2, OD Jednota).  

ts, mpo, Stakčín 

Na slovenskej strane pri ukrajin-
ských hraniciach zmodernizuje 
Správa a údržba ciest Prešovské-
ho samosprávneho kraja viac ako 
osem kilometrov ciest v úseku 
Stakčín – Ulič. Okrem toho opraví 
aj dva mosty. Na rekonštrukciu po-
užije takmer dva milióny eur.  Dlho 
očakávaná modernizácia cestného 
spojenia medzi Prešovským samo-
správnym krajom (PSK) a Tran-
skarpatským regiónom na Ukrajine 
sa môže začať. Zámer za 4,38 milió-
na eur potvrdili svojimi podpismi 

zástupcovia Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja 
(SÚC PSK) a Programu cezhranič-
nej spolupráce Maďarsko – Slo-
vensko – Rumunsko – Ukrajina 
(ENI HUSKROUA 2014-2020). Na 
slovenskej strane sa zrekonštruuje 
cesta v úseku Stakčín - Ulič, kto-
rá vedie k hraničnému priechodu 
Ubľa - Malyj Bereznyj. Na ukra-
jinskej strane sa zas zrekonštruuje 
cesta od štátnej hranice Ubľa - Ma-
lyj Bereznyj na cestné pripojenie 
H13 v úseku medzi Malyj Berezny 
do Dubrynych.
Lea Heilová z Oddelenia komuni-

kácie a propagácie Úradu PSK pri-
blížila, že celkový rozpočet projektu 
predstavuje 4,38 milióna eur, z toho 
príspevok ENI je v celkovej výške 
3,73 milióna eur. Slovenská strana 
pritom získa necelé 2 milióny eur, 
za ktoré zrekonštruuje cesty v dĺžke 
8,373 km a opraví dva mosty. Ukra-
jinská strana zrekonštruuje cesty 
v dĺžke 11,57 km a opraví jeden 
most. „Týmto projektom sa zlepší 
dostupnosť slovenských a ukrajin-
ských prihraničných regiónov, aby 
sa mohli ľudia rýchlejšie a kom-
fortnejšie dostať do práce. Som 
presvedčený, že spoločnou realizá-

ciou tohto projektu sa posilní part-
nerstvo na oboch stranách hranice, 
čo je dobrým signálom pre ďalšiu 
možnú spoluprácu,“ uviedol pred-
seda PSK Milan Majerský. Projekt 
sa implementuje na základe sloven-
sko-ukrajinského partnerstva, ktoré 
spĺňa cezhraničné charakteristiky 
projektu. Hlavným cieľom projektu 
je zlepšiť dopravno-technické pa-
rametre komunikácií, cestnú bez-
pečnosť, ale aj životné prostredie 
v priľahlých oblastiach existujúcich 
komunikácií.

Prvým dieťaťom, ktoré sa v roku 2020 narodilo v humenskej nemocnici, je Tamara. Prišla na svet o 12.56 h. Ako informovala hovorkyňa siete nemocníc 
Svet zdravia Jana Fedáková, pri 11 úrazoch, ktoré v Humennom lekári počas silvestrovskej noci ošetrili, v desiatich prípadoch „úradoval alkohol“.

Po predošlých malebných záberoch z areálu skanzenu a veľkolepých pohľadoch na architektonické a interiérové skvosty renesančného kaštieľa v Humennom 
ponúka Vihorlatské múzeum aktuálne jedinečný pohľad do „duše“ zbierkového fondu umelecko-historickej expozície Vihorlatského múzea v Humennom.

Rekonštrukciu urobí vďaka cezhraničnému programu ENI.

Prvým dieťaťom, ktoré sa v roku 2020 narodilo v humenskej nemocnici, je Tamara. Lekári 
v Humennom ošetrili počas silvestrovskej noci 11 ľudí. Pri úrazoch až v desiatich prípadoch 
úradoval alkohol. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Polícia hľadá svedkov tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala pri Humennom

Prevrátil sa autobus, niekoľko cestujúcich sa zranilo

Polícia: V humenskom 
pohostinstve našli mŕtveho muža

tasr, Humenné        

Ku kolízii medzi osobným motorovým 
vozidlom značky VW Passat, ktorého 
vodičkou bola 33-ročná Humenčanka, a 
bicyklom značky Esperia došlo o 19.40 
h. Ako Ligdayová uviedla, cyklistka utr-
pela pri zrážke zranenia, ktorým neskôr 
v nemocnici podľahla. Vodička ani dva-
ja spolujazdci z vozidla sa pri nehode 
nezranili, výsledok dychovej skúšky na 
alkohol u vodičky bol negatívny. Prítom-
nosť alkoholu u cyklistky bude zistený pri 
pitve. „Z dôvodu objektívneho prešetre-
nia okolnosti tejto dopravnej nehody, 
ako aj informácií vedúcich k stotožneniu 
zatiaľ neznámej cyklistky, polícia žia-

da svedkov tejto udalosti o poskytnutie 
relevantných informácií,“ vyzvala verej-
nosť Ligdayová s tým, že tak môžu urobiť 
prostredníctvom telefónneho čísla 158, 
sociálnej siete alebo osobne na ktorom-
koľvek policajnom oddelení. Nebohá 
žena má byť zdanlivého veku 40 rokov, 
vysoká 162 centimetrov s hmotnosťou 68 
kilogramov. Na tele má jazvu po odstrá-
není apendixu. Oblečené mala tmavosivé 
tepláky, bielo-červené pruhované tričko 
s krátkym rukávom a biele tričko s dlhým 
rukávom, obe vo veľkosti S. Na nohách 
mala obuté čierne čižmy s kožušinou na 
vrchu vo veľkosti 39. Polícia začala v 
prípade trestné stíhanie vo veci prečinu 
usmrtenia.

ts, mpo, východné Slovensko        

Do niekoľkých minút boli na mieste 
všetky záchranné zložky. V prvom 
rade bolo nevyhnutné pomôcť zrane-
ným osobám, ktorých záchranári za 
pomoci policajných hliadok, aby bol 
ich presun čo najrýchlejší, postupne 
odvážali do najbližších nemocníc. 
V čase dopravnej nehody sa v auto-
buse okrem vodiča nachádzalo 8 ces-
tujúcich. 42-ročná Košičanka utrpela 
podľa predbežného vyjadrenia leká-
rov ťažké zranenia s predpokladanou 

dobou liečenia minimálne 42 dní, 
ďalší 4 cestujúci sa zranili ľahko, 1 
osoba utrpela zranenia, ktoré si však 
nevyžadovali lekárske ošetrenie. Pod 
prevráteným autobusom sa už, na-
šťastie, žiadne osoby nenachádzali. 
Presná príčina dopravnej nehody, 
bližšie okolnosti i miera zavinenia sú 
predmetom ďalšieho vyšetrovania. 
Podľa doterajších zistení 62-ročný 
vodič autobusu medzimestskej hro-
madnej dopravy, ktorý autobus šofé-
roval po rovnom úseku cesty v smere 
od mesta Medzev do obce Jasov (okr. 

Košice okolie), pravdepodobne z dô-
vodu únavy prešiel s autobusom do 
protismeru, ďalej pokračoval v jazde, 
až prednou časťou vozidla vyšiel na 
svah a následne sa autobus prevrátil 
na pravý bok na vozovku.
Vodič bol podrobený dychovej skúške 
s negatívnym výsledkom. Na zistenie 
požitia iných návykových látok mu 
bol odobratý biologický materiál. 
Zároveň mu bol na mieste dopravnej 
nehody zadržaný vodičský preukaz. 
Škoda vzniknutá na autobuse bola 
predbežne vyčíslená na 50-tisíc eur, 

k iným škodám nedošlo. 
Doprava v tomto úseku bola regulo-
vaná hliadkami Policajného zboru, 
ktoré striedavo púšťali jazdné pruhy. 
Počas vyťahovania autobusu bol úsek 
cesty približne na 30 minút úplne 
uzavretý. 
Vec prevzal vyšetrovateľ odboru 
kriminálnej polície Okresného ria-
diteľstva Policajného zboru v Koši-
ciach okolie, ktorý v tejto súvislosti 
začal trestné stíhanie pre trestný čin 
všeobecného ohrozenia.

tasr, Humenné        

Telo muža bez známok života našli vo 
štvrtok 26. decembra v obedňajších ho-
dinách v jednom z pohostinstiev v Hu-
mennom. Ako o tom TASR informovala 
policajná krajská hovorkyňa Jana Lig-
dayová, išlo o 32-ročného Humenčana. 

Podľa Ligdayovej ďalších slov konšta-
toval privolaný obhliadajúci lekár „smrť 
bez známok cudzieho zavinenia“. Presnú 
príčinu úmrtia má určiť nariadená pitva. 
Prípadom sa zaoberá Obvodné oddelenie 
Policajného zboru v Humennom, kto-
rého poverený príslušník začal vo veci 
trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Polícia hľadá svedkov tragickej dopravnej nehody, ku ktorej došlo vo štvrtok 26. decembra 2019 večer na ceste I/74 za obcou Brekov 
smerom na Humenné. Pátra tiež po informáciách vedúcich k stotožneniu jej obete. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, pri zrážke osobného motorového vozidla s bicyklom zahynula žena vo veku približne 40 rokov.

Autobus s cestujúcimi sa prevrátil v závere uplynulého týždňa neďaleko Košíc. Kombinácia prevráteného autobusu a cestujúcich 
v ňom znela viac než hrozivo. Našťastie, katastrofické scenáre sa nepotvrdili. Väčšina cestujúcich sa zranila ľahko.

Ku kolízii medzi cyklistkou a osobným autom VW Passat, ktoré viedla 33-ročná Humenčanka, do-
šlo na ceste medzi Brekovom a Humenným. Cyklistka utrpela pri zrážke zranenia, ktorým neskôr 
v nemocnici podľahla.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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„DO DRSNÝCH PODÔB 
VYVRETÝ VEK ODBÍJA 

TI MÉTAM. NA STRMÝCH 
DRÁHACH MYŠLIENKY 
SA S ĽUDSKOU SLZOU 

STRETÁM VŽDY 
VIAC A VIAC. TÝCH 

ÚZKOSTÍ... A HLUCHO 
TREŠTÍ CHVÁLA. TAM 
VZTÝČIŠ VERŠ SVOJ – 

POMNÍČEK, KDE TÚŽBA 
STROSKOTALA.

ZAŽNI SA MYŠLIENKA 
A LEŤTE ISKRY SLOVÁ. 
NECH V CELÁCH ČIEL 

SA ROZVIDNÍ. HREJ NÁS 
TEPLÝM PLAMOM. JAR 
ĽUDSTVA IDE DÚHOU 
JAK SLÁVOBRÁNOU. 
A DROBNO KVITNE 

HROZNO DNÍ. PO ZEMI 
ŠIBLA ČARODEJNÝM 
PRÚTOM A RASTIE 

V ZÁZRAK VEĽDIELA.“

Myšlienka týždňa...

(MILAN RÚFUS)

HE-PR/0291

HUMENNÉ. Našťastie, v tomto prípade, iba trochu vzruchu. Na Sídlisku III počas silvestrov-
ského večera, krátko pred šiestou večer. Asi nie vlastným pričinením, zahorel kôš na plas-
tový odpad pri jednom z bytových domov na Laboreckej ulici. Včasným zásahom službu-
konajúcich hasičov nedošlo k šíreniu ohňa a znehodnoteniu majetku v podobe parkujúcich 
áut v tesnej blízkosti. | -MJK- / FOTO MJK

H
E

-M
/0290

M E S T O   H U M E N N É
Mestské zastupiteľstvo v Humennom v zmysle § 18 a nasl. 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

o obecnom zriadení“), uznesením Mestského zastupiteľstva v Humennom  
č. 199/2019 zo dňa 11. 12. 2019,

V Y H L A S U J E 
VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

MESTA HUMENNÉ
A URČUJE DEŇ KONANIA VOĽBY 

HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA HUMENNÉ 
NA 12. FEBRUÁRA 2020.
Deň nástupu hlavného kontrolóra do práce:
od 28. 3. 2020 so 100 % pracovným úväzkom

Voľba hlavného kontrolóra mesta Humenné sa uskutoční hlasovaním poslancov 
Mestského zastupiteľstva mesta v Humennom (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) 

na zasadnutí mestského zastupiteľstva spôsobom podľa Rokovacieho poriadku 
mestského zastupiteľstva v Humennom zo dňa 27. 2. 2019.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 
	 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Náležitosti písomnej prihlášky: 
	profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej 

pozície
	úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
	kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania
	osobné údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri 

trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na základe § 18a  ods. 2 zákona o obecnom zriadení

	čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony 
v plnom rozsahu

	súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na účel vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve

Termín ukončenia doručenia prihlášok:  
28. 1. 2020 do 15.30 hod.

Miesto a spôsob doručenia a odovzdávania prihlášok: 
	prihlášku spolu s požadovanými dokladmi  je potrebné v stanovenom termíne 

odovzdať na Mestský úrad v Humennom, Kukorelliho ulica 34, 066 28  
Humenné. 

	pri osobnom odovzdávaní – v kancelárii primátora mesta Humenné, Mestský  
úrad v Humennom, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné. 

	pri odovzdávaní poštou na adresu – Mestský úrad  v Humennom, Kukorelliho 
34, 066 28 Humenné. Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum 
poštovej podacej pečiatky.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť:  
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA– NEOTVÁRAŤ!“ 

Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov, ktorí sú členmi 
Mestskej rady v Humennom, a ktorá najneskôr do 3. februára 2020 vyhodnotí splnenie 

podmienok jednotlivých uchádzačov.
Iba uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, náležitosti prihlášky a včas podá 
prihlášku, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a 

zákona o obecnom zriadení. Úspešným uchádzačom bude Mestským úradom v Humennom 
zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 5 dní pred jej konaním. 
Každý kandidát/kandidátka má právo v deň konania voľby na vystúpenie pred poslancami 

mestského zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 5 minút. 
  Plat hlavného kontrolóra je určený podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

      PhDr. Ing. Miloš Meričko, 
primátor mesta Humenné
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Medzilaborce budú v roku 2020 hospodáriť  s historicky najvyšším rozpočtom

Na dolnom Zemplíne našli útočisko tisíce husí

Galéria v Caraffovej väznici ponúka výstavu diel M. Horečného z Humenného

tasr, Medzilaborce  

Rozpočet, ktorý počíta i s prija-
tím úveru vo výške 700-tisíc eur, 
schválili poslanci mestského zastu-
piteľstva na svojom pondelkovom 
rokovaní. „Niektoré investície zostali 
nerealizované z roku 2019 nie vinou 
mesta, ale rôznych okolností, ktoré na 
to vplývajú. Či už ide o proces verejné-
ho obstarávania, alebo podpisovanie 
zmlúv s poskytovateľmi, ktorými sú 
ministerstvá,“ vyjadril sa k historic-
ky najvyššiemu rozpočtu Višňovský 
s tým, že samotné investičné akcie 
sú rozpočtované na sumu viac ako 3 
milióny eur. Medzi projektmi, ktoré 
si medzilaborská samospráva prenáša 

do roku 2020, je výstavba nájomných 
bytov nižšieho štandardu na Zámoč-
níckej ulici rozpočtovaná na 540.000 
eur, vybudovanie multifunkčnej ľa-
dovej plochy s predpokladanými vý-
davkami vo výške viac ako 370.000 
eur, rozšírenie kapacity Materskej 
školy gen. Svobodu za 240.000 eur a 
tiež komunitné centrum s rozpočtom 
takmer 143.000 eur. Finančne najná-
ročnejšou spomedzi troch výraznej-
ších nových investičných akcií je vy-
budovanie centra integrovanej zdra-
votnej starostlivosti, na ktoré mesto 
vyčlenilo viac ako 820.000 eur. Má 
vzniknúť rekonštrukciou objektu bý-
valej nemocnice a počíta so zriadením 
siedmich ambulancií. Ako Višňovský 

uviedol, práve tento projekt považu-
je spomedzi všetkých investičných 
akcií samosprávy za najdôležitejší. 
Zvýšiť turistickú atraktivitu mesta si 
samospráva sľubuje od zakúpenia tu-
ristického vláčika, na ktorý vyčlenila 
350.000 eur. Rekonštrukciu auto-
busovej a železničnej stanice rozpoč-
tovala na 93.000 eur. Úver vo výške 
700.000 eur má byť podľa Višňovské-
ho preklenovacím. „Máme schválené 
dva slovensko-poľské projekty Inter-
reg, ktorých financovanie je robené 
tak, že ide o refundáciu, čo trvá aj 
viac ako jeden rok, zo skúseností, kto-
ré máme. Sú rozpočtované vo výške 
700.000 eur. Jedným z nich je zakú-
penie turistického vláčika, ktorý chce-

me, aby v Medzilaborciach premával 
už v letných mesiacoch roku 2020,“ 
vyjadril sa s tým, že projekty smeru-
júce k zvýšeniu turistickej atraktivity 
mesta považuje samospráva za dôleži-
té. „Preto sme sa rozhodli, že pôjdeme 
do toho, aj keď ten úver nebude za-
darmo. Musíme však takýmto spôso-
bom postupovať,“ doplnil. Rozpočet 
mesta na rok 2020 aj napriek tomu 
hodnotí pozitívne. „Mesto hospodá-
ri dobre, máme zadlženosť len okolo 
dvoch percent. Celkovo dlhujeme na 
úveroch len 130.000 eur, čo je mini-
málna čiastka vzhľadom na rozpočet 
10 miliónov eur. Dúfam, že sa nám 
podarí naplniť ciele, ktoré máme na 
rok 2020,“ dodal.

tasr, Zemplínska šírava  

Ako o tom informuje Správa Chrá-
nenej krajinnej oblasti (CHKO) Vi-
horlat, do strednej a južnej Európy 
sa presunuli za teplejšou zimou 
zo Škandinávie a severných častí 
Ruska. „Tam, kde zvyčajne hniez-
dia, územie pokrýva momentálne 
sneh,“ uvádzajú ochranári s tým, 
že jediným miestom na Slovensku, 
kde ich možno aktuálne pozorovať, 
je dolný Zemplín a jeho dve veľké 
vodné plochy. „Hladina vodnej 
nádrže je pre vtáctvo akýmsi úto-

čiskom pred dravcami. Nocujú 
preto na vode,“ vysvetlili. I preto 
podľa ich ďalších slov zimuje na 
Zemplínskej šírave a Senianskych 
rybníkoch niekoľko druhov vod-
ných vtákov. Husi sú najľahšie po-
zorovateľné zrána, keď odlietajú v 
početných kŕdľoch na okolité polia 
a lúky za potravou. Ako ochranári 
doplnili, Zemplínska šírava v mi-
nulosti medzi veľké zhromaždiská 
husí nepatrila. „Keby bola aj tu 
zem pod snehom a voda v nádrži 
zamrznutá, odleteli by južnejšie, do 
Maďarska,“ dodali.

tasr, Humenné  

Výstavu obrazov Martina Horečné-
ho s názvom Formácie si môže ve-
rejnosť pozrieť v Galérii v Caraffo-
vej väznici v Prešove. TASR o tom 
informovala tlačová referentka 
Mestského úradu v Prešove Lenka 

Šitárová. „Martin Horečný sa naro-
dil a vyrastal v Prešove, kde absol-
voval aj štúdium na Prešovskej uni-
verzite. Objektom jeho výtvarného 
záujmu sú figúra, abstraktná forma 
aj netradičné kombinácie techník a 
materiálov. Po niekoľkých rokoch 
pedagogickej praxe a aktívnej vý-

stavnej činnosti pracoval a vystavo-
val tri roky vo Veľkej Británii a po 
návrate sa usadil v Snine,“ uviedla 
Šitárová s tým, že v súčasnosti pra-
cuje v Humennom, kde pôsobí ako 
výtvarný pedagóg v umeleckom 
školstve. Horečný v minulosti vy-
stavoval v Nemecku, Rakúsku, Poľ-

sku, Maďarsku, vo Veľkej Británii a 
na Slovensku. Bol účastníkom via-
cerých medzinárodných plenérov v 
Poľsku, Rumunsku, Nemecku a na 
Slovensku. Výstava potrvá do 30. 
januára 2020.

Mesto Medzilaborce bude v roku 2020 hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom. Jeho výška predstavuje viac ako 10,6 milióna eur. 
Ako to pre TASR potvrdil primátor mesta Vladislav Višňovský, dôvodom rekordnej sumy sú investičné akcie, ktoré si samospráva 

 do budúceho roku preniesla z roku 2019. 

Tisíce husí pôvodom zo Sibíri možno aktuálne pozorovať v okolí Zemplínskej šíravy a Senianskych rybníkov.  
Podľa odhadov ochranárov našlo v tejto oblasti útočisko pred tuhou zimou až 20-tisíc jedincov. 

Tisíce husí pôvodom zo Sibíri možno aktuálne pozorovať v okolí Zemplínskej šíravy  
a Senianskych rybníkov. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Výzvu na vstúpenie do radov dob-
rovoľných hasičov, adresovanú 
mládeži, bývalým členom DHZ 
i profesionálnym hasičom, zverej-
nil na oficiálnej internetovej strán-
ke mesta. V čase svojho vzniku 
mal DHZ v Humennom, ako Mi-
halík uviedol na základe spomie-
nok pamätníkov, 20 až 25 členov. 
Ich veliteľ nosil na klopni kabáta 
hasičský odznak s nápisom Dob-
rovoľný hasičský zbor Humenné 
v maďarčine. „Hlavnou činnosťou 
hasičského zboru bolo vykonávať 
výcvik s ručnou, koňmi ťahanou 
striekačkou, robiť preventívnu 
činnosť v meste,“ doplnil s tým, 
že humenskí dobrovoľní hasiči 
sa na začiatku 20. storočia tešili 
veľkej priazni miestneho obyva-
teľstva. „To, že hasiči mali vysoké 
uznanie u obyvateľstva, bolo vi-
dieť aj na podujatiach, ktoré boli 
organizované hasičským zborom,“ 
uviedol. Išlo najmä o pravidelné 
hasičské bály. Humenský DHZ 
mal, ako tiež Mihalík pripomenul, 

vlastnú dychovú hudbu, s ktorou 
sa zúčastňoval i na medzinárod-
ných súťažiach dychových kapiel. 
V snahe o opätovné naštartovanie 
činnosti DHZ Mihalík okrem viac 
ako 100-ročnej tradície dobro-

voľného hasičstva v Humennom 
poukazuje i na štátnu podporu, 
ktorej sa v súčasnosti DHZ dostá-
va. „Vzhľadom na dotácie od štátu 
dobrovoľní hasiči aj v najmenších 
obciach majú vybudované hasič-

ské zbrojnice, najmodernejšiu 
techniku a majú ľudí, hasičov, kto-
rí sú ochotní aj vo svojom voľne 
pomáhať spoluobčanom v núdzo-
vých situáciách,“ pripomenul. 

tasr, Humenné   

„Nápad vznikol spontánne, keď 
nám cukrárky zo Sladkých anjelov 
začali piecť perníky. My sme ich na 
vianočných trhoch ponúkali za istý 
príspevok, ktorý sme premenili na 
štedrovečerné večere pre ľudí žijú-
cich na ulici alebo na okraji spoloč-
nosti,“ vysvetlila pôvod myšlienky 
varenia kapustnice pre núdznych 
Knapiková. Výťažok z predaja per-
níkov tento rok podľa jej ďalších 
slov predstavoval sumu 400 eur. 

Ako doplnila, na nákup surovín na 
kapustnicu i na ďalšie potraviny 
do darčekových škatúľ táto suma 
postačuje. „V škatuli je všetko, čo 
by malo byť na štedrovečernom 
stole. Jej obsah prispôsobujeme aj 
podmienkam, v ktorých jednotliví 
obdarovaní žijú,“ doplnila s tým, že 
obdarovaných jednotlivcov či celé 
rodiny majú už tradične vytypova-
ných s pomocou starostov okolitých 
obcí, ktorí s ÚS SČK Humenné spo-
lupracujú. Rozvoz balíčkov zabez-
pečuje ÚS SČK na vlastné náklady. 

Záujem o prípravu štedrovečerných 
balíčkov zo strany dobrovoľníkov je 
podľa Knapikovej veľký. V ponde-
lok 23. decembra sa ich na príprave 
podieľalo 12. „Núdzu o dobrovoľ-
níkov naozaj nemáme. Povedali 
sme si, že v roku 2020 sa budeme 
venovať zaškoľovaniu obyvateľstva 
a umožníme mu aspoň chvíľku pra-
covať dobročinne. Je to pekné a je 
to vzájomné. Červený kríž je veľmi 
vďačný za každú minútu každého 
dobrovoľníka,“ dodala.

Dobrovoľný hasičský zbor vznikol v Humennom v roku 1904, tradíciu chce oživiť  

Humenné: Vďaka Červenému krížu mali štedrú večeru aj ľudia bez domova  

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) vznikol v Humennom v roku 1904 a svoju činnosť s prestávkami vyvíjal do roku 2016.  
Po trojročnej odmlke sa o oživenie jeho tradície snaží súčasný predseda Michal Mihalík. 

Štedrovečernú večeru si v Humennom a okolitých obciach vďaka Červenému krížu dopriala aj stovka ľudí na okraji spoločnosti.  
Ako pre TASR uviedla riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža (ÚS SČK) Humenné Silvia Knapiková, charitatívnu 

akciu sa im aj tento rok podarilo zrealizovať pomocou predaja perníkov na vianočných trhoch.
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Hostovice: Chránené kosatce sibírske ľudia zašliapavajú, trhajú i vykopávajú  

Múzeum v Medzilaborciach inaugurovalo Warhola, 
Kaufmana, Hockneyho a Banksyho

tasr, Medzilaborce   

„Dnes budeme inaugurovať dokopy 
24 obrazov od štyroch autorov. Sa-
mozrejme, nosným je Andy Warhol, 
od neho budeme mať šesť nových 
obrazov, ktoré ešte neboli v takejto 
konštelácii vystavované na Sloven-
sku. Potom sú tu ďalší autori, ktorí 
sú buď súputníci Andyho Warhola, 
ktorí tvorili v tom istom období ako 
Warhol, patrili do pop-artového 
hnutia alebo sa ním inšpirovali a sú 
súčasní,“ uviedol zloženie predsta-
vovaných autorov Cubjak. Spome-
dzi 24 inaugurovaných diel pochá-
dza šesť z tvorby kráľa pop-artu, 
pričom tri - Committee 2000, Jim-
my Carter, portrét bývalého ame-
rického prezidenta s jeho signa-
túrou a Shoe and Leg, dielo spred 
pop-artového obdobia autora – sa 
vďaka finančnej podpore zriaďo-
vateľa MMUAW, Prešovskému sa-
mosprávnemu kraju, stávajú zbier-
kovými predmetmi múzea. Ďalšie 
tri tvoria kompletné portfólio diel 

Love, ktoré budú podľa Cubjako-
vých slov môcť vidieť návštevníci 
múzea po prvýkrát na Slovensku. 

Úplnou raritou na Slovensku, ako 
Cubjak uviedol, je dielo Pool od 
britského umelca Davida Hockney-
ho. „Britská odborná spoločnosť 
ho označila za najvplyvnejšieho 
britského umelca všetkých čias,“ 
priblížil osobu umelca Cubjak 
s tým, že jeho diela patria medzi 
najdrahšie predávané umelecké 
diela vôbec. „Pred rokom a pol 
bol rekordér, keď jeho dielo sa 
predalo za neuveriteľných 90,3 
mil. amerických dolárov,“ doplnil. 
Vystavovaná kolorovaná litografia 
z obdobia rokov 1978 – 1980 je na 
trhu s umením ohodnotená na viac 
ako 150.000 eur. Po piatich rokoch 
sa s inaugurovanými dielami do 
MMUAW vrátil svetovo známy 
street-artový anonymný umelec 
Banksy. Okrem grafiky Strawberry 
Donut jeho prácu v múzeu prezen-
tuje aj atypické dielo Watchtower. 

Ide o objekt, strážnu vežu, ktorú 
Banksy vytvoril ručným vyrezáva-
ním z olivového dreva počas svoj-
ho pobytu v Betleheme pre Santas 
Ghetto v roku 2007. Patrí k dielam 
s protivojnovou tematikou. Posled-
ným z umelcov, ktorého diela vo 
štvrtok v MMUAW predstavili, je 
Steve Kaufman, dlhoročný asistent 
Andyho Warhola, označovaný za 
„princa pop-artu“. Múzeum pred-
stavuje spolu 15 jeho diel. Cieľom 
inauguračnej výstavy je, ako Cub-
jak doplnil, „predstaviť verejnosti 

to, čo múzeum dokázalo získať či 
už ako výpožičku, alebo zbierkový 
predmet v priebehu jedného roka“. 
Okrem troch Warholových diel má 
múzeum ostatné prezentované prí-
rastky zapožičané či už zo zbierok 
privátnych zberateľov, alebo galé-
rií, pričom prevažnú časť zo zahra-
ničia. Po ukončení inauguračnej 
výstavy, keď sú diela koncentrova-
né na spojených inštalačných pane-
loch, budú od 1. februára súčasťou 
stálej expozície múzea.

tasr, Hostovice 

PR Hostovické lúky, nachádzajúca 
sa v katastri obce Hostovice v okre-
se Snina, je, ako uviedla Anna 
Macková zo Správy CHKO VK, naj-
rozsiahlejším územím s výskytom 
kosatca sibírskeho (Iris sibirica) na 
Slovensku vôbec. Keďže cez chráne-
né územie nevedie žiaden turistický 
ani náučný chodník, vstup doň je v 
zmysle zákona o ochrane prírody 
a krajiny zakázaný. Bezprostredná 

blízkosť štátnej cesty však podľa 
Mackovej ďalších slov spôsobuje, 
že okoloidúci tento zákaz nerešpek-
tujú a do PR vstupujú najmä v čase 
kvitnutia chránenej rastliny. „V po-
sledných rokoch sa fotografovanie 
medzi rozkvitnutými kosatcami 
stalo raritou a opakované porušo-
vanie zákona bolo bez problémov 
možné sledovať aj na Facebooku,“ 
vysvetlila Macková s tým, že z hľa-
diska ochrany kosatca sibírskeho 
v PR je vo vzťahu k návštevní-

kom územia hlavným problémom 
zošľapovanie druhu. „Pozorované 
bolo tiež vykopávanie kosatcov aj 
s koreňovými systémami na účel 
pestovania v záhradkách, prípadne 
odtrhávanie kvetov,“ doplnila ne-
gatívne javy, s ktorými sa ochranári 
na Hostovických lúkach stretávajú. 
Upozornila pritom na skutočnosť, 
že práve poškodením a odtrhnu-
tím kvetu sa šanca rastliny vytvoriť 
tobolku so semenami, a teda posil-
niť miestnu populáciu novými je-

dincami, minimalizuje. Spoločen-
ská hodnota jednej rastliny je pri-
tom, ako Macková dodala, 51 eur. 
Hostovické lúky s rozlohou takmer 
piatich hektárov, zabezpečujúce 
ochranu zriedkavých vlhkomilných 
nivných lúčnych až slatinných spo-
ločenstiev v poľnohospodárskej 
krajine, boli za zákonom chránené 
územie vyhlásené v roku 1980. Od 
roku 2004 je táto PR súčasťou úze-
mia európskeho významu s rovno-
menným názvom. 

Zákonom chránené kosatce sibírske rastúce v prírodnej rezervácii (PR) Hostovické lúky návštevníci tohto územia zašliapavajú, 
trhajú i vykopávajú. V snahe zabrániť takémuto konaniu zo strany verejnosti a tiež zvýrazniť hranice chráneného územia osadili 
ochranári okolo Hostovických lúk nové oplotenie, obnovili aj stĺpy s piktogramami označujúcimi PR. Informovala o tom Správa 

Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty (CHKO VK) na svojej internetovej stránke.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach predstavilo na inauguračnej vernisáži 24 diel 
štyroch velikánov súčasného umenia. Ich trhová hodnota je viac ako pol milióna amerických dolárov.  

Pre TASR to uviedol riaditeľ  MMUAW Martin Cubjak.
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Prešovský kraj zavádza taktovú dopravu aj na linke Humenné - Snina

Humenné: Rusinija venuje honorár za svoju celoročnú prácu Prešovu

ts, mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Od prvého januára premávajú spoje 
verejnej dopravy na linkách Humen-
né – Snina a Stará Ľubovňa – Ja-
kubany v pravidelných intervaloch, 
teda v takte. Lea Heilová z oddelenia 
komunikácie a propagácie Prešov-
ského samosprávneho kraja (PSK) 
informovala, že župa si od novin-
ky sľubuje poriadok a prehľadnosť 
v cestovných poriadkoch, no najmä 
vyššiu atraktivitu verejnej dopravy 
a nárast záujmu verejnosti o tento 
spôsob prepravy. Prešovský samo-
správny kraj (PSK) sa opäť posúva 
bližšie k zavedeniu integrovanému 
dopravnému systému (IDS). Od 1. ja-
nuára 2020 prichádza s novinkou – 
s taktovým cestovným poriadkom. 
Týkať sa bude dvoch pilotných li-
niek: Stará Ľubovňa – Jakubany 
a Humenné – Snina. Autobusy budú 
po novom odchádzať z jednotlivých 
staníc a zastávok v pravidelných ča-
sových intervaloch, navyše len s mi-

nimom poznámok a výnimiek.
Pilotnou linkou, na ktorej sa od prvé-
ho januára tohto roku zavádza integ-
rovaný taktový cestovný poriadok, je 
Humenné – Snina. Na tejto trase sa 
budú vlaky a autobusy navzájom do-
pĺňať. Spoje budú premávať zo sta-
nice Humenné a zo stanice Snina 
námestie (v prípade vlakov zo za-
stávky Snina mesto) v režime 15-mi-
nútových intervalov počas špičky 
a 30-minútových intervalov mimo 
špičky v pracovných dňoch.
Vo večerných hodinách a počas ví-
kendov a sviatkov budú vlaky a auto-
busy spoločne vytvárať 60-minútový 
takt. V rámci cestovného poriadku 
vlakov nedôjde k zmenám, úpravy sa 
týkajú iba autobusovej dopravy, kto-
rá sa prispôsobí systému železničnej 
dopravy. Počas dní školského vyučo-
vania, keď je ponuka spojov najvyš-
šia, budú mať cestujúci k dispozícii 
v jednom smere 29 autobusových 
a 14 vlakových spojov. V sobotu 
a v nedeľu bude premávať osem auto-

busových a desať vlakových spojení. 
„Zmeny, ktoré skúšobne zavádzame 
na linkách v troch okresoch, prinesú 
do systému poriadok a prehľadnosť, 
čo ocenia najmä cestujúci. Odchody 
liniek tak budú teraz pre nich ľahšie 
zapamätateľné. Už nebudú totiž mu-
sieť spoje vyhľadávať či kontrolovať 
v cestovných poriadkoch. A minulos-
ťou budú aj niekoľkohodinové diery 
v cestovných poriadkoch,“ skon-

štatoval predseda PSK Milan Ma-
jerský. Prevádzka nového systému 
dopravnej obsluhy bude počas roka 
2020 priebežne monitorovaná a vy-
hodnocovaná, s pravdepodobným 
výskytom menších úprav v cestov-
ných poriadkoch na základe zistení 
z praxe. Taktový systém verejnej 
osobnej dopravy by mal byť v budúc-
nosti zavedený na väčšine územia 
východného Slovenska.

tasr, mpo, Humenné 

Symbolický šek si do Mestského 
kultúrneho strediska v Humen-
nom prišla osobne prevziať primá-
torka Prešova Andrea Turčanová. 
Ako pre TASR povedala manažér-
ka súboru Milena Lancošová, da-
rovaná suma môže na základe skú-
seností z predchádzajúcich rokov 
predstavovať 2000 až 2500 eur. 
Darovať výťažok z tohtoročného 
benefičného vianočného koncer-
tu Rusinije rodinám postihnutým 
tragédiou výbuchu plynu sa súbor 
rozhodol hneď, ako sa o udalos-
ti jeho členovia dozvedeli. „Naši 
chlapi povedali ako otcovia rodín, 
že tie peniaze určite viac potrebujú 

ľudia v Prešove, ktorí prišli nielen 
o svoje majetky, ale budú touto tra-
gédiou ovplyvnení po celý život,“ 
uviedla manažérka súboru.
 
Mužský spevácky súbor Rusinija, 
v ktorom účinkuje 25 spevákov, 
pôsobí v Humennom deväť rokov. 
Svojou činnosťou sa zameriava na 
folklórne rusínske a ukrajinské 
ľudové piesne so zreteľom na za-
chovanie čistoty pôvodného textu 
ľudových piesní aj hudobného pre-
javu. Koncert, ktorý sa uskutočnil 
v mestskom kultúrnom stredisku, 
bol v poradí piatym benefičným 
na jeho konte. „Fungujeme ako 
amatérsky súbor. Naším cieľom 
určite nie je zarábať peniaze, ako 

to robia komerčné súbory. Ho-
norár za jednotlivé vystúpenia si 
nerozdeľujeme, ale vždy si to šet-
ríme a na konci roka peniaze odo-
vzdáme ľuďom, ktorí ich potrebujú 
určite viac,“ vysvetlila Lancošová.  
Na pódiu kultúrneho domu sa 
podľa jej ďalších slov v sobotu 
naraz stretlo až 80 účinkujúcich. 
Hosťami bol orchester Základnej 
umeleckej školy na Mierovej ulici, 
tvorený jej žiakmi i absolventmi. 
Ako sopránová sólistka sa predsta-
vila Mária Havriľáková. Pozvanie 
na účinkovanie v rámci benefič-
ného koncertu prijala aj Hudba 
Ministerstva vnútra SR. „Je to vzor 
pre našich chlapov. Chceli sme 
sa im, policajtom, poďakovať za 

ich profesionálnu prácu i za to, že 
okrem nej si vedia nájsť rovnako 
ako naši chlapi čas i na takéto ak-
tivity,“ dodala Lancošová. Patronát 
nad podujatím prevzal už tretí rok 
predseda Prešovského samospráv-
neho kraja Milan Majerský a od 
svojho vlaňajšieho nástupu na post 
primátora i štatutár Humenného 
Miloš Meričko. Benefičnú akciu vy-
užije aj Komunitná nadácia mesta 
Humenné. Ako pre TASR potvrdila 
prednostka mestského úradu Valé-
ria Kurťáková, sumou 200 eur po-
skytne finančnú výpomoc desiatim 
matkám samoživiteľkám. Z celko-
vej sumy 2000 eur pochádza 605 
eur zo sponzorského daru, 1395 
eur je vlastným vkladom nadácie.

Ide o ďalší krok smerom k integrovanému dopravnému systému.

Mužský spevácky súbor Rusinija z Humenného venuje výťažok zo svojho benefičného koncertu, rovnako ako i honoráre  
za vystúpenia, ktoré absolvoval v roku 2019, Prešovu. 
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MsKS – DOM KULTÚRY
SĽUBY

Inscenácia v podaní členov Divadla 
Alexandra Duchnoviča. – 20. januára 

o 19.00 hod. v divadelnej sále DK. 
Vstupné 7 eur.

VOLNIJ + DON
Koncertný program KALINKA 2020. 
Sólisti Donského Kozáckeho chóru 
(Rostov na Done, Ruská federácia) 

a ich hostia. Tradičné piesne donských 
kozákov, známe ruské melódie... – 
v utorok 28. januára o 19.00 hod. 

v divadelnej sále DK. Vstupné 8 eur.

Prezentácia úspechov členov 
Letecko-modelárskeho klubu v Hu-

mennom. Fotografická dokumentácia 
z podujatí a aktivít klubu. – Výstava 

potrvá do 9. januára vo výstavnej 
miestnosti DK.

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA
SLOVENSKÉ ČIPKY VČERA  

A DNES
Prezentácia spojená s praktickými 

ukážkami pod vedením Andy Kanocz. – 
v stredu 8. januára o 16.00 hod.

Výstava predmetov z čipky: obrúsky, 
dekorácie, čepce... – potrvá do 20. 

januára.
ZAHRAJME SA SPOLU

Podujatie určené deťom, plné 
spoločenských hier (pexeso, puzzle, 
karty, hlavolamy...) – v pondelok 13. 

januára od 13.00 do 15.00 hod.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Vianoce na dobových pohľadniciach... – 

do 10. januára vo VM.
KONTRASTY – SÚZVUKY

Výber z tvorby... Vladimíra 
Savkaničová - Vladimír Vajs. Výstava 

potrvá do 19. januára  v galerijnej sieni 
VM.

INVÁZIA 
Nepôvodné druhy rastlinnej a živočíšnej 
ríše v našich ekosystémoch... Environ-
mentálny vzdelávací projekt pre školy. 

- potrvá do júna 2020.
KINO FAJN

ŠPINDL 2
komédia (CZE), originálna verzia – 10., 

12. januára o 17.30 hod.

Silvia je úspešná lekárka a verí, že 
konečne našla recept aj na šťastný 

vzťah. Renáta je manželka známeho 
spisovateľa, vo svojich kruhoch dodáva 
ďalším ženám odvahu a silu k lepšiemu 
životu, ale v jej vlastnom živote jeden 

osudový prvok chýba. Herečka a 
tanečnica Eliška stojí na začiatku dobre 
rozbehnutej kariéry, ale komplikuje sa 
jej vzťah s priateľom, muzikantom. A 
chlapi z horskej služby sú vždy prip-

ravení pomôcť...
POD VODOU

(UNDERWATER)
sci-fi, horor, akčný (USA), slovenské 

titulky – 10. a 11. januára o 19.30 hod.
Skupina vedcov pracujúcich 11 kilo-

metrov pod hladinou oceánu v podmor-
skom laboratóriu na sondážne vrty sa 

snaží po ničivom zemetrasení dostať do 
bezpečia. Jednotlivé časti vedeckého 

komplexu sú extrémnymi tlakmi vody 
drvené ako papierová škatuľa. Temnota 
nepreskúmaného morského dna ale nie 
je jediné, čoho sa musia obávať… Čosi 

na nich v hlbine číha. 
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2

(FROZEN 2)
rodinná animovaná komédia (USA), 

slovenský dabing – 11. januára o 17.30 
hod. 

Dlho očakávané pokračovanie úspešnej 
animovanej komédie štúdia Disney. 
Prečo sa Elsa narodila s magickými 

schopnosťami? Odpoveď na túto otáz-
ku ju láka, zároveň však ohrozuje jej 

kráľovstvo. Spolu s Annou, Kristoffom, 
Olafom a Svenom sa vydávajú na 

pozoruhodnú a nebezpečnú cestu. Elza 
sa obávala, či jej schopnosti nie sú pre 
svet príliš mocné a nebezpečné. Teraz 

musí dúfať, že sú dostatočné...
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

romantická komédia (SVK), originálna 
verzia – 12. januára o 19.30 hod. 

Vianočná snímka v réžii Jakuba Kro-
nera s výnimočným hereckým obsa-
dením (T. Pauhofová, E. Vášaryová, 
Z. Norisová, J. Bartoška, J. Koleník, 

T. Maštalír...) natočená v zimnom 
prostredí Vysokých Tatier. Scenár filmu 

sa začína pár dní pred Vianocami a 
končí na Nový rok a cez množstvo 

komických, ale i romantických situácií 
ukazuje, že láska má veľa podôb, ale 
nakoniec si každého nájde. Hudba: 

Marián Čekovský. 
DOLITTLE

komédia, dobrodružný (USA), slovenský 
dabing – 17. a 19. januára o 17.15 hod., 

18. 1. o 17.15 hod. 3D verzia.

Doktor Dolittle (R. Downey jr.) bol 
tak výnimočný, že ho menovali os-
obným lekárom anglickej kráľovnej 
Viktórie. Avšak to je už minulosť. 

Pred pár rokmi ovdovel a od tej doby 
sa utiahol do ústrania, za múry svojho 
kedysi veľkolepého sídla, obklopený 

svojimi zvieracími priateľmi, s ktorými 
si rozumie najlepšie. To až dovtedy 

kým mu do života nevstúpi jeden drzý 
chlapec, ktorý si vzal do hlavy, že bude 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(KOZOROŽEC * 21. 12. – 19. 1.)

06. 01. ANTÓNIA
 - TRAJA KRÁLI / 

ZJAVENIE PÁNA
 (deň pracovného pokoja)
 (Svetový deň vojnových sirôt)
07. 01. BOHUSLAVA, ATILA
08. 01. SEVERÍN
09. 01. ALEX, ALEXEJ, ALEXIA
10. 01. DÁŠA, DALIMIL
11. 01. MALVÍNA
12. 01. ERNEST, ERNESTÍNA, 

ERNA
13. 01. RASTISLAV, RASTISLAVA

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
06. 01.  GRÉTA / LIBERTY
07. 01.  HARRY / SAM
08. 01.  JOHNNY / LARA
09. 01.  ANETA / REX
10. 01.  KALIF / AMÁLKA
11. 01.  ALANIS / TRISTAN
12. 01.  MÁRIO / JONÁŠ
13. 01.  MICKA, MICA / HERA
jeho učňom a navyše ho povolajú ku 
kráľovnej, ktorá ochorela smrteľne 

nebezpečnou chorobou. Liek proti tejto 
chorobe sa nachádza na legendami 
opradenom exotickom ostrove...  
PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ

komédia (SVK/CZE), slovenský dabing 
– 17., 18. a 19. januára o 19.30 hod.
Film prináša príbehy troch žien, ktoré 

sa poznajú alebo sa spoznajú. Spája ich 
priateľstvo, muž a malé 5-ročné die-

včatko. Simona (T. Dyková) si nanovo 
buduje život po tom, čo sa rozvedie a 
syn sa rozhodne žiť s otcom. Natáliu 

(P. Hřebíčková) si nájde láska v podobe 
vdovca s malou dcérkou a obetavou 
babkou. A Eva (E. Balzerová) aj v 

dôchodkovom veku zisťuje, že do jej 
života stále patrí láska partnerská, niel-
en tá k vnučke. Snímka natočená podľa 
knižného bestselleru spisovateľky Evity 

Twardzik Urbaníkovej.
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (06.01.) 7:17 / 15:54 hod.
ut 7:17 / 15:55 hod.
str 7:17 / 15:56 hod.
štvr 7:16 / 15:57 hod.
pia  7:16 / 15:58 hod.
sob 7:15 / 16:00 hod.
ned  7:15 / 16:01 hod.
pon (13.01.) 7:14 / 16:02 hod.

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

POHOTOVOSŤ  
V LEKÁRŇACH

06. 01. SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
07. 01.  LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
08. 01.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 (Pod stračou nožkou)
09. 01.  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
10. 01.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28/26
11. 01 . DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
12. 01.  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
13. 01.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29

Keď sa kalendárny rok zimou 
a snehom začína, sľubuje to 

dostatok chleba, no menej vína. 

Mnoho hviezd na nebi a jasno 
na Troch kráľov (6. 1., Sväté 
Bohozjavenie Pána) - zdarí sa 

pšenica, zemiaky aj ovocie.

Na počiatku roku, keď sú mokré 
časy, od hnevu si vinár bude 

šklbať vlasy. 

Ešte skôr jak na Malvínu (11. 1.) 
pocítiš tú pravú zimu. 

Ak duje v januári severák, žito by 
sa mohlo dobre sypať. 

Sv. Hilár (13. 1., biskup a učiteľ 
Cirkvi) hovorí - vyber sane a 

schovaj voz.

Keď je január studený a mrazivý, 
poliam i ľuďom bude rok 

priaznivý.

Ak je začiatok i koniec januára 
pekný, bude úrodný rok.

PRANOSTIKA

 (jac)

INFOSERVIS / INZERCIA

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.

H
E-/0266

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
P R E D A J

 � Predám 2 ks PIECKY na 
tuhé palivo / KOSAČKU na 
trávu s káblom (zhotovená 
doma) / 2 ks ELEKTRICKÉ 
MOTORY na čerpadlá 
k ťahaniu vody. Cena doho-
dou. Tel. 0915 932 473. 

HE-R/0180

S L U Ž B Y

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

HE-R/0171

H
E

/0292
H

E
-R

/0171

 

 

 

 

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

HE-PR/0248
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-MJK-, Humenné 

Palubovka Mestskej športovej 
haly v Humennom ožila v sobotu 
28. decembra 2019 pod vysokou 
sieťou. Dva extraligové tímy VK 
KDS ŠPORT KOŠICE a VK MI-
RAD PU PREŠOV, a organizátor 
súťaže, prvoligový ŠK GYMNÁ-
ZIUM HUMENNÉ rozohrali vzá-
jomné zápasy (hrali sa na tri sety) 
na turnajovom podujatí Humenné 
Cup 2019.

Konečné poradie: 
1. VK KDS Šport Košice
2. VK Mirad PU Prešov
3. ŠK Gymnázium Humenné
Ocenení hráči: Martin Sopko (Pre-
šov), Samuel Goč (Košice), Oleg 
Blicha (Humenné).

ŠK Gymnázium Humenné: Šte-
fan Krajník, Maximilián Roháč, 
Oleg Blicha, Martin Kopka, Michal 
Kuraš, Marián Feduš, Jakub Bali-
šin, Peter Šompľak, Michal Ivančo, 

Samuel Bognár, Dominik Fereta, 
Martin Šarga – liberá Róbert Bol-
dy a Michal Faltin. Tréner: Ľubor 
Selecký.

VK KDS Šport Košice: Patrik La-
manec, Maroš Kasperkevič, Samuel 
Goč, Miroslav Jakubov, Martin Sop-
ko, Nikolas Ondruš, Jindřich Tesar-
čík, Lukáš Smolej, Vladimír Kríž, 

Marek Machovec, Eduard Pizur – 
liberá Pavol Kurej a Patrik Marčok. 
Tréner: Richard Vlkolinský. 
VK Mirad PU Prešov: Martin 
Sopko st., Mário Oleárnik, Michal 
Hudák, Michal Ščerba, Matúš Mar-
gicin, Tomáš Šiket, Goliáš, Verči-
mák, Belej, Červeň – libero Tomáš 
Lampart. Tréner: Erik Digaňa.

KOŠICE - PREŠOV 
3:0 (25:17, 25:22, 25:22)

HUMENNÉ – PREŠOV 
1:2 (18:25, 30:28, 15:25)

HUMENNÉ - KOŠICE 
0:3 (20:25, 18:25, 17:25)

Obdobie prelomu rokov vo volejbalovom štýle pod humenskou 

Ako jedna veľká rodina. VK KDS Šport Košice a ŠK Gymnázium Humenné. Mnohí volejbalisti z dielne Riša Vlkolinského boli donedávna extraligovými hráčmi Humenného a už niekoľko sezón hrajú za košický celok. | FOTO: MJK

Príjemnú povianočnú atmosféru bolo pod vysokou sieťou cítiť vo všetkých troch priateľských zápasoch. | FOTO: MJKPre Olega Blichu bude ocenenie najlepšieho hráča z domáceho družstva určite motivačným faktorom do nasle-
dujúcich majstrovských zápasov. | FOTO: MJK

Zo zápasu Košice – Humenné. | FOTO: MJK Družstvo VK Mirad PU Prešov obsadil na turnaji v Humennom druhú priečku. | FOTO: MJK
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vysokou sieťou. Humenné Cup 2019 v rodinnej atmosfére

Diplom za druhé miesto pre humenský tím prevzal Štefan Krajník. | FOTO: MJK

Volejbalisti z Košíc tesne po víťaznom bode v zápase s Humenčanmi. | FOTO: MJK

Zo zápasu Košice – Humenné. | FOTO: MJK

Zo zápasu Košice – Humenné. | FOTO: MJK

Zo zápasu Košice – Humenné. | FOTO: MJK
Humenským volejbalovým fanúšikom je táto trojica veľmi známa. Možno trochu nostalgie je na mieste... Dávid 
Šalata, Richard Vlkolinský, Ľubor Selecký. | FOTO: MJK

Ladislava Hricaková odovzdala víťazný pohár turnaja Humenné Cup Miroslavovi Jakubovovi. | FOTO: MJK
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Jozef Oľha, -MJK-; Humenné 

Pohybové zručnosti a fyzické schopnosti naj-
menších z roka na rok, nielen v našej krajine, 
postupne klesajú. Sedavý spôsob životného 
štýlu u mnohých vyhráva. Našťastie, stále evi-
dujeme samotných rodičov, nielen deti, ktorí 
nabádajú svoje ratolesti k aktívnemu spôsobu 
života. Mnohí z nás si život bez denného špor-
tového vyžitia nevedia predstaviť. 

Každý školský rok tak pedagógovia venujúci sa 
športovej a telesnej príprave našich detí organi-
zujú pre žiakov prvého stupňa základných škôl 
súťaž Viacboj všestrannosti. Jedna taká školská 
sa uskutočnila 27. novembra v telocvični ZŠ 
Dargovských hrdinov. Dohromady sa súťaže 
zúčastnilo 82 žiakov školy, z toho 43 chlapcov 
a 39 dievčat. 
Žiaci absolvovali 4 disciplíny – beh 4 x 10 
metrov, skok z miesta, hod volejbalovou loptou 
a šplh na žrdi. Prváci mali iba tri disciplíny, bez 
šplhu na žrdi. Táto disciplína je najnáročnejšia, 
no zároveň najdôležitejšia. Výsledkom dobrej 
prípravy je fakt, že oveľa viac žiakov túto 
disciplínu úspešne aj splnilo. Iba sedem žiakov 
sa k stanovenému cieľu v šplhu nedostalo.  Naj-
lepšou bola kategória chlapci 2. ročníka, kde sa 
všetci  vyšplhali k stanovenej méte troch metrov. 
Tretiaci a štvrtáci šplhajú do výšky 4,5 metrov.

Najlepší traja žiaci dostali diplomy a medaily. 
Všetci víťazi ročníkov sa zúčastnili okresného 
kola, ktoré sa uskutočnilo rovnako v telocvični 
ZŠ Dargovských hrdinov 4. decembra.
Organizátorom a hlavným rozhodcom súťaže 
je už tradične Mgr. Jozef Oľha. Päť učiteľov 
a sedem deviatakov meralo a zapisovalo výko-
ny malých šikovných športovcov, za čo im patrí 
poďakovanie. Pri vyhodnotení pomohla aj Jana 
Horvatová.

VÝSLEDKY – CHLAPCI
1.ROČNÍK 

1. Ramon Seko (141 b, I. A) 
2. Jakub Lepót (129 b, I. A) 
3. Lucas Balogáč (126 b, I. B)

2.ROČNÍK  
1. Kevin Lipa (239 b, II. D) 
2. Matej Dupkanič (210 b, II. A) 
3. Gabriel Harakaľ (205 b, II. B)

3.ROČNÍK 
1. Ilja Morvai (296 b, III. B) 
2. Dominik Kuľus (262 b, III. C) 
3. Simon Horvat (260 b, III. B)

4.ROČNÍK 
1. Samuel Mindák (366 b, IV. D) 
2. Alex Šuľak (287 b, IV. D)
3. Miroslav Matta (284 b, IV. C)

VÝSLEDKY – DIEVČATÁ
1.ROČNÍK 

1. Natália Minichová (159 bodov, I. B) 
2. Tatiana Šandrejová (126 b, I. D) 
3. Liliana Šidlovská (102 b, I. A)

2.ROČNÍK 
1. Sofia Sorokáčová (258 b, II. B) 
2. Laura Uhrinová (241 b, II. A) 
3. Lilien Ivanegová (235 b, II. B)

3.ROČNÍK 
1. Nela Čornaničová (231 b, III. B) 
2. Michaela Siváková (161 b, III. C) 
3. Hana Mydlová (158 b, III. B)

4.ROČNÍK 
1. Tatiana Šilarová (242, IV. D) 
2. Kristína Semková (227 b, IV. B) 
3. Karin Tkáčová (220 b, IV. B)

Aj okresné kolo Viacboja všestrannosti sa usku-
točnilo v telocvični školy ZŠ Dargovských hrdi-
nov. Prihlásilo sa 9 základných škôl. Spolu súťa-
žilo 59 žiakov, z toho 35 chlapcov a 24 dievčat. 
Podmienky súťažných disciplín boli rovnaké ako 
v školských kolách.  
Najpočetnejšia kategória bola chlapčenská 2. 
ročník, kde súťažilo 10 chlapcov. Veľmi dôleži-
tou disciplínou je šplh na žrdi. Druháci šplhajú 
k méte 3 metre a tretiaci a štvrtáci šplhajú do 
výšky 4,5 metrov.
Najlepší traja žiaci boli odmenení diplomom a 
medailou. Víťazi navyše dostali aj hokejový puk. 

Pozoruhodné výkony: 
Celkový počet bodov víťaza kategórie chlapci 
4. ročník - Tobe Clinton JOHN (ZŠ Brekov) bol 
365 bodov. Je to rekord súťaže. Skok z miesta 
183 cm Tobeho je ozaj pozoruhodný. 
V tejto kategórii padol aj iný rekord - šplh za 
3,90 stotín sekundy je obdivuhodný a vytvoril ho 
Martin GAŽI, taktiež zo ZŠ Brekov. Aj 2. miesto 
Samuela Lichmana v tej istej kategórii (Cirkevná 
spojená škola) je spojené s výborným výkonom 

356 bodov. 
Tretiak Filip GIČ 
zo ZŠ Kamenica n/
Cir. vyhral s vyso-
kým počtom bodov 
(322). 
Aj víťazstvo prváč-
ky Natálie Mini-
chovej zo ZŠ Dar-
govských hrdinov 
so 161 bodmi pred 
druhou v poradí za 
119 bodov (rozdiel 
42 bodov) stojí za 
zmienku. 

VÝSLEDKY – 
CHLAPCI

1.ROČNÍK 
1. Oliver Malakov (174 b, ZŠ Pugačevova) 
2. Vratko Tokár (160 b, ZŠ Kamenica n/Cir.) 
3. Ramon Seko (150 b, ZŠ Dargovských hrdi-
nov)

2.ROČNÍK 
1. Dominik Jurašek (307 b, Cirkevná spojená 
škola) 
2. Filip Džugan (303 b, ZŠ SNP)
3. Štefan Tomčák (ZŠ Pugačevova)

3.ROČNÍK 
1. Filip Gič (322 b, ZŠ Kamenica n/Cir.) 
2. Juraj Mažerik (310 b, ZŠ Hrnčiarska) 
3. Tobias Štefan Kozák (298 b, ZŠ Jána Švermu)

4.ROČNÍK 
1. Tobe Clinton John (365 b, ZŠ Brekov) 
2. Samuel Lichman (356 b, Cirkevná spojená 
škola) 
3. Martin Gaži (341 b, ZŠ Brekov)
3. Peter Boňko (341 b, ZŠ Kamenica n/Cir.)

VÝSLEDKY – DIEVČATÁ
1.ROČNÍK 

1. Natália Minichová (161 b, ZŠ Dargovských 
hrdinov) 
2. Magdaléna Urbanová (119 b, Cirkevná spo-
jená škola)
3. Dominika Baníková (118 b, ZŠ Pugačevova)

2.ROČNÍK 
1. Vanesa John (282 b, ZŠ Brekov)
2. Sofia Sorokáčová (217 b, ZŠ Dargovských 
hrdinov)
3. Karin Petijová (213 b, ZŠ Hrnčiarska)

3.ROČNÍK 
1. Kiara Sabolová (246 b, ZŠ Pugačevova)
2. Nela Čornaničová (220 b, ZŠ Dargovských 
hrdinov)
3. Rebeka Demeterová (204 b, ZŠ Brekov)

4.ROČNÍK 
1. Ema Marcinčáková (280 b, ZŠ Jána Švermu) 
2. Leila Zoe Kabátová (260 b, ZŠ Pugačevova) 
3. Tatiana Šilarová (219 b, ZŠ Dargovských 
hrdinov)

Poradie ZŠ okresné kolo
1.ZŠ Pugačevova HE (2 zlato, 1 striebro, 2 
bronz)
2.ZŠ Brekov (2 zlato, 0 striebro, 2 bronz)
3.ZŠ Dargovských hrdinov HE (1 zlato, 2 strieb-
ro, 2 bronz)
4.Cirkevná spojená škola HE (1 zlato, 2 striebro, 
0 bronz)
5.ZŠ Kamenica nad Cirochou (1 zlato, 1 striebro, 
1 bronz)
6.ZŠ Jána Švermu HE (1 zlato, 0 striebro, 1 
bronz)
7.ZŠ Hrnčiarska HE (0 zlato, 1 striebro, 1 bronz)
8.ZŠ SNP HE (0 zlato, 1 striebro, 0 bronz)
9.ZŠ s MŠ Podskalka HE (bez medailí)

Viacboj všestrannosti otestoval našich 

Najlepší žiaci okresného kola Viacboja všestrannosti. Medaily a diplomy odovzdal Mgr. Jozef Oľha a riaditeľka ZŠ Dargovských hrdinov Mgr. Adriana 
Bodová. | FOTO: MJK

Šplh je väčšinou náročnou disciplínou v akejkoľvek súťaži. | FOTO: MJK
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mladých školákov na školskej i okresnej úrovni

Dievčatá – I. ročník. | FOTO: MJK

Dievčatá – IV. ročník. | FOTO: MJK

Chlapci – III. ročník. | FOTO: MJK

Chlapci – I. ročník. | FOTO: MJK

Chlapci – IV. ročník. | FOTO: MJK

Chlapci – II. ročník. | FOTO: MJK

Dievčatá – II. ročník. | FOTO: MJK Dievčatá – III. ročník. | FOTO: MJK

Nástup žiakov I. stupňa deviatich základných škôl humenského okresu.| FOTO: MJK
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(mtgh), -MJK-; Košice 

Poslednými pretekmi kalendárneho 
roku 2019 sa naši plavci rozlúčili so 
zimnou plaveckou sezónou. Boli nimi 
Medzinárodné plavecké preteky v po-
dobe Memoriálu gen. Ľudovíta Kuko-
relliho sa v metropole východu. Usku-
točnili sa v dňoch 20. a 21. decembra. 
Na štart sa postavilo 173 mužov a 110 
žien z Čiech, Gruzínska, Litvy, Poľ-
ska, Ukrajiny a zo Slovenska. 

Na podujatí štartovali aj pretekári Pla-
veckého klubu Chemes Humenné, desať 
chlapcov a štyri dievčatá. Trénerov J. 
Pencáka a M. Tomahogha potešilo naj-
mä vylepšenie osobných výkonov, a to 
v počte tridsaťtri. 

Diminik LUKSAJ znova dokázal, že to 
v plaveckej dráhe dokáže. V kategórii 
13-ročných plavcov zvíťazil v prsiar-
skom šprinte na 50 metroch a časom 
32,49 sekúnd prekonal slovenský rekord 
v 50-metrovom bazéne. K zlatej medaile 
si pribalil aj ďalšie dve strieborné - 100 
metrov prsia a rovnaká dĺžka motýlik. 
Vanesa LUKÁČOVÁ si vyplávala 
striebro v prsiach na 100 metrov. 
Timotej LEŠKO dvakrát skončil na štvr-
tom mieste - 50 m kraul a 100 m znak.

Dvanásťročný Oliver VERBA dvakrát 
stál na zlatom stupni víťazov - 100 a 200 
metrov motýlik, a raz na striebornom za 
200 metrov kraul. 

Matúš ADAMEC si pozlátil prsia na 50 
metroch, po doplávaní disciplíny 100 m 
prsia mu odovzdali striebornú medailu 
a bronz si prebral za polohovku na 400 
metrov. 
Mária BALOGÁČOVÁ v motýliku 
na 200 metroch vyletela na zlatý stupeň 
víťazov a motýlik na dĺžke 100 m doplá-
vala bronzová. 

Adam KULIK sa tešil dvom medai-
lám,  striebro si domov doniesol za 400 
m voľný spôsob a bronz za znak na 100 
metrov. 
Rastislav FECENKO skončil 200 m 
znak na štvrtom mieste. Ľubomír FIN-
DRIK doplával 200 m znak siedmy a to 
isté umiestnenie získal Marek HARVI-
LIK v znaku na 100 metroch.

Naši najstarší štrnásťroční plavci skon-
čili v prvej osmičke – Ema BORŠČO-
VÁ v polohovke na 400 m bola piata, 
rovnako piata dohmatla Nina TREBI-
ŠOVSKÁ v motýliku na 200 metrov. 
Boris BARICA doplával 200 m znak na 
šiestom mieste a Michal PANDOŠ dva-
krát skončil ôsmy - 200 a 50 m prsia..

D. Luksaj prekonal slovenský rekord 13-ročných plavcov v disciplíne 50 m prsia 

Mária Balogáčová v disciplíne motýlik na 200 metrov vyletela na 
zlatý stupeň víťazov.| FOTO: ARCHÍV PKCH

HUMENNÉ. Vianočná plavecká exhibícia 2019 – Ešte 18. decembra minulého roku sa v humenskom krytom bazéne skôr zabávalo ako pretekalo. Naši plavci, tréneri a rodičia 
sa rozlúčili s plaveckým rokom 2019 a po tradičnej „sviečkovej“ štafete boli všetci odmenení vianočnými balíčkami. Všetko dobré a úspešné v novom roku 2020 praje všetkým 
Plavecký klub Chemes Humenné o. z.   |   (mtgh)  -MJK-; FOTO ARCHÍV PKCH

Rekord pretekov 13-ročných plavcov padol. V disciplíne 50 metrov prsia 
ho pokoril Dominik Luksaj časom 32,49 sekúnd. | FOTO: ARCHÍV PKCH

Humenčania na Memoriáli gen. Ľ. Kukorelliho nezaháľali.| FOTO: ARCHÍV PKCH


