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Kauza Nexis: Náhoda, úmysel 
alebo dobre zinscenovaný podvod?

Do mestského kultúrneho 
strediska ročne zavíta 
80-tisíc návštevníkov

Humenné:  Počet slovenských,  
aj zahraničných návštevníkov  
v roku 2019 stúpal

  Viac na str. 8   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné

Spoločnosť Nexis Fibers, a. s., sa dosta-
la do vážnych finančných problémov 
pre šafárenie vedenia firmy ešte v roku 
2016. Viacerým firmám a bankám dlhu-
je milióny eur. Definitívny krach Nexisu 
zatiaľ odvrátila reštrukturalizácia, pro-
stredníctvom ktorej má zadlžený Nexis 
splatiť časť svojich miliónových dlhov. 
Medzi kľúčových veriteľov Nexisu patrí 

spoločnosť Chemes, a. s., Humenné, 
ktorá pre Nexis vyrába a dodáva energie. 
Od začiatku reštrukturalizácie ubehli 
už takmer tri roky a vedenie spoločnos-
ti Chemes sa obáva, že Nexis nebude 
schopný splatiť svoje dlhy. Vedenie spo-
ločnosti Chemes, a. s., Humenné v sú-
vislosti s predajom Nexisu a následnou 
reštrukturalizáciou upozorňuje na závaž-
né okolnosti a fakty, ktoré prinajmenšom 
vyvolávajú rôzne otázniky a obavy, či to, 

čo sa deje s Nexisom, je v súlade so zá-
konom, právnym štátom a v záujme ve-
riteľov, ktorým Nexis dlhuje milióny eur. 
Chemes zdôrazňuje, že o situácii v Nexise 
je potrebné otvorene hovoriť, pretože sa 
to dotýka nielen samotných zamestnan-
cov tejto firmy a nespokojných veriteľov, 
ale aj stoviek ďalších pracovníkov, ktorí 
pracujú v priemyselnom parku v Hu-
mennom. 

Firmu s miliónovým majetkom 
ohodnotili na 0 eur
Chemes upozorňuje, že pri Nexise sa 
dejú zvláštne veci už od samého začiat-
ku reštrukturalizácie. Prvý čudný krok 
a rozhodnutie nastalo v januári 2017, 
keď spoločnosť Mazars, ktorá sa zaoberá 
ohodnotením podnikov pri fúziách a ak-
vizíciách, stanovila finančnú hodnotu na 
odkúpenie Nexisu. Podľa Chemesu spo-
mínaná firma určila, že hodnota Nexisu 

Spoločnosť Chemes, a. s., Humenné je presvedčená, že v situácii, keď ide o udržanie stoviek pracovných miest a budúcnosť 
priemyselného parku v Humennom, sa v spore s Nexisom nemôže tváriť, že všetko je v poriadku, a spoliehať sa na nepresvedčivé, 
nejasné stanoviská a vyjadrenia manažmentu zadlženej firmy. Kľúčový veriteľ Nexisu, firma Chemes, sa obáva, že peniaze sa tu 

strácajú, a naznačuje, že táto situácia môže ohroziť pracovné miesta nielen v samotnom Nexise, ale v celom priemyselnom parku. 
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je 0 eur. Chemes hovorí, že je to naozaj 
zvláštne, že firma, ktorá má investície 
v strojoch, technológiách a v tom čase 
vlastnila aj fabriku v Lotyšsku, bola 
ohodnotená ako fabrika, ktorá prakticky 
nemá žiadnu hodnotu. Aj vďaka tomuto 
podivnému ohodnoteniu sa podľa Che-
mesu predal Nexis za podozrivo nízku 
sumu.(300-tisíc švajčiarskych frankov)

Chemes: Prečo schválili horší 
plán a v čí prospech rozhodujú 
súdy?
Kolotoč absurdných rozhodnutí podľa 
Chemesu pokračoval ďalej po ohodnote-
ní Nexisu aj po samotnom predaji fabri-
ky a schvaľovaní reštrukturalizačného 
plánu. Chemes hovorí, že pravdepodob-
ne pod vplyvom záujmových skupín bol 
schválený výrazne horší plán, ako na-
vrhoval Chemes. Bola schválená oveľa 
nižšia finančná ponuka, za ktorou stál 
takzvaný český priemyselník Ivo Bezloja. 
(Osoba s rovnakým menom je zapísaná 
ako spolupracovník bývalej ŠTB v Českej 
republike.)

Kočnerova threema už aj  
v Humennom
Reštrukturalizáciu pripravila s Nexi-
som spoločnosť I & R KONKURZY A 
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., spada-
júca pod renomovanú právnickú kan-
celáriu Ikrényi & Rehák. Je zaujímavé, 
že mená právnikov z tejto kancelárie sa 
objavili aj v nedávno zverejnenej Ko-
čnerovej komunikácii Threema, ktorá 
odkrýva jeho komunikáciu s viacerými 
sudcami a právnikmi. Právnik zo spomí-
nanej kancelárie mal podľa prepisov Ko-
čnerovej threemy organizovať zabíjačku, 
na ktorej boli okrem Kočnera aj viacerí 
sudcovia a advokáti. Chemes pri svojom 
spore s Nexisom poukazuje aj na súdne 
rozhodnutia, ktoré boli vo viacerých prí-
padoch v prospech zadlženého Nexisu. 
Vedenie Chemesu sa preto pýta: „Je to 
len náhoda alebo má niekto obrovský 
vplyv?“ V súvislosti s kauzami a škan-
dálmi, ktoré sa týkajú súdnictva a ktoré 

v posledných mesiacoch vyplávali na 
povrch, sa Chemes tak ako viacerí slušní 
obyvatelia Slovenska obáva, či rozhodo-
vania súdov na Slovensku sú naozaj ob-
jektívne, nezaujaté a spravodlivé. 

Smeruje vyšetrovanie  
do stratena? 
V súvislosti s Nexisom sa v posledných 
mesiacoch pozabudlo na samotné vyšet-
rovanie, ktoré má súvisieť s touto spoloč-
nosťou a jej bývalým vedením. Potom, 
čo bývalý šéf Nexisu Marcho Marchetti 
skončil v rukách švajčiarskej polície, na-
behli do firmy Nexis príslušníci Národnej 
kriminálnej agentúry (NAKA) a predsta-
vitelia švajčiarskej prokuratúry. Veri-
telia, ktorí pre zlé hospodárenie Nexi-
su prišli o milióny eur, doteraz neboli 
oboznámení s výsledkami vyšetrovania. 
Vedenie Chemesu sa preto pýta: „Prišli 
firmy, podnikatelia a banky o milióny eur 
len pre podvodné konanie bývalého šéfa 
Nexisu alebo je za to spoluzodpovedný aj 
niekto iný?“ 

Nexis kúpili za pár tisíc, 
ale dcérsku fabriku predali 
za milióny
Chemes dlhodobo upozorňuje aj na 
podivný predaj dcérskej fabriky Nexisu, 
ktorá sa nachádza v Lotyšsku. Na celom 
prípade sú zaujímavé dve zásadné sku-
točnosti. Nexis predal fabriku v Lotyšsku 
v roku 2019 svojmu predsedovi predsta-
venstva Ivovi Bezlojovi za 2,5 milióna 
eur. Predseda predstavenstva tak podľa 
Chemesu predal fabriku de facto sám 
sebe. Firma Iva Bezloju pritom pred viac 
ako dvomi rokmi kúpila v reštrukturali-
zácii celý Nexis aj s lotyšským závodom 
len za 300-tisíc švajčiarskych frankov!!! 
Chemes ako kľúčový veriteľ, ktorému 
Nexis dlhuje milióny eur, sa pritom ne-
dozvedel, kde peniaze z predaja lotyšskej 
fabriky napokon skončili. Chemes ho-
vorí, že nemá žiadne informácie o tom, 
že by bol z tohto predaja uspokojený 
niektorý z veriteľov. „Peniaze sa tu akosi 
strácajú cestou,“ konštatuje Chemes vo 
svojom stanovisku. Vedenie spoločnosti 
Chemes, a. s., Humenné informovalo, 

že v priemyselnom parku podniká už 
takmer 30 rokov a na rozdiel od rôznych 
zahraničných manažérov a neznámych 
vlastníkov reštrukturalizovanej firmy 
Nexis, a. s., má záujem na stabilite a 
udržaní zamestnanosti v Humennom. 
Zároveň dodalo, že v súvislosti so situ-
áciou v Nexise sa obáva, aby nedošlo 
k jeho vytunelovaniu a presunutiu jeho 
výrobných aktivít do Lotyšska. 

Chemes: Ako chcú splatiť 
dlhy, keď si na splátku museli 
požičať?
Vedenie Chemesu tvrdí, že schválený 
reštrukturalizačný plán sa im javí len 
ako „manévrovanie, ktorého snahou je 
vytvoriť priestor a čas. Celý tento proces 
môže napokon skončiť vytunelovaním 
firmy a konkurzom,“ konštatuje vedenie 
Chemesu. Podľa Chemesu to vyzerá tak, 
že firma Nexis pravdepodobne nedokáže 
splatiť miliónové dlhy a so svojimi skry-
tými akcionármi a majiteľmi pravdepo-
dobne smeruje do konkurzu. Spoločnosť 
Nexis to odmieta. Na otázku, či chystá 
firmu do konkurzu, vedenie Nexisu od-
povedalo, že nie. Nexis odmieta aj to, 
že nie je schopný splácať svoje dlhy. Na 
otázku, či je pravdou, že nie je schopný 
vyplatiť podľa reštrukturalizačného 
plánu veriteľom peniaze, ktoré dlhuje, 
odpovedalo vedenie Nexisu: „Nie je to 
pravda.“ Chemes ďalej upozorňuje, že 
reštrukturalizačný plán je pre nezabez-
pečených veriteľov nevýhodný. Na za-
čiatku reštrukturalizácie dlhoval Nexis 
nezabezpečeným veriteľom až 21 milió-
nov eur!!! Z tejto sumy mal Nexis v prie-
behu troch rokov, presnejšie do konca 

roka 2019, splatiť len 21 percent. Teda 
4,4 milióna eur. Ďalších až 79 percent 
dlhu si odložil splatiť až v nasledujúcich 
rokoch. Je to suma až 16 miliónov eur. 
Chemes má obavy, že Nexis tento plán 
nenaplní. „Dostali sa k nám informácie, 
že na poslednú kvartálnu splátku si mali 
dokonca požičať vyše 800-tisíc eur,“ 
tvrdí vedenie Chemesu. „Na veriteľskom 
výbore sme sa pýtali, kde sú peniaze 
a ako chcú splatiť 16 miliónov eur, keď si 
údajne požičali na splátku do konca roka 
2019 necelý milión. Relevantnú odpoveď 
sme nedostali,“ konštatuje Chemes.

Špinavá mediálna kampaň 
proti Chemesu
Chemes tvrdí, že Nexis sa snaží svoje 
problémy zhodiť výlučne na ramená Che-
mesu, aby sa zbavil svojej zodpovednos-
ti za kroky, ktoré ho dostali do dlhov a 
následne do reštrukturalizácie, ktorá sa 
podľa Chemesu pravdepodobne skončí 
fiaskom. Mnohým problémom sa podľa 
Chemesu mohlo predísť už na samotnom 
začiatku reštrukturalizácie. „Keby Nexis 
v medzinárodnom tendri kúpila reno-
movaná firma, ako to navrhoval Chemes, 
ktorá by mala na zreteli oddlženie tejto 
firmy, uhradenie záväzkov a udržanie 
zamestnanosti,“ skonštatovalo vede-
nie Chemesu. „Firmám a bankám teraz 
hrozí, že milióny eur už nikdy neuvi-
dia, a ohrozené sú aj stovky pracovných 
miest,“ tvrdí Chemes. „Preto je namieste 
otázka, či to, čo sa deje od samého za-
čiatku v Nexise, je náhoda, úmysel alebo 
dobre zinscenovaný podvod?“ pýta sa ve-
denie Chemesu.

Kauza Nexis: Náhoda, úmysel alebo dobre zinscenovaný podvod?
porkačovanie zo strany 1 
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Humenné: Do mestského kultúrneho strediska ročne zavíta 80-tisíc návštevníkov

Saleziáni si pripomínajú 100 rokov od narodenia kňaza E. Macáka

Zdravotné pomôcky sa dajú požičať  aj v zariadení sociálnych služieb KSK v Strážskom

tasr, Humenné 

„Mestské kultúrne stredisko sa usi-
luje zachovávať kontinuitu a rozvoj 
dlhoročných kultúrnych podujatí, 
zlepšovať dostupnosť kultúry pre 
širokú verejnosť vzhľadom na to, 
že obyvatelia mesta žijú 
mimo veľkých centier kul-
túry,“ uviedla Helemiková. 
MsKS podľa jej ďalších slov 
organizuje okrem pravi-
delných podujatí pri prí-
ležitosti medzinárodných 
sviatkov učiteľov, detí či 
žien a formátov, akými sú 
Humenské organové dni 
Štefana Thomána, Jesenný 
koncertný cyklus či Kultúr-
ne leto pri Fontáne lásky, 

aj jednorazové podujatia. „V roku 
2019 sme priniesli Humenčanom 
a návštevníkom mesta divadelné 
formáty profesionálnych divadel-
ných spoločností pôsobiacich na 
Slovensku, a to predstavenia Ešte 
raz, ale lepšie, Domov a Faraóni 

v podaní Divadla Alexandra Duch-
noviča, s titulom Malý veľký muž 
hosťovali herci Radošinského naiv-
ného divadla, ale predstavili sme aj 
divadelnú komédiu Panikári a Už ti 
nikdy nenaletím či československý 
muzikál Kubo,“ spresnila s tým, že 

bohatou bola aj ponuka hudobných 
koncertov. Ako Helemiková dopl-
nila, novinkou v službách MsKS 
v roku 2019 bol on-line predajný 
systém na zakúpenie vstupeniek, 
a to či už na filmové predstavenia 
kina Fajn, alebo podujatia MsKS.

tasr, mpo, Slovensko 

Saleziáni si pripomenuli 100 rokov 
od narodenia bývalého provinciála 
a kňaza Ernesta Macáka na spo-
mienkovom stretnutí v nedeľu (12. 
1.) v Bratislave aj Košiciach. TASR o 
tom informoval hovorca saleziánov 
Rastislav Hamráček. K 100-roč-
nému jubileu pripravili saleziáni 
webovú stránku ernestmacak.sk, 

ktorá prináša okrem jeho životopi-
su s videami a fotkami aj svedec-
tvá iných a citáty jeho myšlienok. 
Spomienková oslava sa konala v 
Kostole Panny Márie Pomocnice 
kresťanov v Bratislave na Miletičo-
vej v nedeľu a odslúžil ju salezián 
Marián Valábek. V ten istý deň si 
Macáka pripomenuli aj v Košiciach 
v Kostole Sedembolestnej Panny 
Márie na kalvárii. Ernest Macák 

bol už na začiatku obdobia komu-
nizmu iniciátorom tajných útekov 
mladých saleziánov do Talianska, 
po likvidácii rehoľných domov v 
ilegalite rozvíjal spôsob fungovania 
saleziánov na Slovensku. „Štátna 
moc ho väznila a mučila a on, aby sa 
z toho vymanil, začal hru na blázna, 
ktorá trvala 15 rokov,“ pripomínajú 
saleziáni. Macák zomrel ako 96-roč-
ný v roku 2016.

tasr, Strážske 

Pomôcky, podľa kraja za symbolic-
kú sumu, poskytnú v zariadeniach 
Arcus a Via – Lux v Košiciach, 
Harmonia v Strážskom a Lumen 
v Trebišove. V okrese Trebišov ide 
vôbec o prvú požičovňu pomôcok. 
K dispozícii budú zdravotné poste-

le, invalidné vozíky, WC stoličky, 
stoličky do sprchy, chodúľky, jedá-
lenské stolíky či antidekubitné pod-
ložky. „Snažíme sa postupne rozhý-
bať službu požičiavanie pomôcok, 
pretože v rámci kraja ju v súčas-
nosti zabezpečujú najmä neverejní 
poskytovatelia, s výnimkou mesta 
Rožňava. V okresoch Gelnica, Mi-

chalovce, Sobrance a Trebišov do-
posiaľ zdravotnícke pomôcky nepo-
žičiaval žiaden poskytovateľ, preto 
som rád, že kraj ako prvý prináša 
túto službu do Trebišova, a verím, 
že časom aj do ďalších miest,“ uvie-
dol predseda KSK Rastislav Trnka. 
V prípade záujmu o službu poži-
čiavania spomínaných pomôcok sa 

stačí prihlásiť osobne v niektorom 
zo štyroch uvedených zariadení. 
Bližšie informácie, vrátane kon-
taktnej osoby a cenníka, zverejnia 
poskytovatelia aj na svojich inter-
netových stránkach. Poskytovanie 
sociálnej služby o tento druh KSK 
rozšíril od 1. januára 2020.

Poskytovanie kultúrno-spoločenských služieb privedie do Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Humennom ročne 
80-tisíc návštevníkov. Ako o tom informovala riaditeľka MsKS Marta Helemiková, kultúrna príspevková organizácia mesta 

organizuje každý rok približne 400 kultúrnych podujatí vo vlastnej réžii.

Zdravotné pomôcky si po novom môžu požičať osoby so zdravotným znevýhodnením alebo postihnutím od štyroch 
verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK.) TASR o tom 

informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.
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Poľadovica: Polícia zaznamenala 47 škodových udalostí a jednu dopravnú nehodu

Novoročný vinš

Od januára už len eKasa, inak pokuta

tasr, Prešovský kraj, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO        

Ako informuje polícia na sociálnej 
sieti, cesta medzi Starým Smokov-
com a Popradom je opäť prejazd-
ná. Spomedzi 47 škodových uda-
lostí na cestách Prešovského kraja 
sa ich len v meste Prešov podľa 
Pavlikových slov vo štvrtok do 
skorého popoludnia stalo 34. Do-
pravnú nehodu polícia podľa neho 
zaevidovala v okrese Kežmarok. 
O poľadovici na cestách v okresoch 

Prešov, Stará Ľubovňa, Bardejov, 
Svidník, Humenné a Vranov nad 
Topľou informovala polícia už vo 
štvrtok ráno, následne uzavrela 
cestu druhej triedy II/534 v úseku 
Starý Smokovec – Poprad. Podľa 
aktualizácie, ktorú polícia popo-
ludní zverejnila na sociálnej sieti, 
je už táto cesta opäť prejazdná. 
Polícia naďalej vyzýva vodičov 
k zvýšenej opatrnosti na cestách na 
území celého Prešovského kraja. 

ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO        

Systém finančnej správy eKasa fun-
guje od apríla 2019 korektne a bez 
akýchkoľvek obmedzení. Podni-
katelia, ktorí ešte eKasu nemajú, 
musia počítať s následkami. Od 
1.01.2020 môže finančná správa 
v zmysle zákona o používaní elek-
tronickej registračnej pokladnice 
udeľovať pokuty za neevidovanie 
tržieb v systéme eKasa. Minimálna 
pokuta je 330 eur, vyšplhať sa však 
môže až na 20 000 eur, hrozí aj 
strata živnostenského oprávnenia. 
Finančná správa eviduje, že niek-
torí podnikatelia začnú svoje pod-
nikanie až neskôr v januári, resp. 

budú niektoré prevádzky z dôvodu 
dovoleniek a inventúr začiatkom 
januára zatvorené. V takom prí-
pade si musia podnikatelia eKasu 
zriadiť do termínu otvorenia a ne-
musí sa tak stať hneď k 1.januáru. 
Každopádne platí, že podnikateľ, 
ktorý od 01.01.2020 prijíma tržbu, 
musí ju zaevidovať už iba cez sys-
tém eKasa (t.j. prostredníctvom 
online registračnej pokladnice 
alebo virtuálnej registračnej pok-
ladnice). Aktuálne eviduje tržby 
v systéme eKasa už 181 976 pok-
ladníc. To predstavuje 89 % z cel-
kového počtu aktívnych klasických 
pokladníc spred apríla 2019 (pred 
spustením eKasy bolo aktívnych 

205 000 pokladníc). Z nepripoje-
ných pokladníc môže ísť v niekto-
rých prípadoch aj o 
sezónnych podni-
kateľov, ktorí pok-
ladnicu v súčas-
nosti nevyužívajú, 
a preto stačí, ak sa 
pripoja až v čase, 
keď začnú evidovať 
tržby. Pripojené 
pokladnice vydajú 
denne už viac ako 7 
mil. pokladničných 
dokladov, ktoré 
finančná správa 
dokáže bez problé-
mov prijať. Systém 

finančnej správy funguje korektne 
a bez akýchkoľvek obmedzení. 

Polícia v súvislosti s poľadovicou na cestách v Prešovskom kraji zaznamenala vo štvrtok 47 škodových udalostí. Podľa informácií 
prešovského krajského policajného hovorcu Igora Pavlika zaevidovali tiež jednu dopravnú nehodu. 

Skončila sa výnimka pre neudeľovanie pokút za neevidovanie tržieb prostredníctvom systému eKasa. Od 1. januára 2020 môžu 
podnikatelia evidovať tržby už len prostredníctvom systému eKasa. Finančná správa bude na plnenie zákonných povinností dohliadať. 
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Nech vás dary Božskej milosti 
po celý tento rok chránia, 

nech Pán Boh vám dá dobrého zdravia, 
šťastia, radosti a požehnania. 

Prajeme všetko, čo vo vás radosť vzbudí, 
prajeme lásku, lebo ona spája ľudí. 

Prajeme priateľov, čo dokážu s vami žiť, 
prajeme milovať a milovaní byť. 

Obmäkčime naše srdiečka, 
nájdime slová vďaky pre teba, otec a mamička, 

pre teba, brat a sestra moja, pre teba, dedko 
a babička, 

najkrajšou vďačnosťou by bol sladký bozk  
na ústa a na líčka. 

Autor: Štefan Letko 
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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

13. 01.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
14. 01.   SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
15. 01.   CENTRUM,
 Námestie slobody 67 (Južné nám.)
16. 01.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
17. 01.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
18. 01.  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
19. 01 .  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
20. 01.   SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16

Januárové dažde - osivám 
nešťastie.

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

schovaj voz.
Na svätého Marcela (16. 1., 

pápež) zima vtiera sa ti do tela.
Málo vody v apríli a máji odplatí 

sa za mnoho snehu v januári.
V januári keď sneží alebo prší, 

gazda nech nečaká hojnú úrodu.
Fabiánskej zimy (20. 1., pápež 
a mučeník) obávajú sa cigáni. 

Dážď keď prinesie január, 
neteší sa hospodár.

Ak je v januári jasno, budeme 
zberať veľa ovocia.

PRANOSTIKA

 (jac)

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. 
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (13.01.) 7:14 / 16:02 hod.
ut 7:14 / 16:04 hod.
str  7:13 / 16:05 hod.
štvr 7:12 / 16:07 hod.
pia  7:11 / 16:08 hod.
sob 7:11 / 16:09 hod.
ned 7:10 / 16:11 hod.
pon (20.01.) 7:09 / 16:12 hod.

„ČLOVEK NECH SKÚŠA 
VŠETKO, VRAVIA BOHOVIA, 
NECH SA VÝDATNE ŽIVENÝ 

UČÍ VZDÁVAŤ VĎAKU 
ZA VŠETKO A POCHOPÍ, 

ŽE BYŤ SLOBODNÝ 
ZNAMENÁ 

ÍSŤ, KAM SA MU ZAŽIADA.“

Myšlienka týždňa...

(FRIEDRICH HÖLDERLIN * 1770-1843 * nemecký 
lyrický básnik, predstaviteľ romantizmu, spolutvorca 

idealizmu; zaslúžil sa o premostenie romantizmu a 
klasicizmu)

KÚPALISKO V HUMENNOM
(13. – 19. 1. 2020)

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

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

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

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

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽDŇA   
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON)  V HUMENNOM.

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E-R/0118
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Turizmus: V Ždiari nápor turistov zvládli, v Tatrách bol viackrát dopravný kolaps

Cesta k Morskému oku je zľadovatená, aj tak tam chodia autá

tasr, Vysoké Tatry  

Návštevnosť počas tzv. zlatého 
týždňa cez vianočné a novoročné 
sviatky bola vo Vysokých Tatrách 
porovnateľná s vlaňajškom. „V 
našich strediskách v Tatranskej 
Lomnici a na Štrbskom Plese sme 
zaznamenali zhruba päť- až desať-
percentný nárast oproti rovnakému 
obdobiu minulého roka. To však 
poznačilo predovšetkým nepriaz-
nivé počasie. Z dlhodobého hľa-
diska je návštevnosť na približne 
rovnakej úrovni,“ uviedol obchod-
no-marketingový manažér stredis-
ka Vysoké Tatry Lukáš Brodanský. 
Na prelome rokov mali hotelové ka-
pacity úplne vypredané, šlo najmä 
o trojdňové pobyty. Výnimkou však 
neboli ani hostia, ktorí prichádzali 
aj na celý týždeň, aby si okrem lyžo-
vačky užili aj ostatné služby a atrak-
cie v regióne. „Napriek upraveným 
zjazdovkám a stabilnej návštevnosti 
stredísk evidujeme zvyšujúcu sa in-
tenzitu individuálnej dopravy, ktorá 
sa podpísala pod niekoľko kolapsov 
najmä v Starom Smokovci, ktorý je 
dopravným uzlom pre celé Tatry. 
Počas zlatého týždňa došlo k opa-

kovaným kolapsom dopravy najmä 
v ranných a popoludňajších časoch 
pri príchode a odchode návštevní-
kov,“ dodal Brodanský. Zvyšujúca 
sa intenzita automobilovej dopravy, 
ktorá sa podpísala pod opakované 
dopravné kolapsy počas zlatého 
týždňa, si podľa neho vyžaduje nové 
systémové riešenia v oblasti dopra-
vy, ktoré by mali byť prínosom pre 
celé územie. „V opačnom prípade 
sa počet dopravných kolapsov bude 
zvyšovať. Preto je nevyhnutné riešiť 
dopravu zo strany miestnej aj regio-
nálnej samosprávy vrátane prísluš-
ných štátnych orgánov. Hovoríme 
o odklonení dopravy, ako aj parko-
vacích plochách,“ ozrejmil Brodan-
ský. S istými návrhmi na riešenie 
problémov s dopravou prišiel aj 
najväčší prevádzkovateľ lyžiarskych 
stredísk vo Vysokých Tatrách. Ide 
napríklad o lanovku z Hrebienka na 
Skalnaté pleso či projekt parkoviska 
hneď pri vstupe do Tatranskej Lom-
nice pod Cestou slobody. Realizácia 
týchto zámerov je však pre kritiku 
verejnosti zatiaľ v nedohľadne.
 
V neďalekej Bachledovej doline by 
sa z pohľadu návštevnosti dalo za 

„zlatý týždeň“ označiť obdobie od 
30. decembra do 6. januára. „Je 
to najmä z dôvodu, že po odmä-
ku v týždni pred Vianocami bolo 
potrebné veľa zjazdoviek nanovo 
zasnežovať a dosnežovať. Stredisko 
tak bolo opätovne otvorené od 
25. decembra, zo začiatku s troma 
zjazdovkami a postupne pribúdali 
ďalšie. Momentálne máme otvore-
né takmer všetky zasnežované zjaz-
dovky, bežeckú i sánkarskú trať,“ 
uviedla marketingová manažérka 
strediska Bachledka Ski & Sun Mar-
tina Múdra. Najväčší nápor náv-
števníkov bolo podľa nej cítiť okolo 
Silvestra a pár dní po Novom roku. 
Priemerne v tomto období navštívi 
stredisko okolo 2500 ľudí denne, v 
silné dni aj viac ako 3000. Peší tu-
risti smerujúci na Chodník koruna-
mi stromov Bachledka pritom tvo-
ria približne 30 až 40 percent náv-
števníkov. „Národnostne je to u nás 
už roky podobné, Slováci tvoria pri-
bližne 60 percent klientov, takmer 
40 percent sú Poliaci a v malom 
množstve ostatné národnosti. Zme-
nou oproti minulým rokom je čo-
raz častejší výskyt turistov z iných 
krajín, ktorí sa u nás donedávna 

veľmi nevyskytovali, ako Izrael, 
Veľká Británia, USA či Holandsko,“ 
doplnila Múdra. Nápor v silné dni 
sa snažia zvládnuť najlepšie, ako sa 
dá, personálne sú posilnené všetky 
prevádzky a prioritne obsluha par-
koviska. Podľa Múdrej situáciu s 
dopravou pomohli vyriešiť najmä 
vlaňajšie opatrenia, napríklad zväč-
šenie odstavných plôch a výmena 
lanovky z Bachledovej doliny za 
kabínovú lanovku. „Preprava turis-
tov je tak plynulejšia. Z investícií a 
zmien pomohla aj prestavba a roz-
šírenie križovatky z hlavnej cesty do 
Bachledovej doliny či vybudovanie 
chodníkov v Ždiari. Peší tak už ne-
chodia po ceste I. triedy smerom do 
Ždiaru, ako to roky bolo. Tieto dve 
investície veľmi pomohli plynulému 
toku dopravy a bezpečnému pohy-
bu chodcov,“ skonštatovala Múdra. 
V stredisku neďaleko obce Ždiar 
v zime pribudla na vrchole nová 
reštaurácia, zväčšili a personálne 
posilnili lyžiarsku školu, pribudol 
detský areál so službou stráženia 
detí a je tam aj 2,5 kilometra dlhá 
sánkarská trať, ktorá priniesla alter-
natívu pre nelyžiarov.

tasr, Remetské Hámre  

„Je tam naozaj veľká poľadovi-
ca, nie je to bezpečné a niektoré 
autá tam chodia na letných alebo 
značne opotrebovaných pneuma-
tikách,“ uviedol pre TASR. Podľa 
neho ide o každoročný problém, je 
to cesta v horskom pásme lesa, kde 
sú úplne iné podmienky ako v niž-
ších polohách, a veľa vodičov s tým 
neráta a upozornenie nerešpektu-
je. „Aj ja sám som už vyťahoval pár 
ľudí, keď dostali šmyk a skončili 

mimo cesty, no ešte ma skritizova-
li, že prečo tá cesta nie je upravená. 
Pritom je tam značka, ktorá ich 
upozorňuje na to, že v zime sa ko-
munikácia neudržiava,“ skonštato-
val starosta. Ide o deväť kilometrov 
dlhú cestu a jej neustála údržba by 
si vyžadovala značné finančné pro-
striedky. Podľa starostu by mali 
ísť ľudia vzhľadom na bezpečnosť 
za takýchto podmienok k Mor-
skému oku radšej pešo. „Chcem 
spolu s riaditeľom Lesov SR ini-
ciovať stretnutie s predsedom Ko-

šického samosprávneho kraja, či 
nám nejako nevedia pomôcť, aby 
sa tá cesta pravidelne udržiavala. 
My sme radi, že tam chodia turisti 
a navštevujú túto vzácnu lokalitu, 
ale vznikajú tam problémy, keď 
sa podmienky na ceste zhoršia,“ 
dodal Kondžura. „My túto cestu 
udržiavame, prehŕňame aj posy-
pávame, ale len podľa našej po-
treby alebo napríklad, keď sa tam 
očakáva väčší počet návštevníkov, 
ako to bolo napríklad na Silvestra. 
Teraz je tá situácia o to kompliko-

vanejšia, že na celom Zemplíne je 
silná poľadovica a na tejto lesnej 
ceste nie je možné použiť chemický 
posyp, lebo sú tam vodné zdroje,“ 
ozrejmil hovorca Lesov SR Pavel 
Machava a upozornil, že ide o les-
nú cestu určenú práve pre lesníkov 
a nie je na nej režim starostlivosti 
ako na bežných komunikáciách. 
Podľa neho by ľudia mali rešpek-
tovať dopravnú značku, ktorá ich 
na to upozorňuje, a hore radšej na 
autách nechodiť.

Zvyšujúca sa intenzita individuálnej dopravy sa podpísala pod niekoľko dopravných kolapsov najmä v Starom Smokovci, 
ktorý je dopravným uzlom pre celé Tatry.

Cesta k Morskému oku od Remetských Hámrov v Sobranskom okrese je zľadovatená a neposypaná, aj napriek tomu tam ľudia jazdia 
autami. Upozornil na to starosta Remetských Hámrov Marek Kondžura s tým, že ide o účelovú komunikáciu, ktorá je v správe Lesov SR.
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Každý z prihlásených záujemcov 
sa môže prihlásiť najviac s dvo-
ma projektmi. Informovala o tom 
humenská samospráva na svojej 
webovej stránke. Zapojiť sa s ná-
vrhom na investičnú akciu v rámci 
participatívneho rozpočtu môžu 
záujemcovia, ktorí sa na mest-
skom úrade prihlásili za „partici-
pantov“. Ako vyplýva z ich úvod-
ného stretnutia, maximálna výška 
finančného príspevku na jeden 
projekt môže predstavovať celko-

vú sumu vyčlenenú na participa-
tívny rozpočet, teda 12.000 eur. 
Podmienkami akceptácie návrhu 
projektu je jeho realizovateľnosť 
v aktuálnom kalendárnom roku 
a tiež, že musí byť uskutočnený 
na mestskom pozemku a majetku 
a vo všeobecnom záujme. Pro-
jekt tiež nesmie produkovať zisk 
a z hľadiska technického, finanč-
ného a právneho je považovaný za 
možný a realizovateľný. Humen-
ský mestský úrad v tejto súvislosti 
poskytol záujemcom vo štvrtok (9. 
1.) o 16.00 hod. konzultácie.

tasr, Snina   

Vznik spoločného podniku zod-
povedného za rozvoj rekreačnej 
oblasti Sninské rybníky považuje 
tak samospráva, ako aj urbárnici 
za jeden z dôležitých predpokladov 
ekonomického rozvoja mesta a re-
giónu. Samospráva tiež poukazuje 
na rozvoj cestovného ruchu, zvýše-
nie kvality poskytovaných služieb 
v ňom, zvýšenie počtu domácich a 
zahraničných návštevníkov a predĺ-
ženie ich pobytu v meste i regióne. 
„Oblasť má svoj neskutočný poten-
ciál,“ uviedla v tejto súvislosti pre 
TASR primátorka mesta Daniela 
Galandová s tým, že spoločný pod-
nik mesta a urbárnikov tiež vyrieši 
niekoľko rokov trvajúci spor. Jeho 
predmetom bola nájomná zmluva 
o prenájme pozemkov v rekreačnej 
oblasti, ktorú urbárnici považovali 
od jej vzniku za neplatnú. Namie-
tali i voči výške nájmu, ktorá ročne 
predstavuje približne 10-tisíc eur. 
Strany sa mali zmluvou riadiť do 
roku 2030. Urbárnici sa v tejto veci 
obrátili i na súd, no v marci 2019, 

keď sa začali medzi LPUS a mestom 
intenzívne rokovania o budúcnosti 
rekreačnej oblasti, vzala LPUS ža-
lobu na mesto o neplatnosť zmlu-
vy späť. Výsledkom pracovných 
stretnutí bolo Memorandum o vzá-
jomnom porozumení a budúcej 
spolupráci, ktoré mestskí poslanci 
odobrili v novembri 2019. Vznik 
spoločného podniku bol jednou 
z alternatív, ktorú memorandum 
na vyriešenie sporu ponúklo. Ako 
pre TASR potvrdila aj právna zá-
stupkyňa urbárnikov Martina Teke-
liová, schválený variant vytvorenia 
spoločného podniku považuje za 
najvýhodnejšie riešenie vyrovnania 
vzťahov v rekreačnej oblasti Snin-
ské rybníky aj LPUS. „Oceňujeme 
konštruktívny prístup vedenia mes-
ta Snina a mestského zastupiteľ-
stva. Veríme, že tento variant bude 
prínosný pre ďalší rozvoj rekreačnej 
oblasti Sninské rybníky a hlavne pre 
občanov Sniny,“ doplnila. Spoločný 
podnik by mal, podľa materiálov 
schválených mestským zastupiteľ-
stvom, vzniknúť do 1. apríla 2020. 
Jeho vzniku bude predchádzať 

hĺbkový audit v 
subjektoch, kto-
rých aktíva môžu 
p r e d s t a v o v a ť 
vklad do spoloč-
ného podniku, 
a tiež valuácia 
aktív. Spôsob 
spolupráce v spo-
ločnom podniku 
vymedzí samot-
ná zmluva, ktorú 
budú schvaľovať 
mestskí poslanci.

Humenné: Na projekty do participatívneho rozpočtu je čas do konca januára

Sninské rybníky bude spravovať  spoločný podnik mesta a urbárnikov

Návrhy na projekty v rámci participatívneho rozpočtu, ktoré mesto Humenné zavádza v roku 2020 po prvý raz,  
je možné predkladať do konca januára. 

O rekreačnú oblasť Sninské rybníky sa bude po novom starať spoločný podnik mesta Snina a Lesopoľnohospodárskej urbárskej 
spoločnosti (LPUS). Odobrenie spoločného podniku poslancami mestského zastupiteľstva na decembrovom rokovaní znamená 

koniec niekoľko rokov trvajúceho sporu medzi zainteresovanými stranami. Víta ho primátorka i urbárnici.

O rekreačnú oblasť Sninské rybníky sa bude po novom starať spoločný podnik mesta Snina 
a Lesopoľnohospodárskej urbárskej spoločnosti. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mesto Snina od tohto kroku očakáva lepší rozvoj cestovného ruchu, zvý-
šenie kvality poskytovaných služieb, zvýšenie počtu domácich a zahra-
ničných návštevníkov.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Kamenica nad Cirochou: Rok 2019 bol na krajnom východe SR najteplejší v histórii pozorovaní

Humenné: Počet slovenských aj zahraničných návštevníkov v roku 2019 stúpal

Zdroj TIC, Humenné   

Našou hlavnou úlohou je bezplatné 
poskytovanie informácií domácim 
a zahraničným záujemcom, infor-
movanie o podujatiach v meste 
a jeho okolí, príprava a vydávanie 
materiálov a ich prezentácia. Po-
skytujeme informácie o službách 
v meste (gastronómia, doprava, tipy 
na výlety) a spolupracujeme s jed-
notlivými organizátormi kultúr-
nych a športových podujatí. Počas 
roka organizujeme besedy a rôzne 
súťaže o meste. Rok 2019 bol pre 
Turistické informačné centrum bo-
hatý tak na činnosť, ako aj na zme-
ny. Väčšiu časť roka TIC pôsobilo 
v priestoroch železničnej stanice. 
Od septembra 2019 sídli v budove 
Mestského kultúrneho strediska na 
prízemí. Služby poskytuje TIC aj 
počas víkendov. Informácie o otvá-
racích hodinách nájdete na webo-
vej stránke www.visithumenne.sk. 
Na tejto stránke je možné prihlásiť 
sa na odber „newsletters“, čím zís-
kate pravidelné informácie o podu-
jatiach v našom meste.
V nových priestoroch pribudla aj po-

nuka služieb pre domácich, ale i za-
hraničných návštevníkov. Rozšírila 
sa ponuka webovej stránky www.
visithumenne.sk, kde si záujemca 
môže priamo zakúpiť ON – LINE 
vstupenky do kina FAJN a na vybra-
né podujatia MsKS Humenné. Počas 
roka sme vydali turistické materiály, 
ktoré sú plné tipov na výlety v meste 
aj okolí a obsahujú informácie o his-
torických zaujímavostiach. Naše 
mesto navštívilo v tomto roku mno-
ho turistov, ale aj skupín nadšencov, 
ktorí využili naše sprievodcovské 
služby. Humenné podľa štatistík, 
ktoré TIC vedie, navštívilo od začiat-
ku roka do konca mesiaca október 
1900 turistov. Mnohí boli z Čiech, 
Grécka, Španielska, Talianska, 
Ukrajiny, Indonézie, Nemecka, USA 
a Kanady. Čoraz viac zahraničných 
turistov nás kontaktuje prostred-
níctvom našej mailovej adresy in-
focentrum@mskshe.sk. S rastúcim 
počtom návštevníkov a záujemcov 
bol rozšírený aj sortiment ponúka-
ných suvenírov na predaj. V ponuke 
sú rôzne magnetky, hrnčeky, knihy, 
tričká, vaky, tašky s ľudovým vzo-
rom a logom Humenného.

tasr, Kamenica nad Cirochou 

Uplynulý rok bol veľmi až extrémne 
teplý na celom území. „Priemerná 
ročná teplota dosiahla v polohách 
do 300 metrov nad morom väčši-
nou desať až 12 stupňov Celzia, oje-
dinele bolo aj teplejšie,“ priblížili 
odborníci. V dolinách a kotlinách s 
nadmorskou výškou 700 až 800 m 
bola priemerná ročná teplota zväč-
ša na úrovni sedem až osem stup-
ňov C. Mesiace jún, november a 
december sa zapísali ako tie, počas 
ktorých boli teploty výrazne vyššie 

od normálu. „Teplotne nadnormál-
ne boli väčšinou aj zvyšné mesiace 
roka,“ dodali meteorológovia. Na-
opak, v máji boli teploty nižšie ako 
zvyčajne, výraznejšie odchýlky od 
normálu však dosiahli iba na zá-
pade krajiny. Absolútne najvyššiu 
teplotu roku 2019 v SR namerali 
prvého júla v Kuchyni na Záhorí, 
zaznamenali tam 37,6 stupňa C. 
Najnižšiu teplotu pozorovali mete-
orológovia v Oravskej Lesnej, kde 
bolo 23. januára mínus 26 stupňov 
C. V Hurbanove dosiahla priemer-
ná ročná teplota rovnakú hodnotu 

ako v roku 2018, 
12,42 stupňa C. 
„Táto hodnota je 
pre Hurbanovo 
rekordne vysoká 
za celú históriu 
meraní,“ upozor-
nil SHMÚ. Veľmi 
teplý, ale nie re-
kordný rok bol aj 
v Oravskej Lesnej 
a Rimavskej Sobo-
te. Ešte vyššie tep-
loty tam namerali 
v roku 2014.

Rok 2019 bol na krajnom východe Slovenska najteplejší v histórii. V Kamenici nad Cirochou namerali meteorológovia priemernú 
ročnú teplotu až 11 stupňov C. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Zriaďovateľom Turistického informačného centra (TIC) Humenné je mesto Humenné a pôsobí pri Mestskom kultúrnom 
stredisku. Patrí do siete TIC Slovenska, ktoré zastrešuje Asociácia informačných centier Slovenska.

V nových priestoroch pribudla aj ponuka služieb pre domácich, ale i zahraničných návštevníkov. | ILUSTRAČNÉ 
FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenné podľa štatistík, ktoré TIC vedie, navštívilo od začiatku roka do konca mesiaca október 1900 turistov. 
Mnohí boli z Čiech, Grécka, Španielska, Talianska, Ukrajiny, Indonézie, Nemecka, USA a Kanady. | FOTO: MILAN 
POTOCKÝ
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Humenné: Chodník od podchodu k Chemlonskej ulici sa dočkal opravy  

Začína sa rekonštrukcia mosta v Strážskom

tasr, Humenné 

„V rámci chodníka na Jasenovskej 
ulici pri plechovom oplotení išlo o vý-
menu poškodenej zámkovej dlažby 
na ploche 150 štvorcových metrov. 
Zároveň sa tu osadilo aj nové osvet-
lenie,“ uviedla Michaela Dochánová 
z Mestského úradu v Humennom. 
Keďže týmto úsekom prechádza 
denne množstvo ľudí a hneď za pra-
vouhlou zákrutou sa nachádza prie-
chod pre chodcov, humenská samo-
správa sa rozhodla osadiť práve na 
tomto mieste spomínané osvetlenie. 
Chodci tak budú oveľa viditeľnejší 
pre vodičov motorových vozidiel. 
„Na chodníku na Chemlonskej ulici, 
ktorý bol už v zlom stave, sa odstránil 
poškodený asfaltový povrch, namon-
tovali sa nové betónové obrubníky a 
povrch prekryl nový asfalt. Chodník 
je dlhý 78 metrov s celkovou plochou 
200 štvorcových metrov,“ doplnila 

Dochánová. Chodníky na Chemlon-
skej aj na Jasenovskej ulici opravila 
firma Eurovia SK. Nové osvetlenie 
na spomínanej Jasenovskej ulici 
zrealizovala firma Nemec elektro-
montáže za takmer 5000 eur. V rám-
ci plánu rekonštrukcie a opravy 
miestnych komunikácií, chodníkov 
a spevnených plôch bude dohroma-
dy opravených 15 úsekov. Zmluvná 
cena rekonštrukcie pritom predsta-
vuje celkovo takmer 500.000 eur. 
„Okrem spomínanej Jasenovskej a 
Chemlonskej ulice sa už zrealizovala 

oprava chodníkov v areáli Základnej 
školy (ZŠ) Hrnčiarska, odvodnenie 
chodníka pri areáli ZŠ Hrnčiarska i 
výstavba nového úseku chodníka na 
Brestovskej ulici. Hotové je aj odvod-
nenie a rozšírenie spevnenej plochy 
pri bytovom dome Osloboditeľov 2, 
oprava chodníka medzi bytovými do-
mami na Laboreckej ulici číslo 7 a 8, 
na Vihorlatskej ulici a vyasfaltovanie 
jestvujúceho chodníka na Laboreckej 
ulici číslo 72 až 75,“ ozrejmila Dochá-
nová. V súčasnosti sa realizuje opra-
va miestnych komunikácií na Sídlis-

ku Poľana, prvá etapa sa týka úseku 
po Ulicu Iljikčana. Samosprávu ešte 
čaká rekonštrukcia chodníka na Gaš-
tanovej ulici s odvodnením, obnova 
chodníka na Ševčenkovej ulici pri ze-
leninovom trhovisku či vybudovanie 
bezbariérového prístupu k chodníku 
pri rieke Laborec od bytového domu 
Třebíčska 11. Opravia sa aj chodníky 
v areáli Materskej školy Kudlovská a 
za okresným súdom.

ts, Strážske 

V zrýchlenom konaní oslovil piatich 
uchádzačov, zmluva s úspešnou 
firmou by mala byť podpísaná za-
čiatkom budúceho týždňa. „Firma 
by mala odstrániť celú nosnú kon-
štrukciu súčasného mosta, pričom 
zachované ostanú iba hlavné piliere 
a časti opôr. Celkové náklady na re-
konštrukciu mosta a osadenie most-
ného provizória by sa mali vyšplhať 
na približne 2 400 000 eur. Tieto 
výdavky budeme hradiť z rozpočtu 
kraja,“ informoval predseda Košic-
kého samosprávneho kraja Rastislav 
Trnka. Podľa predloženej ponuky by 
mal zhotoviteľ začať s demolačnými 
prácami do dvoch týždňov, dočasné 
mostné provizórium by malo stáť 
najneskôr vo februári. Konštrukcia 
dočasného mosta by mala byť osa-
dená na existujúcich pilieroch, ktoré 

sú podľa znalec-
kého posudku 
v poriadku. Pro-
vizórium bude 
prejazdné pre 
peších, osobné 
autá aj autobusy, 
s výnimkou ná-
kladnej dopravy. 
Most typu tzv. 
Vloššák nahradia železobetóno-
vé nosníky predpätej konštrukcie. 
Okrem znaleckého posudku týka-
júceho sa posúdenia stavu mosta 
v Strážskom a priameho rokovacieho 
konania na jeho rekonštrukciu reali-
zoval Košický samosprávny kraj v no-
vembri a decembri minulého roka aj 
mimoriadne kontroly všetkých mos-
tov typu Vloššák, ktoré má v majetku. 
Z 568 mostných objektov prešlo kon-
trolou 54 z nich. „Tri z týchto mostov 
sme zrekonštruovali v roku 2018, 

takže v súčasnosti sú v bezchybnom 
stave,“ dodal Trnka. Podľa výsledkov 
z mimoriadnych prehliadok mostov 
z nosníkov typu „Vloššák“ je najviac 
poškodený most cez potok Čečanka 
za obcou Mokrance, most cez zá-
chytný kanál pred obcou Záhor, most 
cez nápustný kanál do Zemplínskej 
šíravy, most cez poľný kanál pred 
obcou Topoľany a most cez potok 
v meste Sečovce. Všetky sú zaradené 
do kategórie 6, čo znamená veľmi zlý 
stav. „Na týchto mostoch sme zatiaľ 

vykonali dočasné opatrenia, podop-
reté budú poškodené nosníky alebo 
presmerovaná doprava striedavo do 
jedného jazdného pruhu,“ informo-
val župan. 
Kraj bude rekonštrukciu týchto mos-
tov riešiť v najbližšej dobe prioritne, 
na čo chce vyčleniť 3 500 000 eur. Pri 
všetkých z nich bude potrebná výme-
na nosníkov, hydroizolácie, výmena 
ložísk aj oprava vozovky. Okrem toho 
v roku 2020 plánuje začať s rekon-
štrukciou ďalších 22 mostov.

Chodník od podchodu k Chemlonskej ulici v Humennom sa dočkal opravy, obnovila sa aj zámková dlažba na Jasenovskej ulici. 

Košický samosprávny kraj ukončil priame rokovacie konanie na výber zhotoviteľa, ktorý zrekonštruuje most v Strážskom pri Krivošťanoch a zabezpečí osadenie dočasného premostenia. 

Chodník od podchodu k Chemlonskej ulici sa dočkal opravy. Odstránili poškodený asfaltový povrch, na-
montovali nové betónové obrubníky a povrch prekryl nový asfalt.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Chodník, ktorý je dlhý 78 metrov, bol v zlom stave už 
niekoľko rokov.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Celkové náklady na rekonštrukciu mosta a osadenie mostného provizória by sa 
mali vyšplhať na približne 2 400 000 eur. Tieto výdavky budeme hradiť z rozpoč-
tu kraja,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 
| FOTO: MILAN POTOCKÝ

Poškodený most v Strážskom. Zhotoviteľ by mal 
začať s demolačnými prácami do dvoch týždňov, do-
časné mostné provizórium by malo stáť najneskôr vo 
februári.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY
SĽUBY

Inscenácia v podaní členov Divadla 
Alexandra Duchnoviča. Obraz ľudu 
v jednom deji na tri spôsoby. Sľuby 
sú predobrazom populárnej a často 

hranej Tajovského hry Ženský zákon. 
Sú takmer totožné s jeho prvým dejst-
vom, len v charakteroch jednotlivých 
postáv je badateľný posun. Charakter 
Zuzy Javorovej vykazuje mnohé črty, 

ktoré Tajovský neskôr rozvinul u 
Mary Maleckej zo Ženského zákona. 
Šťastie do seba zaľúbených mladých, 

Aničky Javorovej a Miška, ktorý 
musí narukovať na vojenčinu je v 

závere zachránené príchodom Notára, 
akéhosi Deus et machina, ktorý 

prináša na poslednú chvíľku doku-
ment o udelení výnimky. Nevznikne 
tak priestor na intrigy, ktoré takmer 

tragicky zasiahnu do života zaľúben-
cov v Ženskom zákone. – 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 fed-
erácia) 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.

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

ZAHRAJME SA SPOLU
Podujatie určené deťom, plné 

spoločenských hier (pexeso, puzzle, 
karty, hlavolamy...) – v pondelok 13., 
20. a 27. januára od 13.00 do 15.00 

hod.

SLOVENSKÉ ČIPKY VČERA A 
DNES

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

januára.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

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 ekosysté-
moch... Environmentálny vzdelávací 

projekt pre školy. - potrvá do júna 
2020.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála výstava. Súbor veľko-

formátových dobových fotografií 
prináša zábery od najstarších docho-
vaných vyobrazení štvorkrídlového 

objektu renesančného kaštieľa a 
priľahlého parku na rytine z obdobia 

druhej polovice XVII. storočia po 
dnešok. 

KINO FAJN

DOLITTLE
komédia, dobrodružný (USA), slov-
enský 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 

osobným 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 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., 19. a 26. januára o 

19.30 hod.; 23. 1. o 17.15 hod.
Film prináša príbehy troch žien, ktoré 
sa poznajú alebo sa spoznajú. Spája 
ich priateľstvo, muž a malé 5-ročné 
dievčatko. 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, nielen tá k 
vnučke. Snímka natočená podľa 

knižného bestselleru spisovateľky 
Evity Twardzik Urbaníkovej.

BAD BOYS NAVŽDY
(BAD BOYS FOR LIFE)

akčná komédia (USA), slovenské 
titulky – 23. a 24.. januára o 19.30 

hod.
Kým Marcus (M. Lawrence) sa pom-
aly chystá do policajného dôchodku, 
Mike (W. Smith) je presvedčený, že 

bude loviť zločincov do konca života. 
A to môže byť čo nevidieť, niekto 
sa ho totiž pokúša zabiť. Svojskí 

miamskí detektívi si tak naposledy 
musia zmerať sily s nepriateľmi v 

očakávanom pokračovaní populárnej 
akčnej komédie.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(KOZOROŽEC * 22. 12. – 20. 1.)

13. 01.  RASTISLAV, RASTISLAVA
14. 01.  RADOVAN, RADOVANA
15. 01.  DOBROSLAV
 (Svetový deň armády)
16. 01. KRISTÍNA
17. 01. NATAŠA, ANTAL
18. 01. BOHDANA
19. 01. DRAHOMÍRA,
 MÁRIO, SÁRA
20. 01. DALIBOR, SEBASTIÁN

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
13. 01. MICKA, MICA / HERA
14. 01. CHERYL / BRITA
15. 01. VIKY / BROK
16. 01. LEA / ZORA
17. 01. CONNIE / BERTÍK
18. 01. ÁBEL / ŽOLÍK
19. 01. TERKA / AJAX
20. 01. EDIE / CHICO

H
E

-R
/0171

MEDVEDÍCI BOONIE: CESTA 
DO PRAVEKU

(BOONIE BEARS: BLAST INTO 
THE PAST)

animovaný, komédia (CHINA), 
slovenský dabing – 24. a 26. januára 

o 17.30 hod.
Vick a jeho medvedí bratia sa ocitli 
v praveku a nemôžu sa dostať späť. 

Všade okolo nich sú obrovské 
praveké zvieratá, ktorým beží v 

hlavách jediné... obed! Počas jed-
nej naháňačky sa naši hrdinovia 
rozdelia a Bruč stretáva vlčiatko 
menom Feifei, ktoré sa chce stať 

statočným bojovníkom a rozhodne sa 
Bruča sprevádzať cestou za bratmi. 
Medzitým majú Brumlo a Vick nad 

hlavu starostí s kmeňom domorodcov, 
ktorých náčelník sa do Vicka úplne 
zbláznil. Dobrodružstvo, aké ešte 

nezažili, práve začína!
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(dk), -MJK-; Praha, Snina 

Kaprál sa po svojom návrate 
medzi aktívnych šermiarov zlep-
šuje. Pre Hunčárovú to bol ďal-
ší z prípravných turnajov pred 
dôležitými svetovými pohármi 
v Španielsku a v Maďarsku. 
Ešte v decembri uplynulého ka-
lendárneho roku sa na šermiar-
skych planšoch v českej Prahe 
predstavili aj sninskí seniori 
a seniorky, a darilo sa im.

PROSINEC CUP - český po-
hár senioriek v šerme kordom 
* Medzi 42 pretekárkami Sninu 
reprezentovala Katarína Hunčá-
rová. Prebojovala sa so štyrmi ví-
ťazstvami zo šiestich zápasov zo 
základného kola do vyraďovacej 
fázy. Tu v prvom zápase mala voľ-
ný žreb, potom porazila Vacínovú 

z Čiech rozdielom 15:9 na body. 
Následne však podľahla neskoršej 
celkovej víťazke turnaja Saligero-
vej z Českej republiky, tesne 13:15 
na body, a tak sa celkove umiestni-
la na 20. mieste.

MEMORIÁL V. a F. JANDY – 
medzinárodný turnaj seniorov 
v šerme kordom *  Medzi 80 šer-
miarmi z Českej republiky, Poľska 
a Slovenska sa predstavil aj snin-
ský senior Martin Kaprál. Zo zák-
ladného kola, kde vybojoval štyri 
víťazstvá z ôsmich zápasov po-
stúpil medzi 64-ku pretekárov do 
eliminácie. V prvom zápase si po-
radil s Krajsom z Čiech rozdielom 
15:13 na body, no v ďalšom boji už 
nestačil na Salzera z Českej repub-
liky, ktorému podľahol  7:15 na 
body, a celkovo sa tak klasifikoval 
na 24. mieste. Víťazom memoriálu 
sa stal Jurka z Českej republiky.

(dk), -MJK-; Satu Mare, Užhorod, Snina 

V posledné dni uplynulého kalen-
dárneho roku 2019 sa športovci 
Klubu šermu Snina zúčastnili 
dvoch medzinárodných turnajov 
v Rumunsku a na Ukrajine. Naj-
mä pre kadetov a kadetky boli 
prípravou pred januárovým Eu-
rópskym pohárom v Bratislave, 
nominačným turnajom o postup 
na európske majstrovstvá.

SATU MARE (20. - 21. 12. 2019) 
-  Cupe 1 decembrie“  * za účasti 
125 šermiarov z Rumunska, Ukraji-

ny a zo Slovenska. 
Výsledky sninských šermiarov  * 
kategória mladší žiaci: ...6. Lukáš 
Sentivan... 13. Martin Koškovský... 
* kategória staršie žiačky: ...22. Má-
ria Riedl... * kategória kadeti: ...12. 
Ľubomír Hunčár... * kategória star-
ší žiaci: ...20. Lukáš Sentivan... 26. 
Martin Koškovský... * kategória ka-
detky:  ...12. Viera Grossrubatscher... 
14. Žela Grossrubatscher... 18. Mária 
Riedl... 24. Natália Hrustičová... 

UŽHOROD (27. - 28. 12. 2019 - 
Novoročný turnaj v šerme kordom 
* za účasti 115 pretekárov z Ukrajiny 

a zo Slovenska. 
Výsledky sninských šer-
miarov * kategória mladší 
žiaci: 1. Lukáš Sentivan... 
13. Gabriel Ganaj, 14. La-
dislav Kosťun... * kategó-
ria kadeti:  ...14. Ľubomír 
Hunčár... * kategória ka-
detky: ...7. Natália Hrus-
tičová,  8. Želmíra Gros-
srubatscher... *  kategória 
seniori:  ...22. Ľubomír 
Hunčár, 23. Dalibor Ka-
zík... 26. Martin Kazík... 
* kategória seniorky: ...5. 
Katarína Hunčárová... 
10. Želmíra Grossrubat-
scher... 12. Natália Hrus-
tičová...

Česká metropola rozložila šermiarske planše aj pre Sninčanov 

Súťažný záver roka 2019 u sninských šermiarov... medzinárodne

Katka Hunčárová dostala „stopku“ s číslom 
20 od víťazky turnaja. | FOTO: ARCHÍV DK

Výprava mladších žiakov sninských šermiarov v ukrajinskom Užhorode. | FOTO: ARCHÍV DK

Kategória seniorská na novoročnom turnaji v Užhorode.  | FOTO: ARCHÍV DK
Medzinárodného turnaja v Satu Mare sa zúčastnili aj snin-
skí šermiari. | FOTO: ARCHÍV DK

Ani Martin Kaprál sa v Prahe neprebojoval 
do najlepšej desiatky. | FOTO: ARCHÍV DK
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(pet), -MJK-; Prešov 

Vo vybraných mestách východ-
ného Slovenska organizovali 
v uplynulých týždňoch halové re-
gionálne majstrovstvá mládeže. 
Samozrejmosťou bola aj súťažná 
prítomnosť humenských mladých 
tenistov.

Za 1. TC Humenné  predstavili: Se-
bastián Minich, Dávid Keller, Diana 
Podolská, Nikolas Karandušovský, 
Tamara Šebáková, Kristián Valalik, 
Samuel Mato a Tomáš Goffa.

MLADŠÍ ŽIACI * Najviac sa dari-
lo Kristiánovi Valalikovi a Tamare 
Šebákovej. 
Valalik sa vo dvojhre prebojoval do 

štvrťfinále, kde ho v boji o medaily 
vyradil prvý nasadený hráč turnaja. 
Šebákovej sa vo štvorhre spolu so 
svojou spoluhráčkou Timeou Gross 
podarilo vybojovať striebornú me-
dailu. 

STARŠIE ŽIAČKY * Darilo sa Di-
ane Podolskej, keď si spolu so svojou 
spoluhráčkou Leou Kolodžejovou z 
Košíc vybojovali bronzovú medailu 
vo štvorhre. 

DORASTENCI * Hneď na úvod-
nom turnaji chlapcom neprial žreb. 
Dávid Keller sa v prvom kole stretol 
s prvým nasadeným hráčom a Se-
bastián Minich s druhým nasadeným 
hráčom turnaja, neskorším víťazom. 
Chlapci si však napravili chuť vo 

štvorhre, v ktorej sa im podarilo vy-
bojovať tretie miesto.
Našu dvojicu čaká náročná sezóna, 
keďže vstúpili do kategórie dorastu, 
kde sa budú stretávať aj s 18-ročnými 
chlapcami.

Tenisová akadémia Prešov uspo-
riadala v dňoch 7. - 10. decembra 
Halové regionálne majstrovstvá 
starších žiačok. Zúčastnilo sa ich 32 
dievčat. Z hráčov 1.TC Humenné sa 
majstrovstiev zúčastnila Diana Po-
dolská a tiež naša bývalá hráčka Kar-
in Ferjaková, v súčasnosti hrajúca za 
Tenisovú akadémiu Prešov.

Ferjaková obsadila tretie miesto vo 
dvojhre a vybojovala si tak postup 
na majstrovstvá Slovenska. Spolu s 
Ester Gonosovou, ktorá ju vyradila 
v semifinále dvojhry, vyhrala súťaž 
štvorhry. 
Podolská vo dvojhre vypadla hneď v 
prvom kole, vo štvorhre skončila na 
treťom mieste.

Humenskí tenisti na halových regionálnych majstrovstvách

Strieborná Karin Ferjaková (vpravo) na HMR starších žiačok v Prešove.|  FOTO ARCHÍV TCHE

Diana Podolská a Lea Kolodžejová – tretie 
miesto vo štvorhre starších žiačok. |  FOTO  
ARCHÍV TCHE

Tamara Šebáková (druhá zľava) so ziskom striebra na HMR. |  FOTO ARCHÍV TCHE

Hráči 1. TC Humenné - Sebastián Minich, Dávid Keller, Diana Podolská, Nikolas Karandušovský, 
Tamara Šebáková, Kristián Valalik, Samuel Mato  a tréner Mário Burda. |  FOTO ARCHÍV TCHE



PONDELOK
13. JANUÁR 2020 HUMENSKÝ EXPRES 13|ŠPORT

(pet), -MJK- 

Začiatkom októbra usporiadal 
Slovenský tenisový zväz už 15. ročník 
súťaže mládeže do 10 rokov Detský 
Davis Cup a Fed Cup. 

Na tento ročník sa do finálového kola 
prebojovali aj chlapci 1. Tenisového 
klubu Humenné, v ktorom hosťoval aj 
jeden hráč z Prešova, Timotej Turóci, 
a z našich to bola štvorica Christián 
Valalik, Nicolas Karandušovský, 
Samuel Ganaj a Maxim Horváth.

Ešte predtým si účasť mladí humenskí 
tenisti na tomto finálovom kole 
zabezpečili víťazstvom na regionálnom 
kole (predtým východoslovenský kraj). 
V prvom kole prehrali Humenčania s 
neskorším finalistom tesným rozdielom 

2:3, keď o víťazstve Bystričanov 
rozhodlo len niekoľko loptičiek. 
Timotej Turóci z 1. TC Humenné bol 
vyhlásený ako najbojovnejší hráč 
finálového turnaja Detského Davis 
Cup-u.

Poradie družstiev

TC BASELINE Banská Bystrica
TA Edmund Pavlík Banská Bystrica
TC Topoľčany
TK Mladosť Košice
1.TC Humenné
TJ Sokol Prešov
Lieskovský tenisový klub – LTC
TŠP – tenisová škola Petržalka
TC EMPIRE Trnava
ŠKM Nádeje Trakovice
ŠK TC Dúbravka Bratislava
TC Play Tennis Malinovo

Finále detského Davis Cup-u. Timotej Turóci najbojovnejším hráčom

Chlapci 1. TC Humenné sa prebojovali do finálového kola 15. ročníka súťaže. |  FOTO ARCHÍV TCHE

Zo zápasu finále detského Davis Cup-u. Na humenskej strane  |  FOTO ARCHÍV TCHE

Timotej Turóci z humenského družstva mladých tenistov bol vyhlásený za najbojovnejšieho hráča 
turnaja. |  FOTO ARCHÍV TCHE

Dávid Keller a Sebastián Minich si napravili chuť vo štvorhre, v ktorej sa im podarilo vybojovať 
tretie miesto. |  FOTO ARCHÍV TCHE
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Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.
Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca podnikateľom 
a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a civilnej 
ochrany. 

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

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

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

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

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

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

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana

H
E-PR

/0103

HUMENNÉ. Čoraz častejšie „zdobia“ okolie našich príbytkov bytových 
domov betónové plochy, zastavané parkoviská pribúdajúcich automo-
bilov. Prirodzené zelené priestranstvá vymierajú, „musia“ ustúpiť. Preto 
si takýto pohľad na umelé skrášľovanie okolia našich bytových domov 
a fantázia občanov nášho mesta zaslúži obdiv. Tieto umelé skalky vy-
rástli na Třebíčskej ulici v Humennom. | -MJK- / FOTO MJK

SPRAVODAJSTVO / INZERCIA
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(ľsel), -MJK-; Michalovce 

Medziročné obdobie, prelom rokov 
je u istých druhoch športov relaxač-
ným obdobím priateľských zápasov 
a záťažových tréningov. Už 5. ročník 
„Novoročného volejbalového turnaja 
o Pohár primátora mesta“ organizo-
vali 4. januára v Michalovciach. 

Aj tento rok sa turnaja zúčastnil tím 
„Ruka hore, noha v torte”, v ktorom 
mal klub ŠK Gymnázium Humenné 
svoje zastúpenie - v zložení Barbora 
Kerpčarová, Kika Éterická, Matúš Ja-
kubov, Juraj Biľ, Peter Staško, Michal 
Kuraš a Peter Šompľak. Poslední dvaja 
menovaní sú hráčmi prvoligového tímu 
ŠK Gymnázium Humenné. Družstvu sa 
podarilo prebojovať až do finále. Keď-
že z posledného zápasu odchádzali ako 
víťazi, turnaj aj vyhrali.

DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE VEDIEŤ

Inzerujte v našich novinách a ste stále na očiach.
Oslovíte viac ako 10-tisíc domácností.

prosperujte s nami

redakcia@humenskyexres.sk

H
E

-S/0042

Humenčania zvíťazili na V. ročníku Novoročného volejbalového turnaja 
o Pohár primátora masta Michalovce.  | ARCHÍV ŠKGHE

 

 

 

 

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

HE-PR/0248

7. 3. 2016Inzercia8

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Medzilaborce, Snina, Humenné, Vranov n/T, Michalovce, Sobrance, Trebišov. Vydáva VIHORLAT PRESS, 
s.r.o. v Humennom, IČO: 36457370. Šéfredaktorka: Anna Kornajová - 0905 188 845  Marketing, obchod, inzercia: Michaela Kobanová - 057 772 
2227, 0911 256 749, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk  Redaktor: Milan Potocký, e-mail: milan.potocky@slovenskyvychod.sk, mobil: 0918 756 264 

 Informačný servis a spravodajstvo: Michaela Jurcová  Grafická úprava: Roman Vorreiter, www.vorreiter.sk  Adresa redakcie: Chemlonská 1, 066 01 Humenné l Kontakt: 057 772 2227, 057 771 2227, e-mail: 
redakcia@slovenskyvychod.sk   Športová redaktorka: Michaela Kobanová - 0911 256 749, michaela.kobanova@slovenskyvychod.sk l Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod. Nevyžiadané 
rukopisy a fotografie nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia 
nezodpovedá. Tlačí PETIT PRESS. Distribuuje Mediaprint, Kapa press, Slovenská pošta, vlastná distribúcia. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.           © VIHORLAT PRESS, s.r.o

Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

H
E/0047

Ruka hore, noha v torte...  
Humenskí „gymnazisti“ víťazmi turnaja
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HUMENNÉ. V septembri 2019 navštívila naše mesto Evička Černá. Bývalá moderátorka, po-
litička, banková ombudsmanka, členka správnej rady Nadácie Markíza. Podelila so svojimi 
priateľmi s jej novou knižnou publikáciou „Žiť život s vášňou“. Sprevádzala ju pracovníčka 
Vihorlatskej knižnice, Zuzka Švecová.  |    -MJK- / FOTO MJK 

HUMENNÉ. Muzikál skvelého Stanislava Štepku – „Malý veľký muž“, na motívy bohatého ži-
votného príbehu veľkého Slováka, generála Milana Rastislava Štefánika, zavítal do Humen-
ného v máji uplynulého kalendárneho roku. Hlavného predstaviteľa stvárnil Ondrej Hraška, 
nezabudnuteľné herecké a spevácke výkony zanechali na divadelných doskách Mestského 
kultúrneho strediska aj ostatní prítomní členovia Radošinského naivného divadla (Maruška 
Nedomová, Csongor Kassai...).  |    -MJK- / FOTO MJK 

HUMENNÉ. Zemplínske svedectvá minulosti pod nánosmi času... „História by ostala len 
zhlukom údajov a dát tak, ako prechádzali stáročiami, keby im silu a príťažlivosť nevtlačil 
príbeh...“ Takto premýšľal humenský publicista, novinár a bývalý šéfredaktor miestneho 
týždenníka, Marián Šimkulič pred zrodom svojej publikácie, ktorú predstavil verejnosti na 
pôde Vihorlatskej knižnice v marci uplynulého kalendárneho roku. Na ďalšej snímke jeho 
manželka, bývala novinárka Anička Šimkuličová.  |    -MJK- / FOTO MJK 

HUMENNÉ. Slovenské vokálne hudobné zoskupenie – A-capella (spev bez sprievodu hudobných nástrojov), zložená z populárnych osobností slovenského showbiznisu, divadelných či muzikálových produkcií, 
opäť navštívili svojich fanúšikov mesta Humenné i blízkeho okolia. A opäť pod taktovkou osobností, ako Braňko Kostka či Svetlana Rymarenko, mali čo ponúknuť.  |  -MJK- / FOTO MJK 

Ohliadnutie za kultúrou na pôde Humenného v roku uplynulom


