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Obchvat mesta Humenné  
je stále v nedohľadne

 V Humennom diskutovali 
odborníci o záchrane 
pamiatok

Vedecká čajovňa na 
Gymnáziu arm. gen.  
L. Svobodu v Humennom

  Viac na str. 6   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné

Nárast osobnej a nákladnej do-
pravy na území mesta Humenné 
a v regióne by odľahčilo vybudova-
nie obchvatu – preložky cesty I/74 

Brekov - Humenné. Zvýšilo by to 
bezpečnosť a kvalitu dopravného 
spojenia v danom území. Slovenská 
správa ciest už pred časom pripra-
vila štúdiu uskutočniteľnosti pre 
modernizáciu ciest v Prešovskom 

kraji. Podľa prognóz má v nasledu-
júcich rokoch doprava na východ 
od mesta Strážske vrátane Humen-
ného a Sniny rásť výrazne rýchlejšie 
ako doprava na západ od Strážske-
ho. Podľa dopravnej štúdie sa počet 

osobných vozidiel do roku 2045 na 
východ od Humenného viac ako 
zdvojnásobí. V súčasnej doprav-
nej situácii prejde po ceste I/74 na 
úsekoch mimo obcí 5 – 11 tisíc vo-
zidiel denne. Výstavbou obchvatu 

Presný termín výstavby obchvatu Humenného, ktorý by odľahčil dopravu v meste, stále nie je známy. Hoci sa o výstavbe tohto 
dôležitého dopraveného prepojenia diskutuje už niekoľko rokov, vedenia mesta hovorí, že zatiaľ sa ešte nepristúpilo ani k zmenám 

územného plánu a obchvat sa plánuje len výhľadovo.



PONDELOK
25. NOVEMBRA 2019HUMENSKÝ EXPRES2 | SPRAVODAJSTVO

sa zaoberali humenskí poslanci na 
poslednom rokovaní mestského za-
stupiteľstva. 

Poslanec: Pokročili nejak 
rokovania?
Poslanec Andrej Semanco sa vo 
svojej interpelácii pýtal vedenia 
mesta, v akom stave je príprava 
tohto zámeru. „Či pokročili ne-
jak rokovania o obchvate mesta 
Humenné, je to cesta I/74. V tých 
začiatkoch bol trošku problém 
s Jasenovom. V Jasenove je už nová 
starostka. Územný plán VÚC trasu 
jednoznačne určil, takže boli prob-
lémy ku vzťahu k územno-plánova-
cej dokumentácii Jasenova. Zo zá-
kona nie je problém, aby to mesto 
zabezpečilo, zaplatilo. Je tam v zá-
kone ten paragraf, takže by som 
chcel vedieť, či to pokračuje alebo je 
to niekde odložené,“ pýtal sa posla-
nec a bývalý viceprimátor Andrej 
Semanco. Pre výstavbu obchvatu je 
najprv potrebné pripraviť potreb-
nú zmenu územného plánu mesta 
Humenné, ktorej  najdôležitejšou 
zmenou by malo byť práve zapra-
covanie trasy preložky cesty 1/ 74 
Brekov – Humenné, známej ako 
obchvat Humenného. „V minulom 
volebnom období prebehli rokova-
nia medzi zástupcami obce Jasenov 
a mesta Prešov. V tomto období za-
tiaľ ešte k stretnutiu nedošlo týchto 
zainteresovaných strán. Je potreb-
né spraviť spoločnú zmenu územ-
ných plánov obce Jasenov a mesta 
Humenné. K tomu je potrebný sú-
hlas obce Jasenov. Spoločný návrh 
na zmenu oboch územných plánov 
musí byť v súlade s územným plá-
nom VÚC Prešov. Obchvat mesta, 
ktorý je v aktuálnom územnom 
pláne riešený formou výhľadu, sa 
zmenou územného plánu zmení na 
návrh obchvatu na základe projek-
tovej dokumentácie,“ povedal pri-
mátor Miloš Meričko.

Humenčania často stoja  
v kolónach
Viacerí obyvatelia sídliska Pod So-
kolejom a Jasenovskej ulice v Hu-
mennom sa sťažujú na kolóny áut, 
ktoré sa každý deň vytvárajú pred 
križovatkou, ktorá spája Sninskú 
a Štefánikovu ulicu. Vodiči, ktorí 
každé ráno jazdia autom zo síd-
liska Po Sokolejom smerom do 
centra mesta, si musia vždy odstáť 
v kolóne niekoľko minút. Kolóny 

sa vytvárajú na Jasenovskej ulici 
pred križovatkou, ktorá spája Snin-
skú a Štefánikovu ulicu. Autá stoja 
v rade od križovatky až za zákrutu 
smerom na sídlisko Pod Sokole-
jom. Kolóny prekážajú nielen via-
cerým vodičom, ale aj obyvateľom 
obytných domov. Autá im stoja 
doslova pod oknami. Humenčania 
z Jasenovskej ulice sa sťažujú na 
hluk a výfukové plyny. Viacerí by 
uvítali, ak by sa premávka v da-

nom úseku zrýchlila a regulovala 
tak, aby sa nevytvárali kolóny. Štát 
prestavbu križovatky neplánuje. 
Kolóny sa pravidelne tvoria popo-
ludní aj na Staničnej ulici na ceste 
pred nadjazdom. Situácia by sa 
mohla zmeniť, až keď štát zrealizu-
je výstavbu obchvatu Humenného. 
Presný termín začatia výstavby 
preložky tejto cesty ale zatiaľ nie je 
známy.

Obchvat mesta Humenné je stále v nedohľadne
porkačovanie zo strany 1 

Kolóny sa vytvárajú na Jasenovskej ulici pred križovatkou, ktorá spája Sninskú a Štefánikovu ulicu. Autá stoja v rade od križovat-
ky až za zákrutu smerom na sídlisko Pod Sokolejom. . | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Kolóny sú často aj na Staničnej ulici na ceste pred nadjazdom.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné 

„Nijaká klietka, hoc by bola zo 
zlata, nemôže byť symbolom slo-
body. Sloboda je právo vyletieť si 
smerom, v ktorom chceme nájsť 
svoje životné ciele, a pri tomto lete 
nikoho neohrozovať, nikomu ne-
ubližovať a pomáhať tým, ktorým 
krídla nenarástli a ktorí sú slabí,“ 
zaznelo na Námestí slobody z úst 
moderátora podujatia, držiteľa Bie-
lej vrany Jána Mičovského s tým, 
že sloboda je zároveň i povinnos-
ťou nebáť sa postaviť nespravodli-

vosti. O odvahe hovorili následne 
i priami účastníci novembrových 
udalostí v Humennom, zástupca 
učiteľskej obce Pavol Ďugoš a ko-
ordinátor miestnej VPN Albert Ko-
váč s tým, že svoje slová adresovali 
najmä mladej generácii. „To nie je 
čas na nejaké veľké oslavy, to je čas 
na výzvu pre mladých, pretože de-
mokracia nikomu nepadne z neba, 
za demokraciu treba bojovať a nie 
je samozrejmá, ako sa každoden-
ne presviedčame,“ povedal Ďugoš. 
Primátor mesta Miloš Meričko 
vyjadril počas svojho príhovoru 

prianie, aby sa 17. november stal 
prirodzeným a trvalým celoročným 
sviatkom. „Demokracia nám neza-
ručuje nič, ale umožňuje všetko. Je 
len na nás, čo si vyberieme. Nevy-
brať si slobodu myslenia a zodpo-
vednosť konania by bola neúcta 
k predchádzajúcim i budúcim ge-
neráciám. Buďme slušní, ako nás 
to učili naši rodičia, ale buďme aj 
odvážni, ako nás to pred 30 rokmi 
učili študenti,“ povedal. Atmosféru 
humenského námestia spred 30 
rokov na piatkovom podujatí pri-
blížil fotograf Peter Bodor. „Vtedy 

tu bolo veľa ľudí, to námestie bolo 
plné. Zaspievala sa hymna a potom 
nič. Chvíľa ticha a zaznel Otčenáš. 
To bolo elektrizujúce, že kdesi sme 
bližšie k pravde,“ zaspomínal si. 
Podujatie pokračovalo neformál-
nou diskusiou vo výstavnej sieni 
mestského kultúrneho strediska.

„Nijaká klietka, hoc by bola zo zla-
ta, nemôže byť symbolom slobody,“ 
zaznelo na Námestí slobody z úst 
moderátora podujatia, držiteľa Bie-
lej vrany Jána Mičovského.

Výročie Nežnej revolúcie bude v Humennom pripomínať pamätná tabuľa

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom sprístupnila verejnosti svoje 
zariadenia k pozorovaniu výnimočného astronomického úkazu  

Tatiana Rusinková, Humenné, ILUSTRAČNÉ 
FOTO:MILAN POTOCKÝ 

November 2002 je pre samosprá-
vu významný tým, že na Sloven-
sku vzniklo 8 vyšších územných 
celkov. Prešovský samosprávny 
kraj si každoročne pripomína túto 
udalosť 12. novembra aktivitami 
v organizáciách, ktoré patria pod 
PSK vo forme Dňa otvorených 
dverí. Tento rok Vihorlatská hvez-
dáreň v Humennom sprístupnila 
svoje zariadenia o deň skôr, 11. no-
vembra 2019, a to z dôvodu výni-
močného astronomického úkazu, 
prechodu Merkúra popred 
disk Slnka. K zaujímavým astro-
nomickým úkazom patria tranzity 
vnútorných planét Merkúr a Venu-
ša. Prechod Merkúra nastáva, ak 
sa planéta Merkúr dostane medzi 
Slnko a Zem. Merkúr sa premieta 
na slnečný disk, kde je ďalekohľa-
dom pozorovateľný ako drobný 
čierny kotúčik. Táto planéta nemá 
takmer žiadnu atmosféru a z tohto 

dôvodu je jeho okraj pri pozorova-
ní veľmi ostrý. Vzhľadom na malé 
rozmery Merkúra sa dá tento úkaz 
pozorovať len ďalekohľadom na 
rozdiel od prechodu Venuše, ktorý 
je viditeľný aj voľným okom. Aby 
nedošlo k poškodeniu zraku, po-
zorovací ďalekohľad musí mať sl-
nečný filter. K prechodu dochádza 
v priemere 13-krát za storočie, čiže 
je to relatívne zriedkavý úkaz. Naj-
bližší prechod nastane 13.11.2032. 
Pracovníci hvezdárne na tento 
úkaz boli pripravení, aj keď zamra-
čená obloha nedávala pozorovaniu 
veľký úspech. Na vysunutom pra-
covisku Vihorlatskej hvezdárne 
v Humennom, Astronomickom 
observatóriu na Kolonickom sedle, 
prebiehal v planetáriu internetový 
prenos z daného úkazu, ktorý bol 
doplnený o prednášky o hviezdnej 
oblohe i na aktuálnu tému tran-
zitu Merkúra a Venuše. Podobne 
na hvezdárni v Humennom pre 
návštevníkov pripravili interneto-
vý prenos z rôznych krajín sveta 

o prechode Merkúra cez slnečný 
disk spolu s odborným výkladom. 
Celkovo sa zúčastnilo aj napriek 

nepriazni počasia 123 návštevní-
kov, najmä školy z Medzilaboriec, 
Sniny a individuálni návštevníci.

Súčasťou oficiálnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie bolo v piatok popoludní 
v Humennom okrem strihania ostnatého drôtu a vypustenia holubíc aj odkrytie pamätnej tabule, ktorá bude podujatie 

pripomínať. V príhovoroch sa skloňovala sloboda, demokracia, zodpovednosť i odvaha.

Pozorovať prechod Merkúra popred disk Slnka je výnimočný jav, ku ktorému dochádza v priemere len 13-krát za storočie.
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Opitý Sninčan vrazil autom do oplotenia a potom do stĺpa verejného osvetlenia

Pašované cigarety si niesol  
v troch igelitových vreciach

Takmer 700 kilogramov nelegálneho jantáru na východe Slovenska

mpo, Snina, FOTO: POLÍCIA      

Poverený príslušník Okresného 
dopravného inšpektorátu  v Hu-
mennom vedie trestné stíhanie vo 
veci prečinu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky, ku ktorému došlo 
v sobotu (6.11.2019 ) popoludní na 
Rastislavovej ulici v Snine. Skutku 
sa dopustil 26-ročný mladý muž, 
Sninčan, ktorému bolo na základe 
dôkaznej situácie z uvedeného skut-
ku vznesené obvinenie. Ako vodič 

osobného vozidla zn. Citroen C4 
počas jazdy nezvládol riadenie pri 
prejazde zákrutou a narazil do oplo-
tenia jedného z rodinných domov, 
a následne aj do stĺpa verejného 
osvetlenia. „Vodič bol na mieste ne-
hody policajnou hliadkou podrobený 
dychovej skúške, jej výsledok dosia-
hol hodnotu 1,44 mg/l alkoholu vo 
vydychovanom vzduchu. Pri nehode 
spolujazdec utrpel ľahké zranenie,“ 
vysvetlila prešovská krajská policaj-
ná hovorkyňa Jana Ligdayová. Škoda 

na vozidle bola vyčíslená na 2.000 
EUR, na oplotení domu škoda do-

siahla sumu 100 EUR a oprava verej-
ného osvetlenia bude stáť 300 EUR.  

mpo, Sobrance, FOTO: POLÍCIA  

Dňa 16. novembra 2019 v popolud-
ňajších kontrolovala a následne za-
držala hliadka Oddelenia hraničnej 
kontroly PZ Vyšné Nemecké v pô-
sobnosti Riaditeľstva hraničnej 
a cudzineckej polície (RHCP) Sob-
rance v  katastrálnom území obce 
Husák, okres Sobrance, štátneho 
príslušníka Ukrajiny, ktorý niesol 
tri igelitové vrecia. Nachádzalo 
sa v nich celkovo 30 kartónov (6 
tisíc ks) cigariet zn. DUBAO bez 
kontrolných známok na označenie 

tovaru. Únik na spotrebnej dani 
z tabakových výrobkov bol vyčísle-
ný na  613,68 EUR. Prípad v zmys-
le vecnej a miestnej príslušnosti na 
mieste prevzal poverený príslušník 
Kriminálneho úradu Finančnej 
správy pracovisko Košice pre po-
dozrenie zo spáchania trestného 
činu porušenia predpisov o štát-
nych technických opatreniach na 
označovanie tovaru. Informovala 
o tom hovorkyňa Riaditeľstva hra-
ničnej a cudzineckej polície Agnesa 
Kopernická.

ts, východné Slovensko  

Príslušníci finančnej správy z Kri-
minálneho úradu finančnej sprá-
vy zaistili na východe Slovenska 
698,9 kg jantáru v celkovej hod-
note približne 653 000 eur. Jantár 
sa nachádzal v textilných vreciach, 

ktoré boli uložené v batožinových 
priestoroch a aj v priestore zad-
ných sedadiel troch osobných mo-
torových vozidiel. V prípade vznik-
lo podozrenie zo spáchania trest-
ného činu skrátenia dane a poist-
ného (§ 276 Trestného zákona). 
Vyšetrovateľ Kriminálneho úradu 

finančnej správy preto zaistil štyri 
osoby ukrajinskej národnosti, vy-
konal potrebné procesné úkony a 
začal trestné stíhanie vo veci. Oso-
by sú stíhané väzobne. V prípade 
dokázania viny hrozí páchateľom 
trest odňatia slobody vo výške 4 až 
10 rokov. Únik na DPH totiž pred-

stavuje sumu viac ako 130 000 
eur. Na Slovensko je možné jantár 
legálne doviezť, nevzťahujú sa naň 
reštrikčné opatrenia. Tovar je však 
potrebné riadne nahlásiť a precliť 
pri colnom konaní. V tomto prípa-
de sa tak nestalo. 

26-ročný vodič zo Sniny šoféroval pod vplyvom alkoholu. 

Policajti zadržali muža, ktorý niesol 30 kartónov cigariet vo 
vreciach neďaleko slovensko-ukrajinskej hranice.

Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili pri prehliadke troch osobných motorových vozidiel na 
východe Slovenska takmer 700 kg pašovaného jantáru. Väzobne stíhané sú v tejto súvislosti štyri osoby ukrajinskej národnosti. 
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Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
S L U Ž B Y

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

HE-R/0171

P R E D A J

 � Predám SUCHÉ PALI-
VOVÉ DREVO. Tel. 0915 900 
006.  

HE-R/0167

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

HE-R/0001

Myšlienka týždňa...

„V TAKÝTO ČAS, 
KEĎ DO ÚZKOSTI 

VRASTÁ POD LUPOU 
LUNY ĽUDSKÁ SAMOTA, 

POČÍTAŠ SLOVKÁ, 
ČO UTRÚSILA LÁSKA 

SVOJ GAZDOVSKÝ GROŠ. 
TY, SLÁVA ŽIVOTA, 
TY DOBRE VIEŠ, 

I KDE TO RADOSŤ BOLÍ, 
I KOĽKO JEJ 

UŽ TAKTO ZLYHALO. 
ŽE DOSŤ JE TOHO 
NA UZLÍČEK SOLI, 

NO NA CHLIEB MÁLO.“

(MILAN RÚFUS)

H
E

-R
/0171

 

 

 

 

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

HE-PR/0248

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.

7. 3. 2016Inzercia8
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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

HE/0047
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Krásne ľudové piesne zazneli v podaní seniorov

Vedecká čajovňa na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom

Štefan Letko, Humenné, Foto: Naďa Hrobková  

Veľkou a nevyčerpateľnou studni-
cou nášho národa je bezpochyby 
folklór. Je v ňom obsiahnuté všet-
ko, čo k nemu patrí - hudba, tanec, 
spev, láska a nadšenie. On píše svo-
je dlhoročné tradície, ktoré si rok 
čo rok uchovávame a odovzdávame 
postupne mladej generácii. Je chvá-
lyhodné, že aj oni to už postupne 
chápu, že táto cesta je pre nich veľ-
mi schodná. Na všetko však musí 
byť chuť, nadšenie, elán a talent. 
Tak vznikajú dvoj či trojgeneračné 
súbory. Vo všetkom treba hľadať 
spoločného menovateľa a ním je 
vzťah a láska k tomu, čo ma baví 
a čo robím. Je pravdou, že všetko si 
to žiada trpezlivosť a nádej na to, že 
raz oblečieme kroj a predvedieme 
spevácke a tanečné kreácie. Kto to 
raz skúsi, tak neodolá a každého to 
chytí za srdiečko. Ľudia lačnejú po 
všetkom, čo uspokojí ich dušu. Fol-
klór má sám o sebe sladký bozk a je 

pre nás všetkých darom od Pána 
Boha. 

O tom všetkom sme sa mohli pre-
svedčiť aj na 5. ročníku prehliadky 
speváckych súborov Základných 
organizácií Jednoty dôchodcov 
Slovenska nášho okresu, ktorá sa 
uskutočnila dňa 15.11.2019 v Den-
nom centre na Laboreckej 26 v Hu-
mennom. Hneď na jej začiatku si 
všetci prítomní uctili minútou ticha 
pamiatku na tragicky zosnulých 
pri nedávnej havárii autobusu. Po 
tejto dôstojnej úcte sa slova ujali 
predseda ZO JDS pán Dušan Hri-
vňak a predsedníčka Okresnej or-
ganizácie JDS v Humennom pani 
Viera Kmiťová, ktorí v príhovoroch 
okrem iného privítali zástupkyňu 
primátora Mestského úradu v Hu-
mennom pani Máriu Cehelskú, 
ako aj všetkých prítomných účast-
níkov prehliadky, ktorými boli: 
Jasenovčanka z Jasenova, Drienky 
z Brekova, Dúbrava z Pakostova, 

Košarovčanka z Košaroviec, Anna 
Sotáková v hre na ústnej harmo-
nike, Humenskí Seniori, Kamieni-
čanka z Kamienky, Zornica z Hu-
menného, ktorá vystúpila ako hosť 
prehliadky. Čo skupina to odzneli 
prenádherné a známe ľudové pies-
ne. Z ich vystúpení bolo cítiť, že 
každý súbor sa na prehliadku dô-
kladne pripravil. Zo svojho bohaté-
ho repertoáru vytiahli tie najkrajšie 
piesne, s ktorými sa predstavili 
nielen na tejto prehliadke, ale aj 
po dedinách, mestách na Sloven-
sku, ale aj v zahraniční, kde zožali 
veľké úspechy. Svojimi vystúpe-
niami šírili tak bohatú klenotnicu 

Horného Zemplína. Hoci 5.ročník, 
ako aj jeho predošlé ročníky bol iba 
prehliadkou, ktorá nemala víťaza 
a nemala ani poradie umiestnenia, 
získala si veľkú priazeň publika. Za 
ich vystúpenie dostal každý súbor, 
ako aj jednotlivkyňa plaketu, dar-
ček a pamätný list. Na jeho záver 
si všetci účastníci, ako aj publikum 
zaspievali pieseň MNOHAJA BLA-
HAJA LITA... Úplne na záver patrí 
sa srdečne poďakovať Mestskému 
úradu v Humennom za podporu 
aktivít seniorov. Poďakovať sa tre-
ba organizátorom podujatia, ako aj 
moderátorke Zuzke Švecovej. 

Viktória H., 3.D, FOTO: AS 

Vedecká čajovňa sa nekonala na 
našom gymnáziu prvýkrát a opäť 
sa tešila veľkej návštevnosti. Pri-
šli nielen naši žiaci, ale aj žiaci zo 
susedných škôl v našom meste 
či žiaci zo Sniny. Čajovňa bola 
venovaná otázkam európskej de-
mokratickej kultúry, o ktorých 
sme mali možnosť diskutovať 
s tromi zaujímavými hosťami. 
V úvode nám Alexander Mušinka 
z Ústavu rómskych štúdií Prešov-
skej univerzity vysvetlil problém 
koncentrovanej chudoby, povedal 

o svojom pôsobení v rómskych 
osadách a odpovedal aj na otázku, 
či žijú Rómovia skutočne odlišne 
od majority. Po krátkej prestávke 
s chutným občerstvením sme po-
kračovali v podobnom, diskusnom 
duchu. S Katarínou Komenskou 
z Katedry bioetiky UNESCO sme 
sa porozprávali o jej práci dobro-
voľníčky aj o utečeneckej kríze. 
Čerešničkou na torte dňa plného 
zaujímavých informácií bol Work-
shop s Dominikom Porvažníkom, 
mladým a skutočne inšpiratívnym 
človekom. Dominik sa už vo veľmi 
mladom veku dostal do funkcie 

mládežníckeho 
delegáta OSN 
pre Sloven-
skú republi-
ku, a tak nám 
p o r o z p r á v a l 
o tom, ako 
vyzerali jeho 
bežné dni 
v práci. Dodal 
nám tiež veľkú dávku motivácie 
ísť si za svojimi snami a dostali 
sme od neho i niekoľko tipov na 
udržateľný život. Jeho prednáška 
skutočne mnohých z nás veľmi 
oslovila, za čo sme mu aj osobne 

poďakovali. Tento novembrový 
štvrtok bol jedným z tých dní, keď 
sme zo školy odchádzali s ozajst-
ným pocitom, že sme tam ráno 
nešli zbytočne.

V Dennom centre na Laboreckej 26 v Humennom sa uskutočnil 
5. ročník prehliadky speváckych súborov Základných organizácií

 Jednoty dôchodcov Slovenska z okresu Humenné.

Vo štvrtok 14. novembra sme na našej škole, Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu, zažili netradičný deň. Všetci z nás nezasadli, ako obyčajne, 
do lavíc, ale niektorí sme sa stali súčasťou podujatia s názvom Vedecká čajovňa. Toto podujatie je celoslovensky úspešným projektom 
organizovaným Academiou Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Jeho cieľom je šíriť povedomie 

o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi a inak to nebolo ani tentoraz.
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mpo, ts, tasr, Snina, Bratislava, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Na prípade zabitej ženy na Prístav-
nej ulici v Bratislave sa pracuje od 
prvého momentu. Informovala 
o tom Polícia SR – Bratislavský 
kraj na sociálnej sieti s tým, že 
o tomto prípade nebolo možné ve-
rejnosť ani novinársku obec infor-
movať skôr z dôvodu, aby nedošlo 
k zmareniu dôležitých procesných 
úkonov, ktoré sa v tom čase usku-
točňovali. Polícia v pondelok 11. 
novembra krátko po 9.00 h prijala 
oznámenie o náleze podchladenej 
ženy na Prístavnej ulici v Bratisla-
ve. Po príchode na miesto policajti 
zistili, že na uvedenom mieste sa 
nachádza žena s početnými zra-
neniami po celom tele. „Privolaní 
záchranári sa ženu pokúsili oživiť, 
avšak bezúspešne. Privolaný súd-
ny lekár na mieste cudzie zavine-
nie nevylúčil ani nepotvrdil a na 
zistenie presnej príčiny smrti bola 
nariadená pitva,“ uviedla polícia. 
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru v Bratisla-
ve II začal v tejto súvislosti trestné 
stíhanie vo veci zločinu zabitia. Na 
základe výberovej príslušnosti si 
v utorok prípad následne prebral 
odbor kriminálnej polície Krajské-
ho riaditeľstva Policajného zboru 
v Bratislave.

Operatívni pracovníci Okresné-
ho riaditeľstva PZ v Bratislave 
II a ďalší ich kolegovia od tohto 
momentu intenzívne zisťovali 
súvisiace informácie s cieľom zis-
tenia možnej hrozby proti ďalším 
obyvateľom, a hlavne obyvateľ-
kám Bratislavy. Získané poznat-
ky jednoznačne nepreukázali 
prítomnosť hrozby, teda aktivitu 
recidivistu alebo sériového pá-
chateľa. Z tohto dôvodu nebolo 
nevyhnutné okamžite informovať 
či varovať verejnosť a šíriť dezin-
formácie ústiace do masovej pa-
niky a strachu. „Policajný zbor tu 
je pre bezpečnosť občanov a jeho 
príslušníci sú tými poslednými, 
ktorí by si priali ďalší podobný 
trestný čin rovnakého páchateľa. 
Preto je ich rozhodnutie nevyvo-
lávať zbytočnú hystériu postavené 
na racionálnom základe,“ infor-
movala polícia na sociálnej sieti. 
Spresnila, že po skone nájdenej 
ženy bolo prioritou zistiť jej iden-
titu. Keďže nemala pri sebe žiadne 
identifikačné doklady, bol tento 
proces značne sťažený. Aj napriek 
tomu už nasledujúceho dňa, (čo je 
pre podobné prípady značne krát-
ka doba), bola žena identifikovaná 
ako 34-ročná Viola zo Sniny, ktorá 
pracovala v Bratislave ako učiteľka 
jazykov. Dovtedy policajti a ďalší 

odborníci skúmali, aké typy zra-
není žena utrpela, čo jej ich mohlo 
spôsobiť, ako sa na mieste nálezu 
vyskytla, a ďalšie podobné infor-
mácie a úkony. „Ako už bolo  nami 
prezentované, o tomto prípade 
sme neinformovali aj z hľadiska 
vyšetrovacej taktiky, ktorú nebu-
deme detailne rozvádzať. Nie je 
asi nutné rozpisovať, že páchatelia 
všetkých druhov trestnej činnosti 
aktívne sledujú médiá a sociálne 
siete, a takto získané informácie 
sa snažia využiť na to, aby pred 
políciou unikali, zametali stopy 
a neboli nikdy zadržaní. Chápe-

me časť verejnosti, ktorá očakáva 
viac informácií o takom závažnom 
trestnom čine, avšak žiadame aj 
my pochopenie – ak zverejníme 
toho viac a vďaka tomu nikdy pá-
chateľa nechytíme, budeme ešte 
pod väčšou paľbou kritiky ako 
možno v súčasnosti,“ skonštatova-
la polícia. Dodala, že kriminalisti 
na prípade intenzívne pracujú, 
zaoberajú sa rôznymi verziami a 
zbierajú nové dôkazy. „Akonáhle 
to bude možné a neohrozíme tým 
dolapenie páchateľa, povieme 
vám viac,“ uviedla polícia.

tasr, mpo, Snina    

Verejnosti ho predstavili v sobo-
tu 9. novembra v kinosále Domu 
kultúry v Snine. TASR o tom in-
formovala spoluautorka scenára 
a režisérka programu Martina 
Zimovčáková. „Členovia skupiny, 

zastúpení tromi vekovými gene-
ráciami, sa venujú najmä spra-
covávaniu folklórnych prejavov 
z regiónu. Oživujú v súčasnosti už 
zaniknuté prejavy pastierskej kul-
túry v regióne, akými sú pastierske 
signálne nástroje - fujary trombi-
ty. Piesne, tance a hovorené slovo 

spájajú do zvykoslovných pásiem,“ 
priblížila záber záujmu folkloristov 
z najvýchodnejšej obce Slovenska 
Zimovčáková. Profilový program 
„Žyvot vo viri“ pracuje podľa nej 
s témou osudom skúšanej ženy, 
ktorá prekonáva postupne stratu 
manžela pri práci v lese, dočasné, 

ale neisté odlúčenie syna, ktorého 
zverbovali, a následne jeho po-
myslenú stratu, keď sa prižení do 
vzdialenej obce a matku necháva 
vo svojom rodisku. Podujatie z ve-
rejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia.

Mladú Sninčanku Violu brutálnym spôsobom zabili v Bratislave

Snina: Život vo viere predstavili folkloristi z najvýchodnejšej obce Slovenska

V pondelok 11. novembra na základe informácie poskytnutej od občana na linku 112 bola objavená žena vo vážnom stave 
v areáli bratislavského prístavu. Napriek snahe záchranárov krátko na to zomrela. Polícia zistila, že ide o 34-ročnú Violu 

zo Sniny, ktorá pracovala v Bratislave v jazykovej škole.

Piate výročie svojho pôsobenia oslávila folklórna skupina Ľude spud Beskyda z Novej Sedlice (okres Snina) profilovým 
programom s podtitulom „Žyvot vo viri“.

KRIMI / SPRAVODAJSTVO
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Ulič: Lesníci predstavili model prírode blízkeho obhospodarovania lesa

Jazdite bezpečne a zbytočne neriskujte. 

tasr, Ulič    

Model prírode blízkeho hospo-
dárenia v lesoch vypracovalo na 
podnet LPM Ulič Národné lesníc-
ke centrum (NLC). Ako pre TASR 
uviedol riaditeľ uličského štátneho 
podniku Peter Šiška, jedným z dô-
vodov jeho vzniku bolo dlhotrvajú-
ci spor medzi ochranármi repre-
zentovanými najmä Lesoochranár-
skym zoskupením VLK a ďalšími 
ochranárskymi organizáciami 
a správcom štátnych lesov, teda 
LPM. Kým ochranári argumentujú 
potrebou bezzásahovosti na území 
NP, lesníci potrebou aktívnej sta-
rostlivosti, ku ktorej ich zaväzuje 
zákon. V uličskej doline je lesné 
hospodárstvo zároveň jediným 
z mála možných zdrojov obživy 
pre mnohých jej obyvateľov. Podľa 
Šiškových ďalších slov si však aj 
samotní lesníci z LPM uvedomili 
potrebu hospodáriť na území NP 
Poloniny jemnejším spôsobom. 
„Cieľom prírode blízkeho hospo-
dárenia by malo byť pretvorenie 
terajších porastov na porasty s di-

ferencovanou vekovou, druhovou 
a genetickou skladbou. Laicky po-
vedané, dnes, keď vidíte rovnoveké 
porasty, kde sú stromy približne 
rovnakej hrúbky, rovnakej výšky, 
to je ten ‚starý spôsob‘. Toto bude 
minulosťou. To bol takzvaný rúba-
ňový spôsob hospodárenia. A my 
týmto prírode blízkym hospodá-
rením prechádzame na iný spô-
sob. Začneme uplatňovať účelový 
hospodársky spôsob. A tie môžu 
byť dva, je výberkový hospodársky 
spôsob alebo podrastový spôsob 
v maloplošných skupinách do 0,2 
hektára. Príroda si sama ukáže, čo 
je najvhodnejšie,“ priblížil princíp 
prezentovaného hospodárenia 
Šiška s tým, že zatiaľ ho uplatnili 
na lesnom hospodárskom celku 
Zboj. Od januára ho v súlade s no-
velou zákona o lesoch a novelou 
zákona o štátnej ochrane prírody 
zavedú na celom území vo svojej 
správe. Ako však Šiška ďalej uvie-
dol, prírode blízky spôsob hospo-
dárenia v lesoch prináša zmenu 
myslenia. „Pre nás ako podnik 
sú to aj zvýšené náklady. Okrem 

iného, do budúcna si to bude vy-
žadovať zahustenie cestnej siete, 
aby bolo možné prírode blízkym 
spôsobom bezproblémovo hospo-
dáriť,“ vysvetlil. Počin LPM, ktorý 
je v prostredí štátnych správcov 
lesov pilotným projektom, ocenil 
i Jaroslav Kákoš z pozemkového 
a lesného odboru Okresného úra-
du Humenné, pracovisko v Snine. 
„Je to určite krok vpred. Nové 
myslenie lesníkov a lesníctva pri-

náša aj takéto začiatky a verím, že 
aj výsledky, čo sa týka prírode blíz-
keho hospodárenia,“ povedal pre 
TASR s tým, že skĺbiť všetky názo-
ry ochrany prírody so samotným 
lesným hospodárstvom je často 
zložité. Pri koncipovaní nového 
spôsobu hospodárenia v lesoch 
vychádzalo NLC aj z problémov 
a predstáv, ktoré zadefinovala 
Správa NP Poloniny. 

mpo, východné Slovensko, FOTO: POLÍCIA   

Polícia opäť pripomína účastní-
kom cestnej premávky, že počas 
jesene sú dni čoraz kratšie, jasného 
denného svetla je menej, ochladzu-
je sa, je veterno a daždivo. Tieto 
vplyvy sa odzkradľujú aj na vníma-
ní a pozornosti účastníkov cestnej 
premávky a vo zvýšenej miere sú 
aj príčinami dopravných nehôd.  
Dážď a hmla znižujú viditeľnosť 
a mokrá vozovka zase zvyšuje 
pravdepodobnosť, že sa vozidlo do-
stane do šmyku a možnej násled-
nej kolízie. Nezabúdajte na jeseňou 

pozmenené podmienky na cestách. 
Základným pravidlom v sťažených 
podmienkach je prispôsobiť najmä 
rýchlosť a techniku jazdy svojim 
schopnostiam a poveternostným 
podmienkam. Nepodceňujte je-
senné sťažené podmienky na ces-
tách. Myslite na svoju bezpečnosť. 
Blíži sa predvianočné obdobie, 
ktoré je charakteristické zháňaním 
vianočných darčekov pre svojich 
blízkych, preto zbytočne neriskujte 
a chráňte si to najcennejšie, svoj 
život a zdravie. Polícia vyzýva všet-
kých účastníkov cestnej premávky, 
aby dbali na zvýšenú opatrnosť, 

p r e d v í d a v o s ť 
a ohľaduplnosť. 
Správali sa 
disciplinovane 
tak, aby neohro-
zili bezpečnosť 
alebo plynulosť 
cestnej premáv-
ky. Prispôsobili 
svoje správanie 
stavu a povahe 
vozovky, po-
veternostným 
podmienkam a svojim schopnos-
tiam. Opatrnou a zodpovednou 
jazdou vodičov, ale i zodpovedným 

prístupom chodcov sa v mnohých 
prípadoch dá predísť nešťastiam 
na jesenných cestách.

Model prírode blízkeho obhospodarovania lesa predstavil v stredu na odbornom seminári Lesopoľnohospodársky majetok 
(LPM) Ulič širšej lesníckej obci. Nový spôsob lesného hospodárenia na území Národného parku (NP) Poloniny je konsenzom 

medzi snahami ochranárov o bezzásahovosť a hospodárskymi záujmami rezortu pôdohospodárstva. 

Nepodceňujte jeseňou sťažené podmienky na cestách.

„Je ešte pred nami dlhá cesta, lebo táto koncepcia sa síce dala na stôl, všetci sme ju dali 
s najlepším svedomím, ale prax ukáže, na čo ešte narazíme,“ zhodnotil výsledok spoluprá-
ce s lesníkmi riaditeľ Správy NP Poloniny Mário Perinaj. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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V Humennom diskutovali odborníci o záchrane pamiatok

Prešovský samosprávny kraj získal zlatý erb za najlepšiu internetovú stránku

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ 
FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Vo Vihorlatskom múzeu v Humen-
nom sa cez víkend uskutočnil 6. 
ročník pokračovania odborného 
seminára o zachovávaní a propagá-
cii historických pamiatok v regió-
ne. Odborný seminár Historické 
pamiatky na Zemplíne sa konal 
v sobotu 23. novembra v koncertnej 
sieni Vihorlatského múzea v Hu-
mennom. V troch prednáškových 
blokoch sa účastníkom predstavili 
jedenásti autori príspevkov pribli-
žujúcich činnosť v oblasti výskumu, 
dokumentácie a propagácie histo-
rických pamiatok na území Zem-
plína. Zástupcovia jednotlivých in-
štitúcií, samosprávy a občianskych 
združení prezentovali v tematických 
okruhoch problematiku kultúrnych, 
občianskych, komunikačných a or-
ganizačných kompetencií, ktoré sú 
jedným z predpokladov procesu 
budovania znalostnej spoločnosti. 
Medzi príspevkami zarezonovali 

témy obnovy kultúrnych pamiatok 
a ich využívania v kultúrnej a po-
znávacej ponuke regiónu, prezen-
tácia osobností regionálnej histórie 
a ich odkaz pre súčasnú spoločnosť, 
ako aj vízie k spolupráci zaintereso-
vaných subjektov v oblasti kultúry, 
vzdelávania, spoločenského vyžitia 
a cestovného ruchu v regióne. Hlav-
ným usporiadateľom podujatia bola 
Humenská zberateľská spoločnosť. 
Výstupom sobotňajšieho stretnutia 
bude v poradí štvrtý zborník prí-
spevkov prezentovaných v rámci or-
ganizovania seminárnych stretnutí 
venovaných ochrane a prezentácii 
kultúrneho dedičstva na Zemplíne. 
V programe vystúpil Mgr. Matej 
Starjak, PhD. (Zemplínsko-užská 
hradná cesta)/Sezóna 2019 na 
hrade nad Vinnym, Mgr. Zuzana 
Koščová (Vihorlatské múzeum 
v Humennom)/Z dejín Rómov na 
Slovensku, Mgr. Ľubosláv  Šmaj-
da (mesto Stropkov)/Stropkovský 
hrad opäť ožíva, Mgr. Stanislava 
Rovňáková (Zemplínske múzeum 

v Michalovciach)/Irma Szárayová - 
dvorná dáma zo Zemplína,  PhDr. 
Radoslav Turík (Klub vojenskej his-
tórie Beskydy)/Michalovčania v I. 
svetovej vojne, Marián Šimkulič/
Stratený raj Anny Lesznaiovej, Ing. 
Miroslav Buraľ (Karpatské drevené 
cerkvi, n. o., Snina)/Obnova dreve-
ných chrámov v sninskom regióne 
v období rokov 2017 – 2019, PhDr. 
Ivana Strakošová (Vihorlatské 
múzeum v Humennom)/ Archeo-

logický výskum rímskokatolíckeho 
kostola Všetkých svätých v Hu-
mennom, Prof. PhDr. ThDr. Peter 
Zubko, PhD. (Arcidiecézny archív 
Košice)/Kult troch košických mu-
čeníkov (1619 - 1995), Mgr. Peter 
Čintala (Gréckokatolícka farnosť 
Klokočov)/Klokočovská ikona Bo-
horodičky, Prof. ThDr. Ján Šafin, 
PhD. (Pravoslávna bohoslovecká 
fakulta Prešov).

ts, Prešov 

Najlepšiu webovú stránku 
spomedzi ôsmich krajov Slo-
venska má Prešovský samo-
správny kraj. V súťaži Zla-
tyErb.sk tak potvrdil svoje 
minuloročné víťazstvo. 

Prešovský samosprávny kraj bol 
opäť úspešný v súťaži samospráv 
Slovenska ZlatyErb.sk. Zo 16. roč-
níka súťaže si už po desiatykrát 
odniesol prvé miesto. Cenu si pre-
vzal v stredu 13. novembra v rámci 
medzinárodného kongresu ITAPA 
v Bratislave. Celkové víťazstvo 
a hlavnú cenu Grand Prix eSloven-

sko získala stránka mesta Trenčín. 
Mesto tak vystriedalo minuloroč-
ného víťaza, ktorým bol Prešov-
ský samosprávny kraj. V kategórii 
najlepšia stránka obcí zabodovali 
Jaslovské Bohunice. V kategórii 
miest a mestských častí zvíťazil 
Trenčín a za kraje získal ocenenie 
Prešovský samosprávny kraj. Cenu 
za najlepšiu bezbariérovú stránku 
získal Nitriansky samosprávny 
kraj a za mimoriadny prínos v ob-
lasti informatizácie slovenských 
samospráv bol ocenený Augustín 
Mrázik. Z Prešovského kraja v sú-
ťaži bodovala aj obec Ľubica, ktorá 
si odniesla štvrté miesto v kategórii 
Stránka obce. Vlani obsadila bron-

zovú priečku. Celkovo sa do súťaže 
sa tento rok zapojilo 77 samospráv. 
Porota pritom hodnotila 61 kritérií 
v 11 kategóriách. Internetová strán-
ka PSK www.vucpo.sk získala do-
posiaľ v súťaži desať prvých miest 
(2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2017, 2018, 2019), dve 
druhé miesta (2006, 2016) a jednu 
tretiu priečku (2006). Na konte 
má aj dve špeciálne ceny Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska za najlepšiu bezbariérovú 
stránku samospráv (2010, 2017). 
Vlani si odniesla aj Cenu Grand 
Prix eSlovensko za najvyššie hod-
notenia od porotcov vo všetkých 
kategóriách. Súťaž ZlatyErb.sk 

každoročne vyhlasuje Únia miest 
Slovenska a eSlovensko spoločne 
so Združením informatikov sa-
mospráv Slovenska a Úniou nevi-
diacich a slabozrakých Slovenska 
a je spolufinancovaná Európskou 
úniou v rámci programu Connec-
ting Europe Facility. Hlavným cie-
ľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť 
informatizáciu slovenských samo-
správ, oceniť výnimočné projekty 
a ohodnotiť snahu zástupcov sa-
mospráv efektívne a transparentne 
využívať informačno-komunikačné 
technológie, a tým zvyšovať kvalitu 
služieb pre občanov. 

O záchrane a propagácii kultúrnych pamiatok diskutovali v sobotu vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 
renomovaní odborníci a historici.

Prvé miesto si odniesol po desiatykrát.
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MsKS – DOM KULTÚRY
ADVENTNÝ KONCERT 

PÚPAVIENKA zo ZŠ Pugačevova, Norbert POMPA. 
– v nedeľu 1. decembra o 15.00 hod. na námestí pred 

Fontánou lásky.
ROZSVIETENIE JEDLIČKY

Vo štvrtok 5. decembra o 18.15 hod. pred Domom kultúry.
PERINBABA

Príbeh lásky, ktorá je silnejšia ako smrť. V podaní 
profesionálnej scény Mestské divadlo Trenčín v réžii 
Karola Rédliho s hudbou Diany Minarovičovej. – vo 

štvrtok 5. decembra o 17.00 hod. v divadelnej sále DK. 
Vstupné 5/4 eur.

ŠČEDRYJ VEČUR
Poddukelský umelecký ľudový súbor. Výnimočný 

a nevšedný obraz plný duchovných i svetských kolied 
s postavami anjelov, pastierov a kráľov sa nesie v duchu 
narodenia Božieho dieťaťa. – v pondelok 9. decembra 

o 18.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 10 eur.
KLIMAKTÉRIUM... A ČO?

Divadlo komédie, Elzbieta Jodlowska. Hrdinky inscenácie 
– Pamela, Kristína a Žofia, sa stretávajú na narodeninovej 

oslave Mariky. Aby sa nielen zabávali a rekapitulovali 
svoj doterajší život, ale aby sa povzniesli nad problémy, 

ktoré im prináša všedná každodennosť, strata práce, 
chlapi, ich deti, zdravotný stav a starnutie. Lebo ten údel 
postretol každú z nich a navzájom ich spája. Inscenácii 

dominujú skvelé herečky - „tigrice v menopauze“. Variácie 
na chúlostivú tému „ženského dozrievania“ a účtovanie s 
ňou. Účinkujú: Z. Kocúriková (Z. Tlučková), G. Oňová 

(D. Gudabová), K. Brychtová (D. Kuffelová), Z. Vačková 
(J. Švoňavská), Jana Valocká. – vo štvrtok 12. decembra 

o 19.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 17 eur.
VII. HUMENSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN

Výstava najnovších diel členov Podvihorlatskej palety 
v Humennom. Výstava potrvá do konca novembra.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
BÍLÉ VÁNOCE II LUCIE BÍLÉ

Česká popová diva Lucie Bílá a Orchester a zbor Petra 
Maláska. – v stredu 4. decembra o 19.00 hod. Vstupné 

29/32/35 eur.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

REFLEX
Výstava členov Fotoklubu Reflex... Veronika Bažaliková, 
Alexander Daňo, Ľudovít Hruška, Juraj Kammer, Zuzana 
Mjachká, Marek Suvák, Vladimír Vajs, Miroslav Vasil. – 

v galerijnej sieni VM potrvá do konca novembra.
ZÁBAVNÁ GRAFIKA

Tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ. – v galerijnej sieni O. 
Dubaya vo VM potrvá do 13. decembra.
Z DEJÍN RÓMOV NA SLOVENSKU

Panelová výstava obohatená o zbierkové predmety. Potrvá 
do konca kalendárneho roku 2019.
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
VLASTNÍCI

komédia, dráma (CZE/SVK), originálna verzia  
– 25. novembra o 19.30 hod.

Komédia pre tých, čo to nezažili. Dráma pre tých, ktorí 
tým žijú. Hrdinami snímky Jiřího Havelku sú majitelia 

bytov v staršom činžiaku,  ktorí sedia na domovej schôdzi 
a pokúšajú sa o nemožné. Vyriešiť vo vzájomnej zhode 
problémy týkajúce sa správy ich domu... Sú medzi nimi 

rojkovia jednajúci v prospech celku, vypočítaví prospechári 
či rafinovaní manipulátori, ale aj ľudia stratení v pocitoch 
vlastnej bezvýznamnosti. A títo všetci sa musia nakoniec 

dohodnúť.
SNOW FILM FEST

športové dokumenty; originálna verzia, titulky  
– 26. novembra od 18.00 hod.

-ICE AND PALMS (GER), 32 minút
-QUEEN MAUD LAND (USA), 28 minút

-SURFER DAN (USA), 8 minút
-ONEKOTAN (AUT), 52 minút

-STŘÍPKY ZE ŽIVOTA HOROLEZCE (CZE), 27 minút
-MÚJ SVĚT (CZE), 14 minút

PORTRÉT ŽENY V PLAMEŇOCH
(PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU)

dráma (FRA), české titulky – 27. novembra o 19.30 hod.
ASFK... Bretónsko, rok 1760. Talentovaná maliarka 

Marianne dostane zadanie odísť do panského domu na 
izolovanom ostrove a namaľovať tam svadobný portrét 
Héloise, mladej ženy z bohatej rodiny, ktorá na prianie 
svojej matky práve opustila kláštor, aby sa vydala do 

Milána. Héloise dohovorenému manželstvu vzdoruje tým, 
že odmieta maľbu portrétu. Marianne preto hrá rolu najatej 

spoločníčky a maľuje svoj objekt po večeroch spamäti. 
Medzi oboma ženami postupne rastie vzájomná príťažli-

vosť umocnení blížiacim sa koncom slobody.
LAST CHRISTMAS

romantická komédia (GBR), slovenské titulky – 28. novem-
bra a 2. decembra o 19.30 hod., 30. 11. o 17.30 hod.

Keby hľadala B. Jonesová väčšiu smoliarku než je ona 

sama, s Kate (Emilia Clarke) by trafila klinec po hlavičke. 
To dievča síce vyzerá ako roztopašný čertík, v skutočnosti 
však priťahuje problémy všetkého druhu - nerozumie si s 
rodinou, nevyzná sa sama v sebe, nevie si nájsť normálne-
ho chlapa a pracuje v obchode s vianočnými dekoráciami. 
Oblieka si škriatkovský kostým, cinká roLničkou a v hlave 
sa jej stále točí vianočný hit Georga Michaela... A hoci pred 

rokom pri komplikovanej operáciI balansovala na hrane 
života a smrti, druhú šancu vôbec nevyužíva tak, ako by 

sa očakávalo.
VALHALA: RÍŠA BOHOV

dobrodružný, fantasy (Dánsko/Nórsko/Švédsko), český 
dabing – 29. novembra a 1. decembra o 17.30 hod.

Výpravné fantasy založené na severských bájach a mýtoch 
o Valhale, kam za sprievodu valkýr prichádzajú padlí 

bojovníci. Odin, Thor, Loki a ďalší bohovia z Valhaly sa 
musia postaviť svojmu osudu a odvrátiť Ragnarok - svoj 
zánik a koniec celého sveta. Zo zajatia sa totiž oslobodil 

obrovský vlk Fenrir a bohom hrozí úplne posledná bitka s 
odvekým nepriateľom, s divokými obrami. Svoju úlohu v 
ich boji zohrajú aj dve deti, ktoré si zo sveta ľudí priviedol 

Thor ako svojich sluhov.  
NA NOŽE

(KNIVES OUT)
krimi, dráma (USA), slovenské titulky  

– 29. a 30. novembra o 19.30 hod.
Keď slávneho autora detektívok Harlana Thrombeyho 

nájdu mŕtveho v jeho sídle tesne po oslave 85. narodenín, 
na mieste činu sa záhadne objaví svojrázny a šarmantne 
neodbytný detektív Benoit Blanc (D. Craig). Postupne sa 
zoznamuje s členmi rozhádanej excentrickej rodiny aj s 
oddaným služobníctvom, aby rozmotal sieť dômyselne 
utkanú zo lží a poloprávd a vyloviť z nej pravdu o smrti 

starého pána.
SEXI JEXI

komédia (USA), slovenské titulky  
– 29. a 30. novembra o 19.30 hod.

Phil je závislý – od svojho mobilného telefónu. Nemá 
žiadnych kamarátov, osobný život ani priateľku. Ale jeho 

status na Fb sa čoskoro zmení. Keď mu odíde starý telefón, 
kúpi si novší model s neočakávanou funkciou JEXI. Je 
to životná koučka a virtuálna asistentka v jednom. S jej 

pomocou si konečne začne užívať život a jeho závislosť na 
mobile postupne slabne. Lenže umelá inteligencia začne 
zrazu žiarliť a rozhodne sa svojmu majiteľovi poriadne 

komplikovať jeho milostný život.
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2

(FROZEN 2)
rodinná animovaná komédia (USA), slovenský dabing 

 – 30. novembra a 1. decembra o 15.30 hod.
Dlho očakávané pokračovanie úspešnej animovanej 

komédie štúdia Disney. Prečo sa Elsa narodila s magickými 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(STRELEC * 22. 11. – 20. 12.)
25. 11. KATARÍNA
 (Svetový deň odstránenia násilia 

voči ženám / Medzinárodný deň 
mäsa a deň práv zvierat)

26. 11. KORNEL
27. 11. MILAN
28. 11. HENRIETA
29. 11. VRATKO
 (Medzinárodný deň 

nenakupovania / Medzinárodný 
deň solidarity s ľuďmi Palestíny)

30. 11. ONDREJ, ANDREJ, ANDREAS
 (Deň počítačovej bezpečnosti)
01. 12.  EDMUND, EDMUNDA
 (Svetový deň boja proti AIDS - 

WHO)
02. 12. BIBIÁNA
 (Svetový deň zrušenia otroctva)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
25. 11.  PEGAS / VALMONT
26. 11.  NELSON / SORBONNE
27. 11.  LINA / BUCEFAL
28. 11.  FANNY / TRACY
29. 11.  NESSIE / BRIXI
30. 11.  AMADEUS / CHAN
01. 12.  GLADYS / ŽAK
02. 12.  MAXIM / NORIK
schopnosťami? Odpoveď na túto otázku ju láka, zároveň 

však ohrozuje jej kráľovstvo. Spolu s Annou, Kristof-
fom, Olafom a Svenom sa vydávajú na pozoruhodnú a 

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

sú dostatočné...
VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU

životopisná dráma, hudobný (CZE/SVK), originálna verzia 
– 1. a 3. decembra o 19.30 hod.

Film o najväčšej legende (česko)slovenskej poetickej 
scény - Jozefovi Urbanovi. Príbeh jedného z najväčších 

slovenských básnikov, predstaviteľa tzv. stratenej 
generácie. Básnika, ktorý bol aj človekom a zároveň aj 

svojím vlastným protikladom. Génia, ktorý jednoducho síce 
nebol schopný vyrovnávať sa s nástrahami každodennosti, 
ale už vo svojej tridsiatke bol maturitnou otázkou. Človeka 

číreho, ako diamant, ale zároveň niekedy aj tak ostrého. 
Snímka zachytáva obdobie od nástupu na poetickú scénu, 
ale hlavne posledných sedem rokov jeho búrlivého života. 

Jeho lásky, nádeje, sklamania, pády a vzostupy, boj so 
svojimi vnútornými démonmi. Vrcholí práve napísaním 

textu Voda čo ma drží nad vodou. Textu piesne, ktorej sa on 
už nedožil a tragicky zahynul pri autohavárii...
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (25.11.) 6:49 / 15:44 hod.
ut 6:50 / 15:44 hod.
str 6:52 / 15:43 hod.
štvr 6:53 / 15:42 hod.
pia  6:55 / 15:42hod.
sob 6:56 / 15:41 hod.
ned 6:57 / 15:40 hod.
pon (02.12.) 6:58 / 15:40 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

25. 11.  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
26. 11.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
27. 11 .  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558

KÚPALISKO V HUMENNOM
(25. 11. – 1. 12. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 09.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, pia 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 13.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
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.

Na sv. Katarínu (25. 11., panna 
a mučenica) schovajme sa pod 

perinu.
Svätá Katarína Advent otvára. 

Kapustu treba krájať a do súdka 
tlačiť na Katarínu,  
veľmi chutná bude. 

Katarína na blate - Vianoce na ľade.
Na sv. Saturnina (29. 11., biskup 

a mučeník) skučí meluzína. 
Ak na Ondreja (30. 11.) ešte včely 

lietajú, bude neúrodný rok.
Keď na sv. Ondreja (apoštol) sneží, 

dlho si biela perina poleží.
Na Ondreja ide orať len krivý gazda.
Keď sv. Ondrej na plot mráz posadí, 

nemusíme sa obávať povodní.

PRANOSTIKA

 (jac)

INFOSERVIS / INZERCIA

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

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽDŇA   
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON)  
V HUMENNOM.

H
E

/0279

H
E/0272

H
E-/0266

28. 11.   MEDIA,
 Družstevná ul. 7
29. 11.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
30. 11.   PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 (Pod 

stračou nožkou)
01. 12.   FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
02. 12.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
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-MJK-, (babj); Humenné; 

II.LIGA KADETI/JUNIORI U-17 – sk. Východ
1.BK HUMENNÉ – PREŠOV    
56:54 (24:8, 12:17, 16:13, 4:16)

a 63:57 (11:13, 15:12, 20:21, 17:11)

1.BK: Pankovčin, Karoľ, Onderišin, M. 
Lukáč, Kimák (Meszarosz, Ma. Vaceľ, 
Zeleňák, Ďuraško, Soták, Hakala, 
Cigánik). Tréner: Peter Adamec.
BK PU AKADEMIK: Hlavatý, 
Sabol, Olšavský, Kostura, Ford (Foľta, 
Mikolaj, Stedina, Vojtek, Koreň, 
Štraus, Berezňák). Tréner: Majcher.

Mladí humenskí basketbalisti neuvoľnili priestor Šarišanom pod deravým košom
ŠPORT / INZERCIA

Pankovčin v zovretí súpera. | FOTO  MJK

1.BK Humenné s trénerom Adamcom. | FOTO  MJK

Striedačka súpera BK PU Akademik Prešov s trénerom. | FOTO  MJK

Našťastie, chyby, ktoré domáci na svojej palubovke kopili, hostia nedokázali pretaviť v bodový obrat skóre. | FOTO  MJK

Humenčania tentokrát neboli na ihrisku dominantní, šťastena sa konečne ale priklonila 
na ich stranu. | FOTO  MJK

V oboch stretnutiach si, hoci tesným bodovým rozdielom, lepšie počínali 
Humenčania (modré dresy). | FOTO  MJK

H
E

 /0101
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-MJK-, (mb, zb); Humenné; FOTO MJK 

I.LIGA STARŠÍ ŽIACI U-15 – sk. Východ

1.BK HUMENNÉ  
– BANSKÁ BYSTRICA    

39:47 (11:9, 7:9, 11:19, 10:10)

1.BK: Viliam Vaceľ, Dominik 
Zeleňák, Matúš Jasovský, Michal 
Demko, Adam Cigánik (Martin Vaceľ, 
Samuel Ivančo, Samuel Taňkoš, Tomáš 
Soták, Tomáš Ragan, Richard Jevčák, 
Ján Halagan). Tréner: Marek Burič.

ŠKP BBC: L. Caban, K. Kašper, 
J. Hradský, B. Baláž, B. Herceg (J. 
Chromiak, A. Heinz, J. Šavolt, Š. 
Biskup, M. Margeta, M. Boleček, S. 
Guzmický). Tréner: Jozef Lovik.

„Domáci začali zápas veľmi dobre, 
keď sa hneď v úvode stretnutia ujali 
po pekných akciách vedenia 9:0. 
Hostia sa otriasli a znížili na 11:9 
k záveru prvej štvrtiny. Obrana na 
oboch stranách dominovala nad 
útokom. V druhej štvrtine prevládali 
nepresnosti na obidvoch stranách. 
Domáci nevyužívali ani vyložené 
šance spod koša  a súper sa dotiahol 
na polčasových 18:18. V druhej 
štvrtine sa však zranil najlepší 
strelec domácich Matúš Jasovský, čo 
poznamenalo zvyšný priebeh zápasu. 
Domáci si po jeho „odstúpení“ 
prestali veriť a hostia si vypracovali 
v tretej štvrtine osembodový náskok. V 
radoch domácich sa nenašiel nik, kto 
by bodovo  potiahol družstvo starších 
žiakov.  V poslednej štvrtine si už 
hostia postrážili vybudovaný náskok,“ 
konštatoval tréner 1. BK Humenné, 

Marek Burič.

Strata zraneného Jasovského v domácich radoch „vyzbrojila“ súpera z Pohronia
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II. HOKEJOVÁ LIGA, skupina B – 10. kolo
HC REBELLION GELNICA  

- HC 19 HUMENNÉ 
2:10 (0:1, 1:4, 1:5)

Góly: 26. TS Dávid Dravecký (1:2), 
60. Jaroslav Jabrocký (2:10 – Haj-
duk, Chmeľ) – 20. Ján Skokan (0:1 – 
Nagy, Banovský), 24. (PH1) Damián 
Novický (0:2 – Vaško, Markuš), 30. 
Ivan Fedorko (1:3 – Vaško, Markuš), 
37. (PH1) Jaroslav Šiňanský (1:4 – 
Ondrej, Novický), 40. (OS1) Ivan Fe-
dorko (1:5 – Banovský, Ondrej), 44. 
Ivan Fedorko (1:6 – Markuš, Vaško), 
48. Filip Vaško (1:7 – Markuš, Fe-
dorko), 49. Tomáš Banovský (1:8 – 
Nagy, Skokan)52. (PH1) Ľuboš Fajčák 
(1:9 – Šiňanský, Novický), 55. (OS1) 
Ľubomír Šándor (1:10).
Strely: 29-48. Zákroky: 38-27. Pre-

silovky: 0/11 – 3/5. Oslabenia: 2/5 – 
11/11. Vylúčenia: 5-13. Rozhodovali: 
Pe. Sýkora – R. Regenda, Pe. Lukáč – 
168 divákov.
HC 19: Dominik Riečický  – Ľ. Bu-
raľ, M. Ondrej, F. Vaško, D. Markuš, 
I. Fedorko – L. Hopkovič, D. Novický, 
T. Banovský, J. Skokan, M. Nagy  – 
S. Maury, D. Luchnikov, Ľ. Šándor, S. 
Hrabčák, J. Šiňanský – J. Jendruš, J. 
Copko, O. Mriglot, Ľ. Fajčák. Tréner: 
Milan Staš. 
•	 Sabinov – Liptovský Mikuláš 3:5, 
Trebišov – Rimavská Sobota 1:3, 
Bardejov – Sanok (POL) 1:3, Lip-
tovský Mikuláš – Sabinov 5:4. 
Humenné 9 8 0 1 0 61:15 25
Rimavská Sobota 9 8 0 0 1 60:17 24
Sanok (POL) 9 5 1 0 3 39:30 17
Bardejov 9 5 0 1 3 34:23 16

Trebišov 9 3 1 0 5 41:38 11
Kežmarok 8 2 2 1 3 33:51 11
Liptovský Mikuláš B 9 3 0 0 6 20:54 9
Sabinov 9 1 0 1 7 22:48 4
Gelnica 9 1 0 0 8 26:60 3

Najbližší zápas hrajú naši hokejisti 
u súpera HK Sabinov, v sobotu 30. 

novembra.

HOKEJOVÝ SERVIS

H
E

-S/0042

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
HE-M

/0281
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(PKCH), -MJK-; Humenné; FOTO ARCHÍV PKCH 

Plavecký klub Chemes Humenné 
v spolupráci s mestom Humenné 
zorganizovali „10-hodinový plavecký 
maratón“. Humenská plaváreň v uto-
rok 19. novembra bola k dispozícii 
plavcom z mesta i okolia. 

V dopoludňajších hodinách odplávali 
svoje „mokré metre“ žiaci základných 
a stredných škôl. Po štrnástej hodine 
patril bazén rekreačným plavcom a po 
šestnástej hodine členom Plaveckého 
klubu.
Desaťhodinovú plaveckú štafetu, ktorá 
sa začala o ôsmej a skončila o osemnás-
tej  hodine absolvovala 325 účastníkov. 
Najmladšie boli šesťročné dievčatá. 
Najstaršími účastníkmi boli 64-ročná 
žena a 71-ročný muž. Každý účastník, 
ktorý zaplával minimálne 25 metrov 
(jedna dĺžka krytého bazéna) bol deko-
rovaný účastníčkou medailou. Celkový 
zaplávaný čas zúčastnených plavcov 
bol 71 hodín 25 minút a 35 sekúnd, 
vzdialenosť mala dĺžku 170 550 metrov.

ZŠ Kudlovská – 13 plavcov; 1:03.01 
hodín; 3 625 metrov
ZŠ sv. Cyrila a Metoda – 20 plavcov; 
42.29 minút; 2 350 metrov
ZŠ Dargovských hrdinov – 24 plav-
cov; 29.42 minút; 1 850 metrov
ZŠ Pugačevova – 50 plavcov; 37.45 
minút; 1 725 metrov
ZŠ Jána Švermu – 17 plavcov; 23.06 
minút; 1 550 metrov
ZŠ Hrnčiarska – 25 plavcov; 27.58 mi-
nút; 1 550 metrov
ZŠ Laborecká – 8 plavcov; 12.56 mi-
nút; 675 metrov
ZŠ Koškovce – 21 plavcov; 14.21 mi-
nút; 525 metrov
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu – 
11 plavcov; 41.21 minút; 2 675 metrov
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho – 9 
plavcov; 45.28 minút; 1 700 metrov
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda – 10 
plavcov; 13.19 minút; 875 metrov
Stredná odborná škola technická – 11 
plavcov; 8.26 minút; 500 metrov
Plavecký klub Chemes HE – 62 plav-
cov; 43:38.45 hodín; 112 625 metrov
Deti a mládež do 18 rokov – 281 plav-

cov; 49:38.37 hodín; 132 225 metrov
Starší účastníci (nad 18 rokov) – 44 
plavcov; 21:46.58 hodín; 38 325 met-
rov
Tento desaťhodinový plavecký mara-
tón zabezpečovali: Danka Micikašová 
(elektronická evidencia); organizá-
ciu a meranie času účastníkom mali 
pod taktovkou tréneri  klubu - Bača, 
Blaško, Levický, Luksaj, Pencák, Ra-
bajdová, Serbin a Tomahogh. 

Stosedemdesiat kilometrov na plaveckej štafete mesta Humenné
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(ľsel), -MJK-; Humenné; FOTO ĽSEL 

I.LIGA MUŽI, sk. Východ – 7. kolo

HUMENNÉ – VK MIRAD PU 
PREŠOV B

3:0 (15, 16, 20) 
a 3:0 (20, 15, 21)

ŠK GYMNÁZIUM: Š. Krajník, M. 
Kuraš, M. Feduš, P. Šompľak, Ľ. Ba-
jcura, O. Blicha, R. Boldy, M. Šarga, 
M. Faltin, P. Bobaľa, F. Marton, M. 
Roháč. Tréner: Ľubor Selecký.

•	 Stará Ľubovňa – Svidník B 0:3 
(-21, -18, -18) a 0:3 (-19, -23, -18), 
Poprad – Revúca 0:3 (-18, -21, -16) 
a 0:3 (-13, -18, -15).

Humenné  14 12 2  39:13 37
Revúca  14 12 2 37:12 34
Svidník B  14 10 4 34:12 31
St. Ľubovňa  14 5 9 20:32 14
Prešov B  14 2 12 9:40 5
Poprad  14 1 13 11:41 5

•	 Ďalšie 8. kolo dvojzápasu odohrajú 
Humenčania u súpera, 30. novembra 
na palubovke  tímu TJ Slávia Svidník B.

(ľsel), -MJK-; Humenné; FOTO ĽSEL 

KADETI, sk. Východ – 4. kolo
HUMENNÉ – VK MIRAD PU 

PREŠOV 
1:3 (21, -13, -13, -16) 
a 0:3 (-16, -15, -17)

ŠK GYMNÁZIUM: D. Jevčák, M. 
Faltin, L. Boroš, M. Banďoš, B. Savov, 
S. Bognár, M. Maličký, A. Jaworski. 
Tréneri: Jozef Janko, Ľubor Selecký.
•	 Svidník - Stará Ľubovňa 1:3 (-17, 
28, -18, -22) a 3:1 (-15, 16, 22, 18).

•	 3. kolo * Poprad – Humenné 3:0 
(13, 18, 15) a 3:1 (17, -32, 19, 17), 
Prešov – Stará Ľubovňa 0:3 (-17, -19, 
-23) a 0:3 (-13, -17, -17), Košice – 
Svidník 0:3 (-14, -19, -24) a 0:3 (-22, 
-16, -17).
•	 2. kolo * Humenné – Košice 3:2 
(-20, 16, -15, 20, 11) a 1:3 (-21, -18, 
12, -20), Svidník – Prešov 3:0 (19, 21, 
15) a 3:0 (18, 10, 19), Stará Ľubovňa – 
Poprad 3:1 (21, 16, -18, 20) a 3:1 (16, 
19, -23, 14).
•	 1. kolo * Humenné – Svidník 0:3 
(-13, -22, -12) a 1:3 (26, -18, -22, -23), 
Poprad – Prešov 3:0 (9, 8, 25) a 3:0 (19, 

20, 21), Košice – Stará Ľubovňa 1:3 
(-21, 24, -11, -14) a 0:3 (-14, -16, -23).

Svidník  8 7 1 22:5 21
St. Ľubovňa  8 7 1 22:7 21
Poprad  6 4 2 14:7 12
Prešov  8 2 6 6:19 6
Košice  6 1 5 6:16 4
Humenné  8 1 7 7:23 2

•	 Najbližší dvojzápas humenskí 
volejbalisti odohrajú na pôde VKM 
Stará Ľubovňa 8. decembra.

Povinná jazda Humenčanov proti prešovskej rezerve volejbalistov 

Zatiaľ so zápornou bilanciou sa pod vysokou sieťou pasujú humenskí kadeti


