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Rekonštrukcia osvetlenia v Humennom 
priniesla iba zanedbateľný efekt

Komunita okolo kultúrno-
spoločenského centra Nerv 
sa rozrastá

Pri dopravnej nehode sa ťažko 
zranili dvaja ľudia

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mesto Humenné investovalo pred 
tromi rokmi do rekonštrukcie ve-
rejného osvetlenia z eurofondov 
a svojho rozpočtu takmer 800-tisíc 
eur. Cieľom bola modernizácia, re-
konštrukcia a optimalizácia verej-
ného osvetlenia zameraná na zní-
ženie energetickej a environmen-
tálnej náročnosti. Projekt riešil 
výmenu vyše 800 kusov svetelných 

bodov - svietidiel, reguláciu sve-
telnej sústavy, monitoring – diaľ-
kový dohľad a výmenu vzdušných 
káblov. V rámci projektu sa rekon-
štruovalo osvetlenie na sídlisku 
1, 2, 2A, časť Poľana a výpadovka 
od hlavného kruhového objazdu 
v smere na Strážske. Úspora elek-
trickej energie sa mala dosiahnuť 
na základe regulácie jednotlivých 
skupín svietidiel a znížením vý-
konu jednotlivých svietidiel. Či 

je to naozaj tak, sa na rokovaní 
mestského zastupiteľstva pýtal 
poslanec Michal Babin. „V minu-
losti bolo kopu peňazí dané na tie 
výmeny svetiel, žiariviek. Prečo sa 
to doteraz neodzrkadlilo?“ pýtal sa 
poslanec Michal Babin.

Riaditeľ TS: Ten efekt je 
zanedbateľný
Podľa riaditeľa Technických slu-
žieb mesta Humenné Milana Ku-

ruca rekonštrukcia nepriniesla 
výraznú úsporu. „Prebehla síce re-
konštrukcia lámp verejného osvet-
lenia, vymenili sa žiarivkové lampy 
za lampy LED-kové, ktoré majú 
vynikajúcu úsporu, ale nevymenili 
sa rozvodné skrine a ani podzemné 
vedenie. To bola svojím spôsobom 
rekonštrukcia, ktorá priniesla mož-
no len 10 percent z očakávaného 
výsledku. Hlavné úspory, ktoré by 
sa mohli prejaviť, sú práve na tých 

Náklady na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v meste Humenné, ktoré prešlo pred pár rokmi 
rozsiahlou rekonštrukciou, nie sú až tak výrazne nižšie, ako sa očakávalo. Úspora má zatiaľ podľa 

riaditeľa Technických služieb mesta Humenné Milana Kuruca len zanedbateľný efekt.
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rozvádzačoch, na tých 84 odber-
ných miestach. To znamená 84 ku-
sov rozvádzačov, tam by bolo treba 
rovnako urobiť rekonštrukciu. Ten 
efekt je zanedbateľný,“ skonštato-
val Kuruc. V meste Humenné je asi 
2 800 svetelných bodov verejného 
osvetlenia a 84 odberných miest, 
teda rozvodných skríň. „V meste 
prebehli 3 etapy rekonštrukcie, 
ale tie nepriniesli proklamovaný 
efekt,“ uviedli technické služby 
v dôvodovej správe. V snahe znížiť 
náklady na elektrickú energiu TS 
v spolupráci s Východoslovenskou 
distribučnou, a. s., prispôsobujú 
výšku ističov skutočným potre-
bám na jednotlivých odberných 
miestach, čo síce nemá vplyv na 
spotrebovanú elektrickú energiu, 
ale podstatný vplyv na financie. 

Náklady na distribúciu tvoria až 
60 nákladov a silová elektrina iba 
okolo 40 percent celkovej ceny 
elektrickej energie. VDS, a. s., rea-
lizuje v Humennom svoje investič-
né akcie – rušia nadzemné vedenie 
a dávajú podzemné. Na mnohých 
stĺpoch, ktoré sa rušia, sú však 
káble aj pre verejné osvetlenie. 
„Tým dochádza k znefunkčneniu 
verejného osvetlenia a občania sa 
sťažujú na neosvetlené ulice. Tech-
nické služby musia provizórne rie-
šiť vzniknutú situáciu, provizórne 
napájať osvetlenie. Na to je však 
potrebný materiál, čo stojí nemalé 
finančné prostriedky,“ informovali 
technické služby v materiáli pred-
loženom na rokovanie mestského 
zastupiteľstva. 

Na osvetlenie pôjde tento 
rok 235-tisíc eur

Mesto dá v tomto roku na verejné 
osvetlenie zo svojho rozpočtu vyše 
235-tisíc eur. Najväčšou polož-
kou je spotreba elektrickej ener-
gie, ktorá je plánovaná vo výške 
160-tisíc eur na verejnom osvetlení 
a ďalšia na jednotlivých stredis-

kách. Technické služby elektrickú 
energiu obstarávajú na elektronic-
kom trhovisku. Ďalšou významnou 
položkou je spotreba materiálu. 
Na nákup káblov, ističov, žiariviek 
a iného elektrikárskeho materiálu 
je rozpočtovaných 15-tisíc eur.

Výstavný rok začína Vihorlatské múzeum v Humennom amatérskou fotografiou

Rekonštrukcia osvetlenia v Humennom priniesla iba zanedbateľný efekt

Jana Fedičová, Humenné, FOTO: ARCHÍV 

Vernisáž výstavy sa uskutoční 30. 
januára 2020 so začiatkom o 16. ho-
dine v koncertnej sieni Vihorlatské-
ho múzea v Humennom. Na pôde 
múzea sa v rámci regionálneho kola 
súťaže prezentujú autori z okresov 
Humenné, Snina a Medzilaborce. 
Súťažné práce v tvorivých kategóri-
ách čiernobiela a farebná fotografia 
v troch vekových kategóriách a tvo-
rivých kategóriách multimediálna 
tvorba a cykly a seriály, spoločných 
pre všetky vekové kategórie, vy-
hodnocuje odborná porota dňa 23. 
januára 2020 v rámci rozborového 
seminára pre účastníkov súťaže. 
V uplynulom roku bolo v celoslo-
venskom kole súťaže hodnotených 
538 fotografických prác. Prešovský 
kraj zastupovalo 83 diel. Celoštátnu 

súťaž s poverením Ministerstva kul-
túry Slovenskej republiky vyhlasuje 
každoročne Národné osvetové cen-
trum. Medzi vystavujúcimi autormi 
na celoštátnej výstave AMFO 2019 
sa svojou tvorbou prezentovala 
aj Humenčanka Terezka Stanko-
vá v kategórii farebnej fotografie 
autorov do 16 rokov. Výstava sa 
v súčasnosti nachádza v priesto-
roch Národného osvetového centra 
v Bratislave. V  máji 2020 bude ko-
lekcia z tejto výstavy prezentovaná 
na českej národnej súťaži vo Svi-
tavách a v októbri 2020 bude časť 
ocenených fotografií vystavená na 
podujatí TVORBA 2020. Tohtoroč-
né víťazné práce regionálneho kola 
súťaže postupujú do krajského kola 
(do 1.8.2020) a celoslovenského 
kola (6. – 22.11.2020). Výstava ak-
tuálne prezentovaných súťažných 

prác regionálneho kola amatérskej 
fotografickej tvorby  H/AMFO Ro-
berta Spielmanna 2020 potrvá v 

Galerijnej sieni Oresta Dubaya  vo 
Vihorlatskom múzeu v Humennom 
do 23. februára 2020. 

Vihorlatské múzeum v Humennom ako odborný garant a organizátor regionálnej súťažnej prehliadky amatérskej 
fotografie H/AMFO Roberta Spielmanna 2020 pozýva širokú verejnosť na prezentačnú výstavu ocenených prác 48.ročníka 

regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby  AMFO 2020.

porkačovanie zo strany 1 
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Všade nám závidia výsledky, doma počty

Humenné: Pri dopravnej nehode sa ťažko zranili dvaja ľudia

Kolektív SZUŠ Via arto, Humenné 

Súkromná ZUŠ Via arto, ktorá sídli 
v priestoroch ZŠ Laborecká, úspeš-
ne pôsobí v meste Humenné už 
jedenásť rokov.  Počet žiakov po-
stupne rástol vďaka profesionálnej 
výučbe pedagógov a dosiahnutým 
výsledkom nielen na Slovensku, ale 
aj v zahraničí. 

Žiaci tanečného odboru získali 
množstvo najvyšších ocenení - Maj-
stri sveta v Chorvátsku, Majstri Eu-
rópy v Maďarsku a v Srbsku, a slová  
uznania od slovenskej i medziná-
rodnej  poroty, ktorá nás odporú-
ča súťažiť s tými najlepšími na sve-
tové pódiá. Hrdo reprezentujeme 
naše mesto i krajinu. 
Vynikajúce výsledky dosahujú aj 
žiaci hudobného odboru. Mnohí 
z nich na súťažiach získali najvyš-
šie ocenenie „Laureát“ speváckej 
súťaže v Prievidzi. Školská kapela 
Via Arto Band sa stala  niekoľkoná-
sobným „Laureátom“ súťaží kapiel 
v Novákoch, Žarnovici či v Micha-
lovciach. Talentované žiačky v hre 
na zobcovej flaute koncertovali už 
aj vo Viedni. V neposlednom rade, 
náš najúspešnejší absolvent, saxo-
fonista Nikola Bankov je víťazom 
prestížnej džezovej súťaže v ruskom 
Petrohrade a aktuálne je študentom 
Royal Academy v Dánskom Aarhu-
se.

Naša škola spolupracuje aj s mno-
hými základnými školami mesta 
Humenné a organizuje výchovné 
koncerty pre žiakov, aktívne sa za-
pája aj do spoločenských a kultúr-
nych podujatí mesta (Pamätné dni 
mesta; Neber drogy, ber hudbu; 
Deň učiteľov; nedeľné popolud-
nia...). 
Avšak v budúcom roku dostanú 3 
súkromné ZUŠ s dvojnásobným 
počtom žiakov ako 1 mestská  ZUŠ 
(Mierová ul.) v prepočte na jedného 
žiaka oveľa menej financií ako mi-
nulý rok. Vážime si, ale rozhodnutie 
pána primátora mesta Humenné a 
niektorých poslancov, ktorí  schvá-
lili normatív žiaka pre súkromné 
ZUŠ, aby mohli byť zo zákona uplat-
nené zmeny o zvýšení platov pre 
všetkých pedagógov. 
Naša ZUŠ-ka sídli v priestoroch ZŠ 
Laborecká, v ktorých za 11 rokov 
bývalého vedenia mesta Humenné 
neboli vykonané žiadne stavebné 
úpravy, okrem nasadenia plasto-
vých okien a podlahy, ktoré boli 
nevyhnutné z bezpečnostných dô-
vodov. Učebne pre tanečný odbor s 
narastajúcim počtom už nevyhovu-
jú a sú potrebné mnohé úpravy tejto 
časti budovy.

Záujem o umenie a výučbu aj na-
priek týmto veľkým nevýhodám v 
našej škole stále narastá. Pre ume-
lecký rast detí je dôležité nielen 

súťaženie, ale aj vytvorenie kultivo-
vaného prostredia, v ktorom môžu 
rozvíjať svoj talent. Preto spolupra-
cujeme aktívne aj so základnými 
školami v okolitých obciach mesta 
Humenné, v ktorých máme zria-
dené elokované pracoviská, kde sa  
žiaci zapájajú do kultúrno-spolo-
čenských podujatí škôl (Úcta k star-
ším, Vianočný koncert, oslavy Dňa 
matiek, Deň detí...). Navyše v tomto 
školskom roku získali tanečníci z 
Ohradzian nomináciu na tanečnú 
súťaž do Srbska. Túto spoluprácu 
medzi školami si veľmi vážime a ce-
níme si aj nadšenie a radosť žiakov 
z ich rastu v našej umeleckej škole 
Via arto. 
Naďalej skvalitňujeme podmienky 
pre rast detí i nás, pedagógov. Stať 
sa „najlepším“ prináša obrovskú 
obetu zo strany pedagógov. Často 
práca cez víkendy, sviatky či prázd-

niny. Práca pedagóga v našej ume-
leckej škole nekončí odučením po-
vinných hodín podľa rozvrhu. 
Naopak, začína jeho ukončením. 
Prípravou na vyučovacie hodiny, 
hľadaním nápadov a inšpirácií pre 
vyučovanie, realizáciou v praxi, 
teda zhotovením rekvizít na dotvo-
renie jednotlivých nápadov, kresba-
mi i návrhmi kostýmov, zakúpením 
vhodných a finančne dostupných 
učebných pomôcok, vyhľadávaním 
tých najvhodnejších súťaží doma 
i vo svete a následne zabezpečenia 
dopravy, ubytovania, stravy, work-
shopov. 
Tréningy či vyučovanie je iba zlom-
kom našej práce. Patrí k tým najo-
bľúbenejším činnostiam. Najviac 
času však pohltí práca mimo týchto 
hodín. Máme svoju prácu radi a ve-
ríme v „cestu umenia“, na ktorú sme 
nastúpili. 

tasr, Humenné 

Zranenými sú 52-ročný vodič 
z obce Jasenov a 32-ročná vodič-
ka z obce Baškovce. “Obaja vodiči 
podľa predbežnej lekárskej správy 
utrpeli ťažké zranenia s dobou lie-
čenia nad 42 dní,” dodala s tým, 

že prítomnosť alkoholu sa u nich 
nepreukázala. Škoda na vozidlách 
predstavuje sumu 6500 eur. 
Ako Ligdayová doplnila, dôvo-
dom dopravnej nehody bolo nepri-
spôsobenie rýchlosti jazdy svojim 
schopnostiam, vlastnostiam vo-
zidla, poveternostným podmien-

kam, stavu a povahe vozovky a 
“iným okolnostiam, ktoré možno 
predvídať”. Vodič, ktorý spôsobil 
nehodu, podľa jej ďalších slov do-
stal pri prechádzaní pravotočivej 
zákruty šmyk a prešiel do pro-
tismernej časti cesty, kde sa ná-
sledne čelne zrazil s protiidúcim 

vozidlom. „Presné okolnosti tejto 
dopravnej nehody, ako aj miera 
zavinenia jej účastníkov sú pred-
metom prebiehajúceho vyšetrova-
nia,” uzavrela Ligdayová. Humen-
ský dopravný inšpektorát začal v 
prípade trestné stíhanie za prečin 
ublíženia na zdraví.

S veľkým smútkom sledujeme, ako niektorí miestni humenskí poslanci útočia na súkromné základné umelecké školy aj napriek 
tomu, že podmienky financovania súkromných ZUŠ sú čoraz viac znevýhodnené oproti mestskej Základnej umeleckej škole.

Pri zrážke dvoch osobných motorových vozidiel, ku ktorej došlo v utorok dopoludnia na štátnej ceste medzi mestom Humenné 
a obcou Brestov, sa ťažko zranili obaja vodiči. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

SZUŠ Via arto spolupracuje aj s mnohými základnými školami nielen mesta Humen-
né a organizuje výchovné koncerty pre žiakov, aktívne sa zapája aj do spoločenských 
a kultúrnych podujatí mesta.  | FOTO ARCHÍV VA
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Sninčan uskladňoval nelegálne cigarety v byte

Vošiel do cudzieho bytu a zjedol večeru. Vyviedla ho až policajná hliadka

V Brekove poškodili 63 hrobov

ts, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO        

Príslušníci finančnej správy mali 
podozrenie, že osoba zo Sniny 
prechováva v byte a ďalej predáva 
miestnym obyvateľom nelegálne 
cigarety, preto na základe prí-
kazu Okresného súdu Humenné 
vykonali počas víkendu bytovú 
prehliadku. Počas prehliadky bytu 
v Snine príslušníci finančnej sprá-
vy z KÚFS a CÚ Michalovce zaistili 
celkovo 46 566 kusov cigariet rôz-
nych značiek a 46 ks tabakových 
výrobkov v tvare cigár - všetky 

bez označenia kontrolnou znám-
kou Slovenskej republiky. Okrem 
cigariet a cigár zaistili aj finančnú 
hotovosť vo výške 6 815 eur, kto-
rá pochádzala z trestnej činnosti. 
Únik na spotrebnej dani vyčíslili 
na takmer 5-tisíc eur. Pre podo-
zrenie zo spáchania trestného činu 
porušovania predpisov o štátnych 
technických opatreniach na ozna-
čenie tovaru vyšetrovateľ obvinil 
jednu osobu slovenskej národnos-
ti. V prípade dokázania viny hrozí 
páchateľovi trest odňatia slobody 1 
až 5 rokov. 

mpo, Snina        

Prešovská krajská policajná hovor-
kyňa Jana Ligdayová spresnila, že 
spomínaný muž v sobotu 18.janu-
ára podvečer v podnapitom stave 
vošiel do obytného domu na Parti-
zánskej ulici v rodnom meste a za-
klopal na dvere jedného z bytov. 
Dvere mu otvorila domáca pani, 
muž napriek jej nesúhlasu vošiel 

dnu. Dve ženy, ktoré boli v byte, 
sa zo strachu pred mužom ukryli 
do kúpeľne, muž búchal na dvere 
a vyzýval ženy, aby mu otvorili, že 
sa chce s nimi porozprávať. Na-
koľko ženy nereagovali na mužove 
výzvy a žiadali ho, aby z bytu odi-
šiel, muž prešiel do kuchyne, kde si 
sadol za stôl a zjedol tam položenú 
večeru. Na miesto sa dostavila po-
licajná hliadka, ktorá muža z bytu 

vyviedla preč. Neže-
laný návštevník bol 
umiestnený do cely 
policajného zaistenia. 
Nezvanému hladné-
mu hosťovi dožadujú-
cemu sa komunikácie 
hrozí v prípade pre-
ukázania viny trest 
odňatia slobody až na 
dva roky.

mpo, Brekov, FOTO: MIPO        

V dobe od 17. do 19. januára nezná-
my páchateľ či páchatelia  poškodi-
li najmenej 63 hrobov na cintoríne 
zv. „Na hušťaku“  v obci Brekov. 
„Poverený príslušník Obvodné-
ho oddelenia Policajného zboru v 
Humennom začal v tomto prípade 
trestné stíhanie pre prečin hano-
benie miesta posledného odpočin-
ku, kde páchateľovi zákon ukladá 
trestnú sadzbu odňatia slobody až 

na dva roky,“ informo-
vala prešovská krajská 
policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová. Na 
hroboch boli porozbí-
jané kovovo sklené 
svietniky (tzv. lampá-
še), ktoré sú pevne na-
montované na náhrob-
ných kameňoch. Po-
škodené osoby presnú 
škodu, ktorá vznikla, 
zatiaľ nevyčíslili.  

Cez víkend zaistili príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s príslušníkmi finančnej 
správy z Colného úradu Michalovce (CU MI) nelegálne cigarety, rovnako ako finančnú hotovosť pochádzajúcu z trestnej činnosti. 

Páchateľovi zo Sniny hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.

Polícia v Snine vyšetruje kuriózny prípad. Tridsaťdvaročný muž zo Sniny vstúpil bez dovolenia majiteľky do bytu, sadol si 
 do kuchyne a zjedol večeru. Vystrašená žena musela na drzého návštevníka zavolať políciu. Polícia v tomto prípade začala 

trestné stíhanie vo veci prečinu porušovanie domovej slobody, z ktorého je obvinený 32-ročný Sninčan.

Neželaný návštevník bol umiestnený do cely policajného zaiste-
nia.   |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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-MJK-        

Už túto nedeľu 2. februára si kresťania 
pripomenú udalosť, keď Mária priviedla 
Ježiša, štyridsať dní po jeho narodení, do je-
ruzalemského chrámu, aby ho zasvätila Bohu 
Otcovi. Tento sviatok poznáme ako OBETO-
VANIE PÁNA, ľudovo nazývaný HROM-

NICE. Používanie rozsvietenej požehnanej 
sviečky pri modlitbe je pre veriacich symbol-
om prítomnosti Ježiša Krista.
Sviatok Obetovania Pána bol v Jeruzaleme 
známy už vo 4. storočí a od 10. storočia sa 
týmto mariánskym sviatkom končilo obdobie 
Vianoc. Pôvod tohto  sviatku súvisí so zákonom 
Izraelitov, podľa ktorého žena v 40. deň po 

narodení syna (alebo v 70. deň po narodení 
dcéry) bola povinná ísť do chrámu a podrobiť sa 
očisťovacej pobožnosti. Tento sviatok sa preto 
nazýva aj Očisťovanie Panny Márie. Liturgia 
svetla, ktorého symbolom sú sviece, sa vzťahuje 
na Krista - svetlo sveta.
Na Hromnice sa v katolíckych kostoloch koná 
obrad požehnania sviec - liturgia svetla ako 
symbol očisty a procesia. V katolíckej cirkvi 
je 2. február aj dňom zasväteného života, preto 

sa v tento sviatok 
biskupi stretávajú 
s rehoľníkmi, ktorí 
zasvätili svoj život 
Bohu a službe 
ľuďom v rôznych 
oblastiach.
V gréckokatolíckej 
cirkvi sa Hromnice nazývajú Stretnutie Pána 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Súčasťou obra-
dov v kostoloch je rovnako požehnávanie sviec.
Evanjelici si v tento deň pripomínajú Pred-
stavenie Pána, keď Jozef a Mária prišli do je-
ruzalemského chrámu, aby predstavili Ježiša. V 
niektorých evanjelických cirkevných zboroch sa 
na Hromnice konajú služby Božie.
Slávnosť požehnávania sviec na Hromnice má 
svoju odvekú tradíciu. Požehnané sviece ľudia 
zapaľovali a modlili sa pri nich v ťažkých život-
ných situáciách, v čase prírodných katastrof. 
Býva tiež zvykom zapaľovať „hromničku“ pri 
umierajúcich, aby v pokoji odišli na večnosť. 

HROMNICE – LITURGIA SVETLA
SPRAVODAJSTVO / INZERCIA 

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E-R/0118

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0117

o t v á r a 
ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK

pre deti od roku narodenia 
2014 a staršie.

Výber sa uskutoční 
28. a 29. januára 2020

vo výukovom (malom) bazéne 
na krytom kúpalisku 

so začiatkom o 16.00 hodine.
Informácie -  

tel. č.: 0944 324 369
www.pkchemes.ambaca.sk

e-mail: pkchemes@gmail.com
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Pre PCB látky na východe Slovenska vyhlásia mimoriadnu situáciu

Počet zásahov a tragických nehôd medziročne vzrástol

tasr, Strážske, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

„Môžem potvrdiť, že mimoriad-
na situácia sa bude vyhlasovať 
v rámci Prešovského a Košického 
kraja. Očakávame, že mimoriadna 
situácia bude ohlásená začiatkom 
budúceho týždňa a následne bu-
deme v spolupráci aj s premiérom 
sa baviť o tom, ako budú jednotlivé 
práce, ktoré súvisia s likvidáciou 
tohto odpadu, ktorý bezprostred-
ne ohrozuje zdravie občanov, ako 
budeme postupovať,“ povedala 
Saková. O možnosti vyhlásenia 
mimoriadnej situácie hovoril pre-
miér Peter Pellegrini (Smer-SD) už 
v máji 2019 počas výjazdového ro-
kovania vlády v Trebišove. „Našou 
prioritou musí byť čo najskôr do-
stať tie jedovaté látky preč z tohto 
územia a zlikvidovať,“ povedal vte-
dy Pellegrini. V priestoroch areálu 

CRW susediaceho s priemyselným 
areálom v Strážskom sa následne 
začiatkom októbra uskutočnilo 
pracovné stretnutie, ktoré zhod-
notilo vplyv poveternostných pod-
mienok na uložené toxické látky a 
stupeň degradácie 
ich obalového ma-
teriálu. Výsled-
kom bol záväzok 
z ú č a s t n e n ý c h 
zástupcov štátnej 
správy vypraco-
vať stanoviská, na 
základe ktorých 
sa mal určiť ďalší 
postup riešenia. 
Príslušné okresné 
úrady tiež zároveň 
stanovovali rozsah 
ekologickej záťaže 
v rámci svojich re-
giónov. Uloženie 

stoviek ton toxických PCB látok 
v areáli bývalého Chemka Strážske 
nebolo oficiálne potvrdené desať-
ročia. Stalo sa tak až po tom, čo šla 
spoločnosť do likvidácie a priemy-
selný areál bol podrobený kontrole 

štátnych orgánov. Veľké množstvo 
skorodovaných sudov s týmto od-
padom našiel v blízkosti areálu za-
čiatkom minulého roka aj majiteľ 
susedných pozemkov.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

„Kým v roku 2018 záchranári HZS 
pomáhali turistom, horolezcom, 
skialpinistom, paraglidistom, cyklis-
tom a ostatným návštevníkom hor-
ských oblastí v 767 prípadoch, v roku 
2019 to už bolo v 913 prípadoch. 
Prevažne išlo o zásahy na turistic-
kých značených chodníkoch a v ľah-
kom teréne mimo značené turistické 
trasy. V horolezeckom teréne nad 
II. stupeň obtiažnosti evidujeme 51 
zásahov,“ uvádza na svojej webovej 
stránke HZS. Celkovo zaznamenali 
šesť lavínových nehôd a jednu ná-
ročnú jaskynnú záchrannú akciu na 
poľskej strane Tatier. Najviac zá-
sahov mimo zjazdových tratí vyko-
nali horskí záchranári vo Vysokých 
Tatrách (276), v Malej Fatre (141) 

a Veľkej Fatre (129). Na lyžiarskych 
tratiach bolo najviac úrazov v Níz-
kych Tatrách (1031), vo Veľkej Fatre 
(333) a vo Vysokých Tatrách (195). 
Celkovo vo voľnom teréne a na ly-
žiarskych tratiach mali najviac zása-
hov v Nízkych Tatrách (1136). Čo sa 
závažnosti poranení týka, prevládali 
zväčša ľahké a stredne ťažké pora-
nenia, pri ktorých bol v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom zazname-
naný nárast o tri percentá. „Počet 
ťažkých zranení sa zvýšil o dve per-
centá. Oproti roku 2018, žiaľ, dra-
maticky narástol počet smrteľných 
nehôd, a to až o 25 percent. Kým 
v roku 2018 sme zaznamenali 32 
smrteľných nehôd, v roku 2019 ich 
bolo až 40,“ dodáva HZS. Najviac 
návštevníkov hôr, ktorí potrebovali 
pomoc horských záchranárov, bolo 

slovenskej národnosti - 52 percent, 
poľskej národnosti 16,6 percen-
ta a českej necelých 12 percent. 
Operačné stredisko tiesňového vola-
nia prijalo v minulom roku celkovo 
1738 žiadostí o pomoc, čo je oproti 
predchádzajúcemu roku 11-percent-
ný nárast. Väčšinou tak urobili pro-
stredníctvom tiesňovej linky 18 300, 

cez ktorú prijali 70 percent žiadostí. 
Najviac tiesňových volaní bolo počas 
víkendov, sviatkov a prázdnin. Po-
čas takzvaného zlatého týždňa, teda 
od 24. decembra 2019 do 9. januára 
2020, zasahovali záchranári HZS 
spolu v 366 prípadoch, z toho bolo 
312 zásahov na lyžiarskych tratiach.

Na urýchlenie likvidácie stoviek ton toxického odpadu polychlórovaných bifenylov (PCB) nachádzajúcich sa v blízkosti areálu bývalej spoločnosti 
Chemko Strážske sa v najbližších dňoch vyhlási mimoriadna situácia. Pre médiá to v piatok uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).

Nárast zásahov aj nehôd s tragickým koncom zaevidovala vlani Horská záchranná služba (HZS) v porovnaní s tým predchádzajúcim. 
Kým v roku 2018 horskí záchranári zasahovali v 2 763 prípadoch, v roku 2019 tento počet vzrástol o 4,5 percenta, čo je 2 886 prípadov. 

Prevažne išlo o zásahy na lyžiarskych tratiach, ktorých bolo spolu 1 973. Počet úrazov mimo lyžiarskych tratí stúpol o 19 percent.
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tasr, Poloniny, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Dokumentom PSK i zainteresova-
né subjekty z okresu Snina vyjadrili 
záujem vzájomne participovať pri 
dosahovaní spoločných cieľov, pod-
pore ekonomického a sociálneho 
rozvoja okresu Snina a najmä oblasti 
Národného parku Poloniny. Signatá-
ri memoranda, medzi inými Štátna 
ochrana prírody SR, Lesopoľnohos-
podársky majetok Ulič, Oblastná or-
ganizácia cestovného ruchu (OOCR) 
Horný Zemplín a Horný Šariš, Le-
soochranárske zoskupenie VLK, 
mesto Snina a 13 obcí okresu ním 
deklarovali pripravenosť pre realizá-
ciu myšlienky vytvorenia takzvanej 
Poloniny trail – Poloninskej turistic-
kej trasy, ktorá by mala stimulovať 
rozvoj cestovného ruchu v regióne. 
„Ide o ojedinelý koncept podpory 
tohto turisticky cenného územia. 
Po našej iniciatíve dobudovania zá-
kladnej infraštruktúry pre 28 obcí 
okresu prichádzajú na rad nové ak-
tivity na zatraktívnenie tejto desti-
nácie a zintenzívnenie rozvoja celej 
oblasti. Poloniny trail bol navrhnutý 
odborníkmi Svetovej banky ako kon-
krétny nástroj podpory, ktorý by mal 
skvalitniť súčasnú turistickú a cyk-
listickú infraštruktúru s vybudova-
ním moderných rekreačných trás či 
inteligentných odpočívadiel, ktoré 

sú sami o sebe produktmi cestovné-
ho ruchu,“ uviedol predseda Prešov-
ského samosprávneho kraja (PSK) 
Milan Majerský. Poloninská turis-
tická trasa by mala zlepšiť mobilitu, 
dostupnosť obcí a vytvoriť viacúče-
lovú turistickú trasu. Zámer by 
mal byť financovaný z eurofondov, 
v prvej fáze v rámci cezhraničného 
programu ENI CBC Maďarsko-Slo-
vensko-Rumunsko-Ukrajina 2014 
- 2020 a v prípade úspešnosti rea-
lizovaný už od augusta tohto roku. 
Vybudovanie Poloniny trail pritom 
korešponduje s cieľmi PSK a ini-
ciatívy „dobiehajúcich regiónov“ - 
Catching-up Regions, realizovanej 

v spolupráci s Európskou komisiou 
a Svetovou bankou. Medzinárodní 
experti okres Snina a oblasť Národ-
ného parku Poloniny zaradili medzi 
pilotné regióny pre naštartovanie 
rozvoja a zvýšenie výkonnosti. „Po-
treba poskytnutia pomoci okresu 
Snina je o to viac naliehavejšia, že 
jeho vitalitu a disponibilnosť ochro-
mujú negatívne demografické tren-
dy. Sprievodným ukazovateľom je 
aj nedostatočná infraštruktúrna vy-
bavenosť, kde smerujeme aj pomoc 
krajskej samosprávy,“ doplnil Majer-
ský. Projekt je podľa neho postavený 
do dvoch rovín. „Jeden je v rovine 
kanála a vodovodu a druhý je v ro-

vine cestovného ruchu, to znamená 
cyklotrás, turistických trás a vôbec 
rozvoja cestovného ruchu ako také-
ho,“ vysvetlil predseda PSK. „Sme 
radi tejto iniciatíve, pretože nás to 
dokopy sieťuje. Je veľmi dôležité, že 
sme vtiahnutí do tohto procesu a vie-
me si jednotlivé aktivity systémovo 
naplánovať a následne aj realizovať,“ 
dodala primátorka Sniny Daniela 
Galandová s tým, že ich mesto, ktoré 
už má vybudovanú vlastnú infraš-
truktúru, sa chce zamerať skôr na 
komponenty ku kultúrnemu dedič-
stvu, ako aj dovybavenosť, čo sa týka 
turistickej infraštruktúry.

tasr, Snina    

„Bez informácií a dát nie je ľahké 
robiť správne a prínosné rozhod-
nutia. Preto by sme chceli poprosiť 
občanov nášho mesta, Sninčanov, 
aby sa vyjadrili k atraktívnosti 
verejných priestorov, doprave či 

zeleni,“ vysvetľuje samospráva 
svoje rozhodnutie vytvoriť pocito-
vú mapu mesta. Prostredníctvom 
odkazu https://www.pocitova-
mapa.sk/snina-2019/ môžu Snin-
čania označovať na mape miesta 
a hodnotiť ich na základe štyroch 
kategórií. Sú nimi atraktívnosť 

priestorov, doprava, zeleň a bez-
pečnosť. Každá kategória obsahu-
je navyše dve otázky. Ku každej 
z nich môžu respondenti označiť 
viacero miest, samospráva tiež 
uvíta rozhodnutie respondenta 
pridať stručný popis, prečo sa mu 
dané miesto páči alebo nepáči. 

Ako samospráva doplnila, pocito-
vá mapa bude okrem podkladu pri 
plánovaní rekonštrukcií verejných 
priestorov mesta nápomocná aj pri 
tvorbe Manuálu verejného priesto-
ru.

Kraj podpísal memorandum o spolupráci s aktérmi rozvoja v Poloninách

Snina: Mesto vyzýva k tvorbe pocitovej mapy

Spoločné zámery s krajskou samosprávou pri rozvoji cestovného ruchu deklarovalo vo štvrtok 18 participujúcich 
subjektov, zástupcov miestnych záujmových skupín a samospráv. Stalo sa tak pri príležitosti podpisu Memoranda 

o vzájomnej spolupráci, ktoré zúčastnené strany podpísali v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

S cieľom plánovať rekonštrukcie verejných priestorov na základe potrieb obyvateľov vyzýva samospráva mesta Snina k participácii  
na tvorbe pocitovej mapy mesta. Výzvu zverejnila na svojej stránke na sociálnej sieti.
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ÚVAHA: Vzťah človeka a prírody je nerozlučne spätý

Múzeum A. Warhola v Medzilaborciach prejde rekonštrukciou za 7,1 milión eur
ts, Medzilaborce   

Múzeum moderného umenia An-
dyho Warhola (MMUAW) v Medzi-
laborciach, ktoré je jediné svojho 
druhu v Európe, zrekonštruuje svoje 
priestory s pomocou dotácie vlády 
SR. Tá na ňu vyčlenila na svojom vý-
jazdovom rokovaní 7 100 000 eur. 
Kabinet na svojich výjazdových ro-
kovaniach podporuje i takéto pro-
jekty s pridanou hodnotou, pretože 
majú veľký význam pre rozvoj re-
giónov. Múzeum Andyho Warhola 
aktuálne sídli v priestoroch pôvod-
ného kultúrneho domu, priestory 
zdieľa aj s mestom Medzilaborce. 
60 percent priestorov patrí múzeu 
a 40 percent mestu. Budova má po-
škodenú fasádu, kamenný obklad 
miestami úplne chýba, a tak nema-
jú steny žiadnu ochranu pred po-
veternostnými vplyvmi. Budova je 
celkovo zastaraná a neplní funkciu 
moderného múzea v kontexte repre-
zentácie diel Andyho Warhola. 
Prešovský samosprávny kraj (PSK), 
ktorý dostane od vlády sľúbenú do-
táciu, plánuje za financie zrekon-
štruovať fasádu, priestory, takisto 
pribudnú nové schodiská, výťahy, 
budovu pristaví a nadstaví. Okrem 
toho peniaze využije na zateplenie, 
výmenu okien, dverí, zasklených 
stien či podláh. V neposlednom rade 
vymení elektrické vedenie, vzducho-

techniku, ako aj zabezpečovací sys-
tém. „Múzeum moderného umenia 
Andyho Warhola v Medzilaborciach 
má obrovský potenciál. Zmoderni-
zovaním jeho priestorov pritiahne-
me na severovýchod Slovenska ešte 
viac návštevníkov. A to nielen z blíz-
keho okolia, ale z celého Slovenska 
i zo zahraničia, keďže najbližšie 
Warholovo múzeum sa nachádza 
až v americkom Pittsburghu. Ide 
o unikát v strednej Európe, ktorý 
po rokoch konečne dostane podobu 
moderného múzea,“ uviedol predse-
da PSK Milan Majerský.
Rekonštrukcia múzea prinesie roz-
šírenie galérie i depozitu, vznik 
nových ateliérov, priestor pre vzde-
lávacie programy až po pútavejšie 
expozície. Priestory sa rozšíria na tri 
poschodia, čím vznikne viac miesta 
na rôzne konferencie, multimediál-
ne prezentácie, malé javiskové vy-
stúpenia či besedy. Na streche mú-
zea bude oddychová zóna pre náv-
števníkov vo forme amfiteátra.

„Od začiatku vytvárania kompaktnej 
koncepcie pre generálnu rekon-
štrukciu múzea sme ho vnímali ako 
umelecké dielo a artefakt, v centre 
ktorého bude naďalej návštevník, 
no s už rozšírenými možnosťami 
zážitku. Vďaka rekonštrukcii sa 
svojou reprezentáciou a prezentá-
ciou výrazne priblíži k súčasným 

významným múzeám vo svete. Po-
núkne okrem iného aj užšiu interak-
tívnosť s návštevníkom, aplikáciu 
svetelných, projekčných, zvukových 
a holografických technologických 
prvkov, bude miestom pre ležérny 
oddych, ale aj laboratóriom pre rôz-
norodé umelecké experimenty 
podobne, akým bola legendárna 

Warholova Factory v srdci Man-
hattanu,“ priblížil riaditeľ MMU-
AW Martin Cubjak. Zámerom PSK 
je dať priestorom vzhľad múzea 
21. storočia, ktorý by korešpondoval 
s jeho jedinečným európskym výz-
namom. Je to totiž jediné múzeum 
Andyho Warhola v Európe a jedno 
z dvoch na celom svete.

Autor: Štefan Letko 

Všetky knihy raz zožltnú, len kni-
ha prírody, tá má každý rok nové 
a nádherné vydanie. Každý človek 
je od prírody obdarený určitými 
schopnosťami a vlastnosťami, av-
šak kým ich nevyskúšame, nevie-
me, aké možnosti máme na dosah. 
Hovorí sa, že ten, kto nemiluje prí-
rodu, nech jej praje aspoň šťastie. 
Doprajme jej aj my oddych, pokoj 
a energiu. Ten človek, ktorý príro-

du nemiluje a nemá ju rád, na toho 
nikdy nedopadne radosť zo získa-
ného vavrínu. Bojujme preto všetci 
v našom živote za to, aby naša prí-
roda bola nedotknuteľná, aby tí, čo 
na nej páchajú rôzne zákernosti, 
raz pocítili, že ona je panenskou 
a blahodarnou. Veď aj ona je pre 
nás všetkých dar od Pána Boha. 
Ak si ho ctíš, tak si cti všetko, čo je 
od neho dané. Ak v neho neveríš, 
tak aspoň nekonaj, ako konáš. Cí-
ťme stále spoločnú náklonnosť ku 

všetkému živému. Vzťah človeka 
a prírody je nerozlučne spätý. Nie-
kedy je to však málo uspokojivé, 
keď je to len vzťah. Je potešujúce, 
že veľa ľudí sa do našej, ešte stále 
krásnej, prírody vie zamilovať. Je 
to prenádherný pocit a môžeme 
byť šťastní, keď vieme niekoho 
a niečo obdivovať s láskou. Tak, 
ako sa stávame v živote čestnými 
a milujúcimi čohokoľvek a kdekoľ-
vek, tak získavame postupne na au-
torite, obľube a cennosti. Skúsme 

si dať ruku na srdce a položme si 
otázku. Robíme veľakrát všetko 
tak, ako nám to káže naše vedomie 
a svedomie? Zachovajme si čisté 
srdce a čistú myseľ, pretože toto je 
skvostom každého človeka. Nech 
ide stále ruka v ruke láska človeka 
k človeku k našej prírode a všetké-
mu živému tvorstvu. Pamätajme 
na našu budúcnosť a hlavne na 
budúcnosť našich detí. Pokloňme 
sa vždy pred všetkým, čo na nás 
blahodarne pôsobí.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) predstavil víziu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Rekonštrukcia múzea prinesie rozšírenie galérie i depozitu, vznik nových ateliérov, priestor 
pre vzdelávacie programy až po pútavejšie expozície.  |  FOTO:TASR

Budova je celkovo zastaraná a neplní funkciu moderného múzea v kontexte reprezentácie diel 
Andyho Warhola.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ 
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Humenné: Komunita okolo kultúrno-spoločenského centra Nerv sa rozrastá

Medzilaborce: V budúcom zdravotnom centre sú už priestory RTG pracoviska hotové  

tasr, Humenné 

„Na každom podujatí si všímam no-
vých a nových ľudí. Teší ma, že ko-
munita, ktorá si na nás začína zvykať, 
sa rozrastá a je rôzna. Chodia k nám 
ľudia s rôznymi názormi, s rôznym 
stupňom orientovania sa v rôznych 
témach a prichádzajú preto, aby 
nehľadali niečo, čo sa im páči alebo 
nepáči, ale preto, že sú zvedaví. A to 
ja považujem za veľkú vec,“ uviedla 
Bercelová. Nerv podľa nej pokrý-
va ekologické oblasti, oblasti vizuál-
neho umenia, organizuje workshopy 
pre deti. Vlani v lete zorganizoval 
i trojdňový festival. „Som rada, že 
sme zostali platformou, takže sa nám 
podarilo nájsť aktívnych ľudí v rôz-

nych oblastiach, ktorí mohli prezen-
tovať či už seba, alebo oblasť, ktorou 
sa zaoberajú. Okruh týchto ľudí sa mi 
zdá byť nevyčerpateľný,“ doplnila. 
Upozornila pritom, že všetci účinku-
júci sa na vlaňajšom programe priči-
nili bez nároku na honorár. „Som ale 
veľmi rada, že sme na našu činnosť 
v roku 2020 získali finančnú pod-
poru od Fondu na podporu umenia. 
Nielenže budeme môcť pokračovať 
a trochu viac sa profesionalizovať pri 
organizovaní podujatí, ale budeme 
môcť účinkujúcim poskytnúť ak už 
nie vždy honorár, aspoň servis, kto-
rý si zaslúžia,“ dodala. Pripomenula, 
že za chod centra však Nerv vďačí aj 

miestnej spoločnosti Chemes, ktorá 
poskytla priestory bývalého textil-
ného závodu bezodplatne. „Dokonca 
sme koncom roka začali využívať ďal-
šie voľné priestory v tejto budove na 
tri ateliéry, kde pracujú traja miestni 
vizuálni umelci. Teraz sa už naozaj 
priestor mení na neustále živé kul-
túrno-spoločenské komunitné cen-
trum,“ povedala na margo priestorov 
s tým, že verejnosť je v nich vždy 
vítaná. Aj program na rok 2020 je 
podľa Bercelovej bohatý a rôznorodý. 
Jarný blok podujatí s názvom Fight 
(boj – pozn. TASR) štartuje už 1. feb-
ruára rovnomennou výstavou troch 
výtvarných umelcov Jána Gerboca, 

Miroslava Hostiňáka a Rudolfa Ho-
fera. Súčasťou sezóny zaoberajúcej 
sa bojom vo všetkých jeho podobách 
bude tiež beseda so psychologičkou 
na tému depresií či workshop kic-
kboxu s trojnásobnou majsterkou 
Slovenska Dominikou Karchovou. 
Ťahákom letných podujatí s názvom 
Leto doma má byť sochárska rezi-
dencia troch zahraničných umelcov. 
„V jeseni máme pripravený blok pod-
ujatí pod názvom USA sezóna. Pred 
koncom roka máme naplánovaný 
projekt Skice, ktorý bude pojednávať 
o skici v abstraktnejšom ponímaní 
ako niečo, čo nás inšpiruje k niečomu 
ďalšiemu,“ uzavrela Bercelová.

tasr, Medzilaborce 

Ako informovala samospráva, nákla-
dy na ne vo výške viac ako 50-tisíc eur 
boli financované z dotácie Úradu vlá-
dy SR. RTG pracovisko sa bude, ako 
mesto uviedlo, nachádzať na prvom 
podzemnom podlaží v budove býva-
lého lôžkového pavilónu na Komen-
ského ulici. „Predmetom stavebných 

úprav bola rekonštrukcia vnútorných 
priestorov, oprava vnútornej omietky 
sanačnou omietkou, barytová omiet-
ka v RTG vyšetrovni, elektrostatic-
ká podlaha, podhľady, dvere, okná, 
elektroinštalácia a vzduchotechnika 
podľa spracovanej projektovej doku-
mentácie a projektu radiačnej ochra-
ny,“ vymenovala samospráva. Práce 
sú zrealizované firmou Milan Repčík 

– Repas za 50.371 eur. Podľa zverej-
nenej faktúry na oficiálnej interne-
tovej stránke Medzilaboriec mesto 
v decembri 2019 zakúpilo už aj RTG 
techniku. Za priamy digitálny RTG 
komplex X-TWIN zaplatilo sumu vo 
výške 198 960 eur. Jeho dodávateľom 
bola piešťanská spoločnosť Medixray. 
CIZS, na ktorého zriadenie získala 
medzilaborská samospráva od Minis-

terstva zdravotníctva SR nenávratný 
finančný príspevok vo výške 782.352 
eur, bude situované v priestoroch bý-
valej nemocnice s poliklinikou. Podľa 
slov primátora Vladislava Višňovské-
ho v ňom má vzniknúť spolu sedem 
ambulancií. Mesto nateraz počíta so 
stálou ambulanciou pre všeobecného 
lekára, detského lekára, gynekológa, 
gastroenterológa a očného lekára.

Kultúrno-spoločenské komunitné centrum, ktoré v Humennom vzniklo okolo Nerv platformy, má za sebou prvý rok svojej 
existencie. Ako pre TASR uviedla programová riaditeľka centra Jana Bercelová, komunita, ktorá na podujatiach participuje 

i počet ich návštevníkov, sa neustále rozrastá.

Mesto Medzilaborce v závere roka ukončilo stavebné úpravy priestorov budúceho RTG pracoviska v zriaďovanom centre 
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). 

Za chod centra Nerv vďačí aj miestnej spoločnosti Chemes, ktorá poskytla priestory bývalého textilného závodu bezodplatne. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Na každom podujatí si všímam nových a nových ľudí. 
Teší ma, že komunita, ktorá si na nás začína zvykať, 
sa rozrastá a je rôzna,“ uviedla programová riaditeľka 
centra Jana Bercelová   | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY

HUMENNÉ OČAMI POCESTNÉHO
Výstava fotografií. – potrvá do 7. februára vo 

výstavnej miestnosti DK.

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.

JAREK NOHAVICA
Sólový recitál jedného z najznámejších 

pesničkárov s gitarou a haligonkou. Hosť: 
Robert Kuśmierski (Poľsko). – v utorok 4. 

februára o 19.00 hod. v divadelnej sále DK. 
Vstupné 28 eur. 

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

JAKUB DRÁBIK: FAŠIZMUS
Literárny večer – vo štvrtok 30. januára 

o 16.30 hod. na pôde knižnice.

MAREK SUVÁK
Autorská výstava fotografií 45-ročného 
Mareka Suváka. Tematický okruh jeho 
záujmu sa pohybuje od dokumentárnej 

fotografie, cez portrét až po krajinu. – Je 
sprístupnená do 20. marca v objekte VK.

ZAHRAJME SA SPOLU
Podujatie určené deťom, plné spoločenských 
hier (pexeso, puzzle, karty, hlavolamy...) – 
v pondelok  27. januára od 13.00 do 15.00 

hod.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

H/AMFO ROBERTA SPIELMANNA 2020
Vernisáž výstavy amatérskej fotografickej 

tvorby, 48. ročníka regionálneho kola 
celoštátnej postupovej súťaže. – vo štvrtok 

30. januára o 16.00 hod. v koncertnej 
sieni VM. Výstava potrvá do 23. februára 

v galerijnej sieni O. Dubaya VM.

METODICKÝ SEMINÁR 
DRAMATICKÉHO UMENIA

Podpora a rozvoj záujmových aktivít školskej 

mládeže a širokej verejnosti. Venované 
učiteľom slovenského jazyka a literatúry, 

učiteľom ZUŠ, vedúcim divadelných krúžkov 
a súborov pre deti a dospelých. Témou 

stretnutia je tvorba dramatického textu  so 
zakomponovaním hudobných, spevných a 
tanečných prvkov. Odborný garant: Mgr. 
Alžbeta Verešpejová, PhD. – v stredu 5. 

februára o 8.30 hod. Nahlásenie účasti do 
31. januára.

INVÁZIA 
Nepôvodné druhy rastlinnej a živočíšnej ríše 
v našich ekosystémoch... Environmentálny 

vzdelávací projekt pre školy. - potrvá do 
júna 2020.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála výstava. Súbor veľkoformátových 
dobových fotografií prináša zábery od 
najstarších dochovaných vyobrazení 

štvorkrídlového objektu renesančného 
kaštieľa a priľahlého parku na rytine z 

obdobia druhej polovice XVII. storočia po 
dnešok. 

KINO FAJN

LABKOVÁ PATROLA: PRIPRAVENÍ 
POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ!
(PAW PATROL: READY, RACE, 

RESCUE!)
animovaný, rodinný (CAN), slovenský dabing 

– 31. januára a 1. februára o 17.30 hod.
Už žiaden plač ani priek, patrola má na 
všetko liek... Tentokrát sa partička psích 

záchranárov na čele s chlapcom Ryderom 
predstaví v špeciálnom pretekárskom 
filme. V Adventure Bay sa schyľuje k 

veľkolepým automobilovým pretekom a 
kamaráti Marshall, Rubble, Chase, Rocky, 

Zuma a Skye pomáhajú s prípravami. Labky 
spolu vytvoria servisný tím pre svojho 
obľúbeného pretekára a tešia sa, že mu 

pomôžu zvíťaziť. Problém nastane, keď sa ich 
šampión nešťastnou náhodou zraní a nemôže 

šoférovať.

SLUŠNÍ CHLAPCI
(THE GENTLEMEN)

akčný, krimi (USA), české titulky – 31. 
januára a 1. februára o 19.30 hod.

Slušní chlapci - to sú Matthew McConaughey, 
Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant a 

ďalší. Dej sa točí okolo Američana Mickeyho 
Pearsona (M. McConaughey), ktorý si v 

Londýne vybudoval výnosné marihuanové 
impérium. Keď sa v podsvetí začne šuškať, 
že chce skončiť s biznisom a odísť z trhu, 
rozbehne sa kolotoč klamstiev, úplatkov, 

vydierania a zákerných podrazov, v ktorom 
chce každý zo zúčastnených získať čo 

najväčší podiel pre seba. 

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
komédia (SVK/CZE), slovenský dabing – 2. 

februára o 19.30 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.

MEDVEDÍCI BOONIE: CESTA DO 
PRAVEKU

(BOONIE BEARS: BLAST INTO THE 
PAST)

animovaný, komédia (CHINA), slovenský 
dabing – 3. februára o 15.00 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 jednej 

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!

ATTILA
dokument (SVK), originálna verzia – 3. 

februára o 17.00 hod.
Mapuje celoživotný príbeh športovca a 

novodobej slovenskej hviezdy Attilu Végha. 
Zachytáva najdôležitejšie kapitoly jeho života 
od skorého detstva až po narodenie jeho syna 
Attilu v januári 2020. Z rozprávania rodiny, 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(3. 2. – POLROČNÉ ŠKOLSKÉ 
PRÁZDNINY)

(VODNÁR * 21. 1. – 19. 2.)
27. 01. BOHUŠ
 (Medzinárodný deň pamiatky obetí 

holokaustu)
28. 01. ALFONZ, ALFONZIA
 (Medzinárodný deň mobilizácie proti 

jadrovej vojne / Európsky deň ochrany 
osobných údajov)

29. 01. GAŠPAR, PRIBINA
30. 01. EMA, EMMA, JASNA
31. 01. EMIL, EMILIÁN, EMILIÁNA
 (Deň patriotizmu)
01. 02. TÁŇA, TATIANA
02. 02. ERIK, ERIKA, ERICH
 - Hromnice (Obetovanie Pána)
 (Svetový deň zasväteného života / Svetový 

deň mokradí)
03. 02.   BLAŽEJ

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
27. 01.  HALINA / JERRY
28. 01.  CHARLIE / KID
29. 01.  SOKRATES / HEKTOR
30. 01.  BONNIE / JENNY
31. 01.  AGI / MARIKA
01. 02.  FINDA / CAR
02. 02.  FRANKIE / ARES
03. 02.  GUĽKA / BLACK

blízkych, priateľov, kolegov, športovcov, 
umelcov, spevákov, súperov a tiež nikdy 

nezverejnených archívnych záberov môže 
divák nahliadnuť do jeho života a sledovať 

kroky, ktoré ho priviedli k úlohe MMA 
zápasníka, hoci na ňu v detstve nemal mnoho 

predpokladov. Príbeh svetového šampióna 
mapuje tiež cestu skromného chlapca z 
Gabčíkova až na uznávaný MMA trón v 

USA. 

RICHARD JEWELL
dráma (USA), české titulky – 3. februára 

o 19.30 hod.
Počas XXVI. letných olympijských hier, 

ktoré sa konali v r. 1996 v americkej 
Atlante, bezpečnostný strážnik Richard 

Jewell zachránil tisícky životov nálezom 
batoha plného bômb a následnou evakuáciou 

oblasti štadióna pred ich explóziou. Z 
prvotne oslavovaného hrdinu sa neskôr kvôli 
nespoľahlivým a nekompletným informáciám 

z médií stáva hlavným podozrivým. Réžia 
Clint Eastwood.
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 � Predám 2 ks PIECKY 
na tuhé palivo / KOSAČ-
KU na trávu s káblom 
(zhotovená doma) / 2 ks 
ELEKTRICKÉ MOTORY 
na čerpadlá k ťahaniu 
vody. Cena dohodou. 
Tel. 0915 932 473. 

HE-R/0180
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Ak bol prvý fašiangový deň 
pekný, okrasné budú aj prvé jarné 

výhonky.

Beda poliam, lúkam a vrchom, ak 
v januári tráva zelená sa.

Keď január vodu pustí, v ľad ju 
zas marec zahustí.

Ak je na Hromnice (2. 2. - 
Obetovanie Pána) mráz, príde 

skorá a teplá jar.

Keď je na Hromnice pekne, obráti 
sa medveď na druhú stranu 

v spánku. 

Slnko keď na Hromnice svieti, 
zvestuje to hojnosť žita i pšenice.

Na Hromnice ešte zadúva ulice, no 
blízko už je koniec sanice. 

Na svätého Blažeja (3. 2., biskup 
a mučeník) má ísť furman von 

z dvora. 

Vo februári vtáčiky keď sú tučne 
zaodeté, zvestuje to ešte sneh 

a zimu. 

PRANOSTIKA

 (jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (27.01.) 7:01 / 16:23 hod.
ut 7:00 / 16:25 hod.
str 6:59 / 16:27 hod.
štvr 6:58 / 16:28 hod.
pia  6:56 / 16:30 hod.
sob 6:55 / 16:31 hod.
ned  6:54 / 16:33 hod.
pon (03.02.) 6:52 / 16:35 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
(27. 1. – 2. 2. 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 13.00 – 20.00 hod.
str - sob 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 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

27. 01.  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
28. 01.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
29. 01.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
30. 01.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
31. 01.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
01. 02.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
02. 02 . MEDIA,
 Družstevná ul. 7
03. 02.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21

Myšlienka týždňa...
„CHUDOBA, A TO BY SOM RÁD 
ZDÔRAZNIL, PRE MŇA NIKDY 
NEBOLA NEŠŤASTÍM. SVOJE 

BOHATSTVO V NEJ ROZOSIEVA-
LO SVETLO. DOKONCA AJ MÔJ 

VZDOR NÍM BOL PRESVETLENÝ. 
A TEN VZDOR BOL TAKMER VŽDY, 

HÁDAM TO MÔŽEM POVEDAŤ 
S ČISTÝM SVEDOMÍM, VZDOROM 

ZA VŠETKÝCH A ZA TO, ABY SA 
ŽIVOT VŠETKÝCH POVZNIESOL 

VO SVETLE. NIE JE ISTÉ, ČI MOJE 
SRDCE BOLO OD PRÍRODY USPÔ-
SOBENÉ NA TENTO DRUH LÁSKY. 

ALE OKOLNOSTI MI POMOHLI. 
KEĎ SOM CHCEL NAPRAVIŤ VRO-

DENÚ ĽAHOSTAJNOSŤ, OCITOL 
SOM SA MEDZI BIEDOU A SLN-

KOM, OD KTORÝCH MA DELILA 
ROVNAKÁ VZDIALENOSŤ. BIEDA 

MI ZABRÁNILA VERIŤ, ŽE POD 
SLNKOM A V DEJINÁCH JE VŠET-

KO DOBRÉ; SLNKO MA NAUČI-
LO, ŽE DEJINY NIE SÚ VŠETKO. 

ZMENIŤ ŽIVOT, TO ÁNO, ALE 
NIE SVET, Z KTORÉHO SOM SI 

VYTVORIL BOŽSTVO.“ 

(ALBERT CAMUS *1913-1960; 
francúzsky spisovateľ, filozof, 
predstaviteľ existencializmu; 

nositeľ Nobelovej ceny 
za literatúru za rok 1957)

H
E

/0294-SIETE
-ŽALÚZIE
-PARAPETY

VÝROBA * PREDAJ * MONTÁŽ * OPRAVA

MASTA Slovakia s.r.o.
Sadová 36, Humenné         tel. 0910 186 885
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-MJK-, Špindlerův Mlýn 

Charizmatického lyžiara Martina 
Hyšku sme vyspovedali po skon-
čení pretekov Českého pohára 
2020 v známom lyžiarskom stre-
disku Královskohradeckého kraja 
v okrese Trutnov. V termíne 22. 
– 24. januára organizovali v Špin-
dlerovom Mlýne spoločné lyžiarske 
preteky – Majstrovstvá Českej re-
publiky a Majstrovstvá Slovenskej 
republiky. Svoje želiezko v ohni na 
rýchlostnej zjazdovke sme mali aj 
my, v podobe 25-ročného Humen-
čana, ktorý už tri roky trénuje a sú-
ťaží pod hlavičkou tirolského klubu 
– World Racing Academy (WRA). 

Martin HYŠKA je aktuálnym Maj-
strom Slovenska v kategórii Super G 
(časom 1:06.08 minút), v celkovom 
poradí skončil na siedmom mieste so 
stratou 1.15 sekúnd na víťaza, Čecha 
Jana Zabystřana.

WRA – najväčší lyžiarsky tím v Eu-
rópe. Vo svete pôsobí ešte podobný, 
Global Racing Academy. Navzájom 
sú si samozrejme konkurenciou. Ly-
žovanie vo svete za normálnych okol-
ností funguje prostredníctvom národ-

ných reprezentačných tímov. Tento 
privátny tím WRA združuje lyžiarov 
krajín, v ktorých asociácia nefunguje 
tak, ako by mala. 

Majstrovstvá sveta vo švajčiar-
skom Saint Moritz boli pre Martina 
Hyšku premiérovým štartom na takej 
úrovni v seniorskej kategórii. „Hneď 
po kvalifikačnej jazde za mnou prišiel 
tréner Martin Fahrner tejto akadémie 
a ponúkol mi možnosť pretekať za 
jeho tím.“ Hyška sa tak stal druhým 
Slovákom, po Matejovi Falatovi (sla-
lomová dvojka na Slovenku po Ada-
movi Žampovi, M. Hyška je tretím 
v rebríčku slalomárov). „Tréner vedel 
o pomeroch v Slovenskej lyžiarskej 
asociácii, že tu neexistuje žiaden re-
prezentačný tím,“ dodal Martin.

Hlavní tréneri WRA - Daniel Fahrner 
a Martin Fahrner. 

Pomocný tréner a kondičný tréner na 
lyžiach - Patrick Renner. 

Kondičný tréner v Bratislave (mimo 
tímu WRA) - Róbert Kresťanko (ak-
tuálne aj kondičný tréner pre Jána 
Volka, nášho šprintéra, reprezentanta 
v atletike)

Momentálne sú v tíme WRA – traja 
Japonci, jeden Lotyš, dvaja Nemci, 
dvaja Rakúšania a dvaja Slováci 
(Hyška a Falat).

„Som veľmi spokojný. Podmienky 
mám najlepšie, aké som doteraz mo-
hol mať. Sme pod taktovkou veľmi 
skúsených trénerov. Od Daniela Fa-

HUMENČAN MARTIN HYŠKA, ČLEN WORLD RACING ACADEMY 

Sympatický Humenčan Martin Hyška sa úspešne upísal lyžovaniu. Jeho srdcovkou je sla-
lom. Zakotvil v tíme World Racing Academy, kde má vytvorené ideálne podmienky k trénin-
govému i súťažnému procesu.  | FOTO  ARCHÍV MH

Pozdrav od Martina z Ďumbiera v Nízkych Tatrách.  | FOTO  ARCHÍV MH

Najvyššie je v rebríčku „alpskej kombinácie“ – 220. miesto na svete.   | FOTO  ARCHÍV MH
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hrnera vzišlo viacero hviezd Sveto-
vého pohára. Výhodou je, že všetci, 
čo pôsobíme v tomto tíme, sú vysoko 
kvalitný pretekári, mám sa tak s kým 
porovnávať. Zdieľame spolu lyžiar-
ske skúsenosti, informácie. V tíme je 
veľmi dobrá atmosféra, sme z viace-
rých krajín, preto nie je medzi nami 
reprezentačná rivalita, ale naopak, 
pomáhame si,“ pochvaľuje si Hu-
menčan. 

Tréningové kempy, cca šesť, absolvu-
jú členovia WRA na ľadovcoch v ti-
rolskej oblasti (Rakúsko, Taliansko). 
Počas sezóny majú základňu na aka-
démii v južnom Tirolsku, kde majú na 
výber niekoľko stredísk vhodných na 
kvalitný tréningový proces.

Martin cestoval z Čiech cez Nemec-
ko, kde absolvoval regeneráciu po 
republikových majstrovstvách do 
Tirolska.  Do 31. januára na neho 
čakajú tréningy, potom sa vracia na 
Slovensko do Vrátnej v Malej Fatre, 
kde zabojuje o titul na M-SR v slalo-
me a obrovskom slalome.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY – SUPER G  

1. JAN ZABYSTŘAN (CZE, 1:04.93 
min.) 

2. SZOLLOS BARNABAS (ISR, 
1:05.43) 

3. JAN SKOŘEPA (CZE, 1:05.53) 
4. ADAM KLÍMA (CZE, 1:05.63) 

5. TOMÁŠ KLINSKÝ (CZE, 
1:05.89) 

6. BENJAMIN SZOLLOS (ISR, 
1:05.92) 

7. MARTIN HYŠKA (SVK, 
1:06:08) 

8. DAVID KUBEŠ (CZE, 1:06.10) 
9. MARTIN ŠTĚPÁN (CZE, 1:06.83) 

10. ELVIS OPMANIS (LAT, 
1:06.87)...

13. ADAM LASOK (SVK, 1:06.95)...
28. SAMUEL VIGAŠ (SVK, 

1:09.11)...
33. ALEXANDER KANOVITS 

(SVK, 1:11.43)...
40. MARTIN BARTALOŠ (SVK, 

1:17.03)... 
9 lyžiarov nedokončilo preteky.

 
Za rozhovor ďakuje  

Michaela Kobanová.

JE AKTUÁLNYM MAJSTROM SLOVENSKA V SUPER G LYŽOVANÍ

Posledné tri roky sú pre Martina vskutku náročné. Skĺbiť denné štúdium (hoc individuálne) 
na bratislavskej fakulte UK a zároveň cestovať a trénovať v južnom Tirolsku, navyše cesto-
vať na súťaže, absolvovať prípravu, to nie je jednoduché. | FOTO  MJK

Majstrovstvá Slovenskej republiky v lyžovaní, Super G – prvé miesto pre Martina Hyšku 
v Špindlerovom Mlýne po uplynulom týždni. | FOTO  ARCHÍV MH

Alpská kombinácia je spojením Super G a slalomu. Srdcovka pre Martina je slalom. | FOTO  
ARCHÍV MH
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-MJK-, (babj); Humenné 

I.LIGA STARŠÍ ŽIACI U-15 – sk. Východ
1.BK HUMENNÉ – ŽILINA    

53:66
(8:22, 15:11, 19:15, 11:18)

Rozhodovali: I. Pastirák st. – J. Ve-
rešpej.

1.BK: Viliam Vaceľ, Dominik Ze-
leňák, Matúš Jasovský, Michal 
Demko, Adam Cigánik (Martin Va-
ceľ, Tomáš Ivančo, Samuel Taňkoš, 
Jakub Tokár, Tomáš Ragan, Martin 

Lecák, Tomáš Soták). Tréner: Marek 
Burič.

MBK VICTORIA: Filip Tulák, 
Martin Vereš, Tomáš Valentíny, Ja-

kub Kasak, Timotej Trnka (Martin 
Magvaši, Šimon Hoferica, Tobiáš 
Chebeň, Tomáš Cseri, Braňo Gaš-
pierik). Tréner: Vladimír Mika.

Vyrovnaný súboj s chlapcami z Horného Považia pod deravými košmi

 

 

 

 

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

HE-PR/0248

M. Demko uniká pred T. Chebeňom. | FOTO  MJK

Striedačka 1. BK Humenné. Domáci bodovo „zaspali“ na rozhraní tretej a štvrtej štvrtiny. 
Pritom výsledok mohol byť úplne iného znenia.  | FOTO  MJK

Jakub Kasak (Žilina) so ziskom lopty v dôležitom 
súboji pod humenským deravým košom.  | FOTO  MJK

Jeden z podkošových nerozhodných súbo-
jov Humenné vs. Žilina.  | FOTO  MJK

M. Jasovský vs. T. Valentíny pod humenským košom. | FOTO  MJK

ŠPORT / INZERCIA
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(dk), -MJK-; Košice, Snina 

Kategória starších, mladších a mini 
žiakov rozprestrela svoje šermiarske 
planše v Košiciach 18. januára na 
turnaji v šerme kordom - „Hľadáme 
šermiarske talenty III“. 

Za účasti klubov z celého Slovenska 
tu Klub šermu Snina  reprezentovalo 
sedem statočných pretekárov a vybo-
jovali si dve zlaté a jednu bronzovú 
medailu. 

UMIESTNENIE SNINSKÝCH 
ŠERMIAROV:

STARŠÍ ŽIACI U-15 * ...3. Marek 
Miško... Víťazom sa stal Neuschel 

z Akadémie šermu Bratislava. 
MLADŠÍ ŽIACI U-13 * 1. Lukáš Senti-

van... 9. Ladislav Kosťun... 14. Gabriel 
Ganaj...

MINI ŽIACI U-11 * 1. Oliver Galajda... 
6. Jozef Gerboc... 10. Jakub Kazík... 

V metropole východu opäť  hľadali šermiarske talenty

Mladí sninskí šermiari ukázali dobrú pripravenosť aj do ďalších turnajových bojov. Na snímke s trénerom Daliborom Kazíkom. |  FOTO ARCHÍV DK  

Tobiáš Chebeň pod dohľadom Michala Demka a trénera 1. BK Humenné.  | FOTO  MJK

Aj tréner družstva Žiliny, napriek bodovému vedeniu v zápase proti Humenčanom, kládol 
v každom momente na svojich hráčov vysoké nároky.  | FOTO  MJK

Humenská striedačka sleduje útok žilinského súpera Filipa Tuláka, najlepšieho a zároveň 
najnižšieho hráča súpera.| FOTO  MJK

ŠPORT / INZERCIA
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(OFC FKHE), -MJK-; Humenné 

Treťoligový futbalový celok mu-
žov odštartoval 13. januára zimnú 
prípravu. Chlapcov privítali v ka-
bíne členovia vedenia FK Humen-
né, ktorí hráčom predstavili novú 
trénerskú dvojicu. Tá následne 
predostrela plán zimnej prípravy. 

Nové vedenie na čele s predsedom 
FK Humenné Oskarom Balogačom 
sa v týchto dňoch dohodlo s Joze-
fom Škrlíkom, ktorý sa stal hlavným 
trénerom A-družstva mužov, asis-
tentom trénera a zároveň vedúcim 
družstva bude Andrej Čirak.
Na úvodnom tréningu sa trénerom 
hlásilo devätnásť hráčov. Pre cho-
robu chýbala dvojica Serečin, Kom-
jatý. Individuálne trénovala dvojica 
Streňo - Cholp, v kádri pre jarnú 
časť už nefiguruje Vojtovič. Trénin-
gový proces prebiehal počas celého 
týždňa denne na umelej tráve. 

FK Humenné - MFK Zemplín 
Michalovce U-19 

6:1(4:0)
Góly: Serečin 2, Paľo, Thagalegov, 
Jakubov, Kulich (11m) - Popovič.
FK: Cholp(46. Slávik) - Komjatý 
(46. Pe. Šuľak), Thagalegov (46.
Pa. Šuľak), Vasiľ (46. Sidor), Stre-
ňo (46. Zlacky) - Ruskovsky(46. 
Jakubov), Mulkevich (46. Skvašik), 
Paľo(46.Porvaznik), Mihok (46. Sa-
lanci) - Serečin (46. Kulich), Strop-
kay.

FK Humenné - MFK Snina 
3:0 (1:0)

Góly: 13.Kulich (11m), 63. a 68. Pa. 
Šuľak.
FK: Slávik - Zlacky, Sidor, Pa. 
Šuľak, Streňo - Kulich, Mihok, 

Skvašik, Košuda - Milunovič, Jaku-
bov (Stropkay, Paľo, Salanci, Kríd-
la, Dolutovský, Regenda).

MFK: Burda (Lojka) - Roman, 
Jo. Lukáč, Dický, Hreha - Dziaba, 
Rohulski, Sehedi, Janko - Rohach, 

Jablonski (Jankaj, Svistun, Pčola, 
Hišem, Ja. Lukač, Ondika, Holinka, 
Losiev, Voroňak).

(TASR), Humenné 

Futbalové ihrisko s umelou trávou,  
s ktorého výstavbou začali v Humen-
nom ešte v septembri 2018, je v tých-
to dňoch už plne funkčné. Ako o tom 
informoval predseda predstavenstva 
mestskej akciovej spoločnosti 1. Hu-
menská, Jozef Babják, ihrisko spĺňa 
parametre infraštruktúry štadiónov 
prvej kategórie.

Za projekt futbalového ihriska s ume-
lou trávou s rozmermi 105 x 68 metrov 
zaplatila humenská samospráva viac 
ako 700-tisíc eur, uviedol J. Babják s 
tým, že 100-tisíc eur získalo mesto od 
Prešovského samosprávneho kraja. 
Krajská dotácia slúžila na realizáciu 
osvetlenia.

Predĺžená doba výstavby ihriska bola 
podľa Babjákových slov spôsobená 
najmä prekládkou elektrického vede-

nia. „Ale aj tým, že pôvodná projek-
tová dokumentácia neobsahovala pro-
jekty na umelé osvetlenie, oplotenie a 
chladenie trávnika,“ doplnil Babják s 
tým, že absenciu potrebnej projektovej 
dokumentácie zistila samospráva za-
čiatkom roka 2019. Jej zaobstaranie už 
riešilo nové vedenie mesta. Vplyv na 
ukončenie projektu mali, ako pozna-
menal, aj nepriaznivé poveternostné 
podmienky.

Na realizácii výstavby ihriska s ume-
lým trávnikom sa okrem 1. Humenskej 
a. s. podieľala aj spoločnosť KEZ, 
ktorá dodala oplotenie, osvetlenie a 
chladiaci systém pre trávnik, a tiež 
firma Sagansport, ktorá umelý trávnik 
položila.

Nové ihrisko bude okrem miestneho 
futbalového klubu celoročne dostup-
né aj pre verejnosť a tiež na komerčné 
využitie.

Futbalová zimná príprava humenského kádru mužov

Futbalové ihrisko s umelou trávou je už plne funkčné

A-čko FK Humenné odštartovalo zimnú tréningovú prípravu 13. januára. Už v nových podmienkach, na umelej tráve vedľa (areál) 
futbalového štadióna. | FOTO ARCHÍV FKHE

Chlapci FK Humenné kategórie U-15 začali svoju prípravu víťazstvom nad rovesníkmi zo Sniny výsledkom 3:2 (3:0), strelci gólov boli: Ferenc 3, 
resp. Burik, Lopata.  | FOTO ARCHÍV FKHE


