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Nexis Fibers sa má vysťahovať  
z Haly A do 8. septembra

Spoločnosť  Priemyselný park Chemes, s. r. o., informovala, že Nexis Fibers nemá na prenájom haly uzavretú platnú písomnú 
nájomnú zmluvu. 

Milan Potocký, Humenné

Spoločnosť Nexis Fibers, a. 
s., začala koncom minulého 
týždňa s demontážou svojich 
strojov a zariadení, ktoré sú 
umiestnené v Priemyselnom 
parku Chemes v „Hale A“. 
Výkonný riaditeľ Nexis Fi-
bers Ján Kučeravý potvrdil, 

že vo štvrtok ráno spoločnosť 
Priemyselný park Chemes, s. 
r. o., pustila do haly montáž-
nu firmu a začala sa demon-
táž strojov. „Sťahovanie sa 
už prakticky začalo, ale bude 
to len sťahovanie, tie stroje 
sa ešte musia premiestniť do 
našich hál a potom sprevádz-
kovať, čo bude trvať niekoľko 

mesiacov,“ povedal Kučera-
vý. Spoločnosti Chemes, a. 
s., Humenné a Priemyselný 
park Chemes, s. r. o., vo svo-
jom spoločnom vyhlásení in-
formovali, že Nexis Fibers, a. 
s., nevlastní „Halu A“, nemá 
ju v nájme a neplatí za ňu 
nájomné. „Do „Haly A“ boli 
vpustení v dobrej viere s tým, 

že následne sa tento vzťah in-
štitucionalizuje, čo sa za 7 ro-
kov nestalo. Naša spoločnosť 
dlhodobo požaduje za Halu A 
rovnakú cenu, obvyklú v PP 
Chemes. Paradoxne, aj Nexis 
Fibers, a. s., prenajíma svoje 
budovy v PP Chemes iným 
subjektom, dokonca za vý-
razne vyššie ceny, ako my po-

Humenčania obdivovali 
historické aj moderné vlaky

Zrážku s autom neprežil 
mladý motorkár

  Viac na str. 4  Viac na str. 3
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žadujeme od Nexis Fibers, a. 
s,“ uviedli vo svojom stano-
visku spoločnosti Chemes, a. 
s., Humenné a Priemyselný 
park Chemes, s. r. o.. Práv-
ny zástupca Nexisu Matej 
Sedláček pripustil, že Nexis 
nemá na prenájom „Haly 
A“ uzavretú písomnú nájom-
nú zmluvu. „Potvrdzujem, 
že nie je uzavretá písomná 
nájomná zmluva. Na druhej 
strane v zmysle občianskeho 
zákonníka nájomná zmlu-
va na stavbu, nehnuteľnosť, 
nemusí byť písomná. Vzhľa-
dom na to, že došlo v minu-
losti ešte v roku 2016 k zhode 
o podstatných náležitostiach, 
to znamená že Hala A bola 
prenechaná do užívania 
spoločnosti Nexis Fibers 
a vznikla dohoda o výške 
nájomného. Tvrdíme, že ná-
jomná zmluva  existuje, hoci 
ústne,“ povedal Sedláček. 
Dodal, že Nexis pravidelne 
uhrádza odplatu a nájomné 
za užívanie haly vo výške, aká 
im bola fakturovaná.

Chemes: Nexis sme od 
energií neodpojili
Chemes odmieta tvrdenia, že 
Nexis Fibers odpojil od dodá-
vok energií. „Predovšetkým 
treba zdôrazniť, že nedošlo k 
odpojeniu spoločnosti Nexis 
Fibers od energií. Vzhľadom 
na neoprávnené užívanie 
haly A a čierny odber ener-
gií sme boli nútení vyzvať 
spoločnosť Nexis Fibers, aby 
opustili priestory, ktoré sú v 
našom vlastníctve. Aj napriek 
mnohým našim pokusom o 
uzavretie riadnej nájomnej 
zmluvy naša snaha stroskotá-
va na nejasnej vlastníckej 
štruktúre spoločnosti Nexis. 
Táto spoločnosť sa javí ako 

s c h r á n k o v á 
firma s mimo-
riadne veľkou 
p o l i t i c k o u 
podporou. Na-
šou snahou je 
predísť ďalším 
v z n i k a j ú c i m 
škodám, a tým 
ochrániť na-
šich ostatných 
partnerov, kto-
rí si na rozdiel 
od spoločnos-
ti Nexis plnia 
svoje záväzky 
včas a v plnej 
výške,“ uviedol Chemes vo 
svojom stanovisku. 

Zamestnanci majú 
zabezpečený vstup do 
parku cez dve brány
Právny zástupca Nexisu Ma-
tej Sedláček uviedol, že pre 
určité obmedzenia, ktoré sa 
dotýkajú ich firmy v priemy-
selnom parku, sa obrátili na 
mesto Humenné. „Vzhľadom 
na to, že podľa nás sú tieto 
zásahy protiprávne a narúša-
jú pokojný stav, rozhodli sme 
sa domáhať ochrany u obci, 
to znamená u mesta Hu-
menné, ktoré má právomoc 
takúto ochranu poskytnúť. 
Táto ochrana spočíva v tom, 
aby nám bol jednak umož-
nený riadny vstup do areálu 
tak isto ako ostaným firmám 
, ktoré tam pracujú. Rovnako 
vstup našim dodávateľom, 
vjazd do areálu a elementár-
ne práva, ktoré nám patria, či 
už v zmysle vecných bremien, 
alebo ďalších zmluvných 
vzťahov, ktoré s týmito spo-
ločnosťami máme,“ povedal 
Sedláček. Chemes vysvetlil, 
že zamestnanci Nexisu majú 
vstup do parku zabezpečený 
cez dve vstupné brány. „Z 
organizačných, technických 

a kapacitných dôvodov môže 
spoločnosť Nexis Fibers, a. 
s., používať 2 z 3 brán, a to 
brány Vlečka a Brekov. Hlav-
nú bránu používajú osoby 
(vrátane osôb pôsobiacich 
v Nexis Fibers, a. s.), ktoré 
majú zaplatené parkovanie 
pred Hlavnou bránou. Nie 
je teda pravda, že by spoloč-
nosť Nexis Fibers, a. s., moh-
la využívať len jednu bránu. 
Zamestnanci Nexis Fibers, a. 
s., majú zabezpečený riadny 
vstup do areálu Priemyselné-
ho parku Chemes, pričom sa 
tak deje v súlade s vecnými 
bremenami.“

Vypočutie pred 
mestom posun nepri-
nieslo
Nexis Fibers požiadal Mesto 
Humenné o ochranu proti 
zásahu do pokojného stavu. 
Mesto preto začalo správne 
konanie. Ústne vypočutie sa 
uskutočnilo na mestskom 
úrade vo štvrtok 31. augus-
ta. Zástupcovia Chemesu a 
Priemyselného parku Che-
mes naň neprišli. Primátor-
ka Jana Vaľová uviedla, že 
doručenky im išli cez mest-
skú políciu, aj poštou. „Je 
to podľa mňa obštrukcia. 

Určite použijem správnu po-
kutu, ktorá je do výšky 165 
eur,“ povedala primátorka. 
Spoločnosti CHEMES a Prie-
myselný park Chemes infor-
movali, že požiadali o zruše-
nie, resp. odročenie ústneho 
pojednávania. „Nakoľko zo 
strany správneho orgánu do-
šlo k nezákonnému postupu 
pri doručovaní predvolaní,“ 
uviedol Chemes. „Zároveň 
vyzývame všetkých účastní-
kov konania vrátane správ-
neho orgánu, primátorky 
mesta Humenné, aby sa zdr-
žali akýchkoľvek vyjadrení k 
prebiehajúcemu konaniu. Je 
neprípustné, aby sa správny 
orgán, ktorého základnou po-
vinnosťou je rozhodovať vec-
ne a objektívne, vyjadroval 
inak než len pri samotnom 
konaní. Ďalej z doterajšieho 
priebehu správneho konania 
máme dôvodné pochybnos-
ti o nezaujatosti správneho 
orgánu. Primátorka Vaľová 
by sa mala venovať viac mes-
tu Humenné, ktoré pod jej 
vedením značne upadá, ako 
svojou vlastnou iniciatívou 
vstupovať do súkromnopráv-
nych sporov dvoch spoloč-
ností“ informoval Chemes vo 
svojom stanovisku. 

pokračovanie zo strany 1

Nexis Fibers sa má vysťahovať  z Haly A do 8. septembra
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Milan Potocký, Humenné 
 
V rušňovom depe v Humennom 
parkovali cez víkend tie najväčšie 
skvosty, ktoré premávajú alebo ke-
dysi sa preháňali po koľajniciach bý-
valého Československa. Piaty ročník 
Dňa železnice navštívili stovky ľudí 
nielen z Humenného, ale aj z rôz-
nych okresov východného Slovenska. 
Dominik Drevický z Podvihorlatské-

ho železničného spolku, o. z., uvie-
dol, že návštevníci tu mohli vidieť 
aj horúcu novinku. Modernizovanú 
motorovú jednotku 813 prezývanú 
mravec, ktorá bude premávať v okolí 
Zvolena. V Humennom bola exklu-
zívne predstavená aj ďalšia novinka, 
luxusný a klimatizovaný ležadlový 
vozeň s wifi a zásuvkami, ktorý je 
prispôsobený aj na prepravu imobil-
ných cestujúcich. Od soboty večera 

bol dokonca nasadený na linke Hu-
menné - Bratislava a späť. „Ešte nik-
de nebol takto predstavený,“ doplnil 
Drevický. V Humennom predstavili 
železničiari aj legendárnu elektrickú 
lokomotívu Gorila prezývanú Hugo. 
Je to jedna z najrýchlejších vyrába-
ných lokomotív v bývalom Česko-
slovensku. Dosahuje rýchlosť až 160 
km/h. „Na tú dobu to bola nadčasová 
mašina a behá doteraz,“ poznamenal 
Drevický. Návštevníci mohli obdivo-
vať aj Stakčínsku strelu, ktorá je naj-
starším sériovo vyrábaným vozidlom 
z tejto sady. Tradične nechýbala ani 
hollywoodska hviezda rušeň Sergej, 

ktorý si pred 20 rokmi zahral vo 
filme Peacemaker po boku Georgea 
Clooneyho. V sobotu sa ním mohli 
návštevníci  previesť do Sniny a späť. 
Historický parný vlak zasa vyrazil do 
Medzilaboriec a naspäť do Humen-
ného. Železničiari v sobotu slávnost-
ne poklepali aj kotol na parnom ruš-
ni Ventilovka, ktorý nedávno dostali 
zo zbierok Múzejno-dokumentačné-
ho centra v Bratislave. Teraz sa po-
kúsia o jeho záchranu. Rekonštruk-
cia rušňa potrvá viac ako päť rokov. 
Súčasťou bohatého programu Dňa 
železnice bolo aj množstvo sprievod-
ných podujatí, atrakcií a výstav.

V sobotu sa v Humennom uskutočnil V. ročník Dňa železnice. Podujatie si nenechali ujsť stovky Humenčanov. Návštevníci mohli vidieť 
najmodernejšie, ale aj historické vlaky a vozne. 

Humenčania obdivovali historické aj moderné vlaky

Starý parný rušeň Ventilovka dostali Humenčania zo zbierok Múzejno-dokumentačného centra 
v Bratislave. V nasledujúcich piatich rokoch sa ho pokúsia zrekonštruovať.|  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Najmenších Humenčanov potešila jazda na originálnom posunovacom rušni. |  FOTO: 
MILAN POTOCKÝ

Viacerí Humenčania si vychutnali jazdu cestným vláčikom, ktorý dora-
zil do Humenného až z Poľska. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Vozeň zábavy. Na deti tu čakali rôzne darčeky, súťaže a úlohy. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

V humenskom depe parkovala aj legendárnu elektrická lokomotíva Gori-
la. Bola jednou z najrýchlejších vyrábaných lokomotív v bývalom  Česko-
slovensku. Jazdí rýchlosťou až 160 km/h. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Návštevníci obdivovali nielen veľké vlaky, ale aj malé modely. Výstava 
modelových koľajísk z Klubu železničných modelárov Vrútky pútala po-
zornosť. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné

Vážna dopravná nehoda s tragickým 
koncom sa stala v sobotu predpo-
ludním na výjazde z Humenného 
smerom do Brekova. Podľa pred-
bežných informácií vodič motocykla 

Suzuki smeroval po hlavnej ceste po 
Družstevnej ulici smerom na Bre-
kov. Z vedľajšej cesty ulice Poľná 
mu pravdepodobne nedal prednosť 
vodič osobného auta Seat Toledo. 
Motocyklista už zrážke nedokázal 
zabrániť a narazil do ľavej prednej 

časti vozidla. Tridsaťtriročný vodič 
motocykla zrážku s osobným moto-
rovým vozidlom neprežil. Motocyk-
lista utrpel na mieste zranenia, ktoré 
boli nezlučiteľné so životom. Aj na-
priek snahe záchranárov sa ho ne-
podarilo oživiť. Šesťdesiatštyriročný 

vodič Seatu a jeho spolujazdkyňa sa 
počas nehody nezranili. Presná prí-
čina nehody, ako aj miera zavinenia 
sú v štádiu šetrenia. Humenský vy-
šetrovateľ začal v tejto veci trestné 
stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

mpo, Humenné

Vo Vihorlatskom múzeu v Humen-
nom sa 1. septembra uskutočnil 
druhý ročník spomienkového podu-
jatia venovaného 200. výročiu úmr-
tia významného rusínskeho dejateľa 
horného Zemplína Adolfa Ivanoviča 
Dobrianskeho. Spomienkové sláv-
nosti sa konali aj v Michalovciach, 
Rudlove, Čertižnom a Medzilabor-
ciach. Jana Fedičová z Vihorlatské-
ho múzea uviedla, že Adolf Ivano-
vič Dobriansky (1817 − 1901) bol 
významným politikom, publicistom 
a vedúcou osobnosťou rusínskeho 
národného obrodenia. Narodil sa 
v obci Rudlov v okrese Vranov nad 
Topľou, pochovaný je v obci Čertiž-
né v okrese Medzilaborce. Tohto-
ročný spomienkový program začal 
1. septembra slávnostnou liturgiou 
v Pravoslávnom katedrálnom chrá-
me sv. Cyrila a Metoda v Michalov-
ciach a spoločenským stretnutím 
účastníkov pri michalovskom pa-
mätníku A. I. Dobrianskeho. Obdob-
né verejné spomienkové podujatia 
sa v dňoch 2. a 3. septembra usku-

točnili v meste Medzilaborce, v obci 
Rudlov pri rodnom dome Dobrian-
skeho a v Čertižnom na  mieste po-
sledného odpočinku  tohto veľkého 
dejateľa 19. storočia. Podujatie sa 
konalo v rámci septembrových Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva 
2017 ako vklad múzea k zvyšovaniu  
povedomia obyvateľov o miestnom 
kultúrnom dedičstve a pocitu spolu-
patričnosti s európskym kultúrnym 
dedičstvom. Jana Fedičová infor-
movala, že súčasťou trojdňového 
programu spomienkového podu-
jatia bola 1. septembra na pôde Vi-
horlatského múzea v Humennom 
vedecká konferencia venovaná od-
kazu A. I. Dobrianskeho v socio-kul-
túrnych kontextoch svojej doby so 
zameraním na teologicko-kultúrny 
aspekt a národno-hospodárske, po-
litické a národnostné aktivity Adolfa 
Ivanoviča Dobrianskeho. V rámci 
prednáškového programu sa účast-
níkom konferencie prihovoril prof. 
ThDr. Ján Šafin, PhD., dekan Pra-
voslávnej bohosloveckej fakulty Pre-
šovskej univerzity v Prešove, Mgr. 
Milan Jasik, správca grécko-katolíc-

kej farnosti v Oľke, člen Obščestva 
Joana Krestiteľa, Doc. PhDr. An-
drej Antoňák, CSc., Mgr. Alexander 
Onufrák, PhD. z Katedry politológie 
Filozofickej fakulty Univerzity  P. J. 
Šafárika v Košiciach, Dr. Marianna 
Ljavinyec (Maďarsko), členka histo-
rickej komisie Svetového kongresu 
Rusínov a Doc. PhDr. Ivan Mrva, 
CSs., riaditeľ Slovenského histo-
rického ústavu Matice slovenskej. 
Podujatie sa konalo v spolupráci s 
Rusínskym záujmovým združením, 
Maticou slovenskou, Obščestvom 
sv. Joana Krestiteľa, mestami Mi-

chalovce, Humenné a Medzilaborce, 
obcami Rudlov a Čertižné, Pravo-
slávnou bohosloveckou fakultou 
Prešovskej univerzity v Prešove, 
Katedrou politológie Filozofickej fa-
kulty Univerzity Pavla Jozefa Šafári-
ka v Košiciach, Rusínskej obrody na 
Slovensku a Svetovým kongresom 
Rusínov. Finančne podujatie podpo-
rili Úrad vlády slovenskej republiky 
v programe Kultúra národnostných 
menšín 2017, Matica slovenská, 
mestá Michalovce, Humenné, Me-
dzilaborce a obce Rudlov a Čertižné. 

Humenné: Zrážku s autom neprežil mladý motorkár

Vo Vihorlatskom múzeu sa konala vedecká konferencia venovaná odkazu A. I. Dobrianskeho

 KRIMI / SPRAVODAJSTVO

V sobotu predpoludním došlo v Humennom k smrteľnej dopravnej nehode. Pri zrážke osobného auta s motocyklom zomrel 33-ročný motorkár.

33-ročný motorkár zrážku s osobným autom neprežil.  |   FOTO: MIPO Nehoda sa stala v sobotu predpoludním na rovnom úseku cesty na výjazde z Hu-
menného v smere do Brekova.  |   FOTO: MIPO

Medzinárodná konferencia venovaná odkazu A. I. Dobrianskeho sa uskutočnila vo 
Vihorlatskom múzeu v Humennom. Spomienkové slávnosti sa konali aj v Michalov-
ciach, Rudlove, Čertižnom a Medzilaborciach.  |   FOTO: MILAN POTOCKÝ
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jediným 
inzerátom 

oslovíte viac ako 
20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

prosperujte s nami

redakcia@humenskyexpres.sk
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tasr, Medzilaborce

Dobrovoľníci zo Slovenska, 
Maďarska a Českej republiky 
počas štvordňového tábora 
pracovali na obnove niekoľ-
kých vojnových cintorínov 
na severovýchode Sloven-
ska. TASR o tom informo-
val Martin Drobňák z Klubu 
vojenskej histórie Beskydy. 
Najprv začali na najväčšom 
slovenskom vojnovom cinto-
ríne z čias prvej svetovej voj-
ny, ktorý sa nachádza v obci 
Veľkrop v okrese Stropkov. 
Pokračovali aj na pietnych 
miestach, ktoré už obnovo-
vali. „Snažíme sa miestnej 
samospráve vždy pomáhať 
s údržbou. V tomto roku to 
budú cintoríny v okrese Me-
dzilaborce, konkrétne Výra-
va, Zbojné a Sukov,“ priblížil 
Drobňák. Jedným z cieľov 
týchto dobrovoľníckych tá-
borov je podľa jeho ďalších 
slov aj to, aby sa počas nich 
stretávali ľudia z rôznych 
krajín. „Napríklad z takých, 

kde sú možno ešte niektoré 
historické témy kontroverz-
né. Konkrétne hovorím o Slo-
vensku a Maďarsku,“ uviedol 
s tým, že je veľmi dôležité, 
aby sa o nich otvorene disku-
tovalo. Ďalšou aktivitou, bez 
ktorej by obnova vojnových 
cintorínov nebola možná, 
je odborný výskum. V klube 
pôsobí niekoľko profesionál-
nych historikov, ktorí denne 
pracujú s archívnymi materi-
álmi, snažia sa získavať mená 
vojakov, ktorí sú pochovaní 
na týchto pietnych miestach. 
Momentálne majú k dispozí-
cii približne 5000 mien. Keď-
že ide prevažne o cudzincov, 
na zoznamoch spolupracujú 
najmä s kolegami z Českej 
republiky a Maďarska. Po-
sledné dva roky pracujú aj na 
mapovaní mien padlých voja-
kov pochádzajúcich z územia 
SR, ktorí zahynuli v radoch 
rakúsko-uhorskej armády na 
frontoch v rôznych častiach 
Európy. „V tomto roku ata-
kujeme číslo nejakých 9000 

záznamov. Tých vojakov za-
hynulo takmer 70 000,“ spo-
menul. Klub vojenskej histó-
rie Beskydy pôsobí od roku 
2004. Aktívnym obnovám 
vojnových cintorínov z čias 
prvej svetovej vojny sa venuje 
približne sedem rokov. Zre-
konštruovať sa im už odvtedy 
podarilo desať takýchto piet-
nych miest. „Posledné dva 
roky sa ich snažíme viac zapá-
jať aj do rozvoja turizmu v re-

gióne. Príkladom môže byť 
zvonica v Hostoviciach, kde 
sme vytvorili náučný chod-
ník. Ten pribudol aj na voj-
novom cintoríne vo Výrave,“ 
poznamenal Drobňák s tým, 
že postupne by chceli vybu-
dovať ďalších šesť takýchto 
chodníkov. „Aby sa aj takáto 
téma mohla stať lákadlom do 
regiónu severovýchodného 
Slovenska,“ uzavrel.

tasr, Slovensko

Železničná spoločnosť Slo-
vensko (ZSSK) posilnila od 
štvrtka 31. augusta vlakové 
spojenia po celom Sloven-
sku. Dôvodom je očakávané 
zvýšené množstvo cestujú-
cich v súvislosti s predlže-
ným víkendom pred koncom 
prázdnin a začiatkom škol-
ského roka. Pred predlženým 
víkendom z Bratislavy vypra-
vili jeden regionálny rýchlik 
do Žiliny a dva rýchliky do 
Košíc a Humenného. V nede-
ľu 3. septembra pribudol do 
bežnej ponuky spojení z Ko-
šíc aj jeden EuroCity vlak do 

Prahy a na rôznych tratiach 
po celom Slovensku pribudlo 
šesť regionálnych rýchlikov, 
tri rýchliky a dva regionálne 
expresy. Okrem týchto spoje-
ní s ohľadom na obsadenosť a 
dopyt cestujúcich ZSSK pridá 
tiež desiatky vozňov na všet-
ky vlaky od kategórie Inter-
City až po regionálne osobné 
vlaky. Začiatok školského 
roka sa na železnici nesie aj 
v znamení registrácií študen-
tov na bezplatnú prepravu, či 
už nových študentov, alebo 
študentov pokračujúcich v 
štúdiu. Každoročne tak pok-
ladnice ZSSK na staniciach 
navštívia tisícky študentov. 

Na základe doterajších skú-
seností, v záujme bezproblé-
mového zabezpečenia celého 
procesu registrácie, vyzýva 
ZSSK žiakov a študentov, aby 
venovali zvýšenú pozornosť 

vypĺňaniu tlačiva Žiadanka 
na vydanie preukazu. Všetky 
informácie o bezplatnej pre-
prave, podmienkach registrá-
cie a tlačivá sú na webe ZSSK.

Obnova cintorínov na severovýchode Slovenska má prispieť k rozvoju turizmu

Železnice na začiatku školského roka posilnili vlakové spojenia

Klub vojenskej histórie Beskydy pôsobí od roku 2004. Aktívnym obnovám vojnových cintorí-
nov z čias prvej svetovej vojny sa venuje približne sedem rokov. | FOTO: KVHB

Na začiatku školského roka Železničná spoločnosť Slovensko posilnila vlakové spojenia po 
celom Slovensku. | FOTO: ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Vedenie mesta hrá pri Nexise politické divadlo, tvrdia poslanci

Milan Potocký, Humenné

Viacerí mestskí poslanci kritizovali na 
minulotýždňovom rokovaní mestského 
zastupiteľstva vedenie mesta Humenné 
za to, že zneužíva vyhrotenú situáciu 
okolo firmy Nexis na politické divadlo. 
Podľa poslancov mesto začalo prijímať 
a presadzovať návrhy, ktorých cieľom 
nie je skutočné napomáhanie riešenia 
vzniknutej situácie, ale len populistic-
ké divadlo, ktoré namiesto reálnych 
riešení prináša len politické PR. Podľa 
viacerých poslancov je takéto správanie 
zástupcov mesta maximálne nevhod-
né. Poslancov hlavne pobúril najnovší 
zámer samosprávy, ktorý predložila 
poslancom na rokovanie mestského za-
stupiteľstva. Mesto navrhlo odkúpiť po-
zemky v Priemyselnom parku Chemes 
bez toho, aby poslanom predložilo kon-
krétne, o aké parcely ide a za akú sumu. 
Podľa poslancov je na celom návrhu 
mesta zarážajúce aj to, že vlastník po-
zemkov v priemyselnom parku pritom 
vôbec ani nedeklaroval, že chce pozem-
ky predávať. Preto tento návrh mesta 
vnímajú ako nevhodný. Viceprimátor 
Andrej Semanco tieto tvrdenia odmieta. 
Tvrdí, že schválením tohto návrhu chcú 
dať primátorke mandát, aby začala v tej-
to veci konať. 

Poslankyňa: Sú to len politic-
ké hry 

Návrh mesta skritizoval poslanec Jozef 
Babják. Upozornil, že mesto ide niečo 
kupovať bez toho, aby vedelo, čo kon-
krétne a za koľko. „Tvoje informácie, 
pán zástupca, sú dosť hlboko mimo 
skutočnosti o tom, kto je vlastníkom 
pozemkov pod takými budovami v prie-
myselnom parku. Tretia poznámka je, či 
vôbec niekto rokoval s vlastníkom. My 
tu predkladáme nejaký návrh a vôbec 
sa nepýtame vlastníka, či má záujem 
s nami vôbec o tom rokovať, že nám nie-
čo odpredá,“ zdôraznil poslanec Babják. 
Dodal, že ak mesto má naozaj seriózny 
záujem odkúpiť pozemky v priemysel-
nom parku, v návrhu na uznesenie mala 
byť aj limitovaná čiastka, ktorú je mesto 
ochotné za pozemky zaplatiť. Nič také 
ale mesto neurobilo. „To je vaše poli-
tické PR, to nie je nič iné. V súvislosti 
s tým, že prebiehajú nejaké rokovania 
s Nexisom, tak vy tu teraz predkladáte 
návrhy, o ktorých dopredu viete, že sú 
stratené. Ale budete bojovať, aby vy ste 
mali záujem. Treba to pomenovať tak, 
ako to je, aby si občania uvedomili, že 
toto, čo vy tu hráte, sú len politické hry. 
Pretože nikdy k tomu podľa mňa nedôj-
de, aby vám vlastník pozemkov v prie-
myselnom parku pozemky predal,“ uvie-
dol poslanec. Podľa Babjáka o neúprim-
nosti zámeru mesta svedčí aj kvalita 
predloženého návrhu. „Bez materiálu, 
bez akýchkoľvek informácií, koľko met-
rov štvorcových. Ja sa na takejto fraške 

nezúčastním. To vám dopredu hovorím, 
pretože je to nezmysel. To je len vaše po-
litické PR, ktoré si tu vyrábate na báze 
toho, že je nejaký spor v priemyselnom 
parku,“ dodal Babják. Z postupu mesta 
je znechutená aj poslankyňa Mária Ce-
helská. „Sú to vaše politické hry, sú to 
frašky,“ odkázala vedeniu mesta. Zdô-
raznila, že poslanom neboli predložené 
žiadne písomné podklady, na základe 
ktorých by sa mohli správne rozhodnúť. 
„To, čo vy tu dnes predvádzate, sú to 
politické frašky, sú to vaše politické hry 
a do toho sa nedáme zatiahnuť,“ reago-
vala poslankyňa.

Viceprimátor: Je to zámer   
Viceprimátor Andrej Semanco uviedol, 
že zámerom predkladaného návrhu 
je dať primátorke mandát, aby mohla 
v tejto veci s vlastníkom pozemkov v 
priemyselnom parku rokovať. „My nej-
deme nič kupovať. Kúpiť môžete vtedy, 
keď poznáte všetky podmienky. My 
chceme dať mandát pani primátorke, 
aby začala v tejto veci konať, že chceme. 
A potom bude to následne, že keď bude 
všetko vedieť, o koľko metrov štvorco-
vých, za aké peniaze, tak toto príde na 
zastupiteľstvo a vtedy budeme fungovať. 
Je to zámer, aby pani primátorka mohla 
konať v tejto veci. Je možné, že pove-
dia, že nám nepredajú nikdy v živote. 
Nás nezaujíma celý priemyselný park, 
nás zaujímajú tie predmetné pozemky, 

o ktoré sa jedná. Tí ľudia majú problém 
ísť do roboty. Tak sme si povedali, my 
tú cestu, pozemky, kúpime, aby nám 
povedali, za koľko sú ochotní predať,“ 
uviedol zástupca primátorky.

Poslanec: Pred ľuďmi hráte 
divadlo
Návrh mesta skritizoval aj poslanec 
Ivan Hopta. „Bez žiadneho materiálu, 
pán Semanco predloží návrh, že ideme 
kupovať pozemky od súkromníka v Prie-
myselnom parku Chemes. Nevieme, či 
ten súkromník tie pozemky chce vôbec 
predať, koľko metrov ideme kupovať, 
za akú cenu. Pokojne môžem predložiť 
zámer, že chceme, aby mesto Humenné 
kúpilo v US Steel nejaké pozemky, aby 
sme tam potom mohli priviesť Číňanov, 
aby mohli zvýšiť zamestnanosť mesta,“ 
povedal ironicky poslanec a pokračoval, 
„nehnevajte sa, viem, že chcete ukázať 
ľuďom, že vy chránite ich záujmy, ale ta-
kýmito hlúpymi spôsobmi?“ pozname-
nal poslanec Hopta. Dodal, že prioritne 
sa musia dohodnúť dve súkromné firmy. 
„Vy viete dobre, že oni to nepredajú, len 
tu potrebujete hrať divadlo pred ľuďmi, 
že sme chceli pomôcť,“ uzavrel Hopta. 
Poslanci napokon schválili zámer na 
odkúpenie pozemkov v priemyselnom 
parku a poverili primátorku mesta, aby 
začala v tejto veci konať. Za návrh bolo 
13 prítomných poslancov, proti bol je-
den a traja sa zdržali hlasovania.

tasr, Humenné 

Turistické informačné centrum (TIC) 
v Humennom navštívilo od začiatku 
tohto roka viac ako 1000 ľudí. Jeho 
cieľom je poskytovať informácie o naj-
zaujímavejších miestach a aktivitách, 
ktoré mesto ponúka. Otvorené je od 
vlaňajška. Do infocentra prichádzajú 
prevažne ľudia zo Slovenska. „Boli tu 
však už aj turisti z Česka, Nemecka, 
Veľkej Británie a Poľska, ale aj Číny či 

Ameriky,“ uviedla pre TASR Michaela 
Dochánová z tlačového referátu radni-
ce. Najčastejšie sa pýtali na renesanč-
ný zámok, skanzen a sochu dobrého 
vojaka Švejka. „Z blízkeho okolia ich 
zaujímal Vihorlat, Národný park Polo-
niny, hrady Jasenov a Brekov, drevené 
kostolíky, ale aj Múzeum moderného 
umenia Andyho Warhola, Morské oko 
či Sninský kameň,“ vymenovala. Info-
centrum umožňuje turistom spoznávať 
Humenné vďaka tipom na výlety. „Tak-

tiež dáva do pozornosti akcie, ktoré 
ponúka Mestské kultúrne stredisko,“ 
spomenula Dochánová. Okrem iného 
tu možno získať informácie o aktuál-
nych športových a kultúrno-spoločen-
ských podujatiach, ale aj o ubytovacích 
a stravovacích službách. Poskytuje tiež 
dôležité kontakty. „Keďže infocentrum 
sídli v budove železničnej stanice, je 
možné v ňom získať podrobné informá-
cie o dopravných spojeniach v meste i 
mimo neho, rovnako aj o taxi službách,“ 

poznamenala Dochánová. Návštev-
níci majú v jeho priestoroch možnosť 
bezplatného pripojenia na internet. 
„Okrem toho ponúka predaj propagač-
ných materiálov, máp, letákov a suve-
nírov, ale aj sprievodcovské služby,“ 
spomenula. Koncom minulého roka 
bola zriadená aj webová stránka www.
visithumenne.sk, na ktorej návštevník 
okrem dôležitých informácií nájde aj 
ponuku aktuálnych kultúrnych, športo-
vých či ubytovacích služieb.

Turistické informačné centrum navštívilo od začiatku roka vyše 1000 ľudí 

Politické hry a mediálne divadlo hrá podľa viacerých poslancov vedenie mesta Humenné v prípade sporu dvoch súkromných spoločností 
Nexis a Chemes. Poslanci upozorňujú, že situácia v priemyselnom parku by sa nemala zneužívať na získavanie politických bodov. 
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Medzi okresy s najvyšším podielom osôb v produktívnom veku patrili okresy Snina a Humenné.

Snina investuje do rekonštrukcie škôlky na Budovateľskej ulici takmer 72-tisíc eur 

Andy Warhol sa dostal pre portfólio Kosák a kladivo na zoznam FBI

Prešovský kraj je podľa veku obyvateľov najmladším v rámci Slovenska

tasr,  Snina 

Sninská samospráva sa v let-
nom období rozhodla zrea-
lizovať rekonštrukciu spo-
jovacej chodby Materskej 
školy (MŠ) na Budovateľskej 
ulici. Celkový rozpočtový ná-
klad stavby je takmer 72-tisíc 
eur. Opravy financuje mesto 
z vlastných zdrojov. Ako 
TASR informovala hovorky-
ňa radnice Eva Mihaliková, 

v rámci rekonštrukcie medzi 
pavilónom s triedami a hos-
podárskou časťou objektu sa 
rozhodli pre kompletnú vý-
menu obvodových konštrukcií 
spojovacej chodby vrátane in-
štalácie nových okien a dverí. 
Ďalej realizujú novú strechu, 
podlahy, omietky, podhľa-
dy, prístavbu skladovacích 
priestorov a šatne pre zamest-
nancov, ale aj časti určenej 
na odkladanie kočíkov. Na 

základe výsledkov verejného 
obstarávania je zhotoviteľom 
stavby firma Reinter, s. r. o., 
Humenné. Predpokladaný 
termín ukončenia je naplá-
novaný na 12. septembra. Bu-
dova škôlky prešla v roku 
2010 až 2011 modernizáciou, 
ktorá bola spolufinancovaná 
z prostriedkov EÚ. Spojova-
cia chodba zostala z dôvodu 
obmedzených finančných 
možností neopravená. „Jej 

zrekonštruovaním bude mať 
celá MŠ kompletne vymene-
né výplňové konštrukcie, za-
teplenie, fasádu a novú stre-
chu,“ poznamenala hovorky-
ňa. V minulom školskom roku 
navštevovalo toto predškolské 
zariadenie spolu 120 detí. 
Podobný počet predpokladá 
samospráva aj v tomto roku. 
V Snine sa nachádza spolu de-
väť MŠ, z toho šesť je v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta.

tasr, Medzilaborce 

Návštevníci Múzea moderné-
ho umenia Andyho Warhola 
(MMUAW) v Medzilaborciach 
môžu vidieť od tohto leta ďal-
šie unikátne diela. Patrí medzi 
ne aj portfólio Kosák a kladivo. 
Andy Warhol sa preň dostal 
na zoznam FBI. Portfólio po-
chádza z nákladu desať kusov. 
Tvorí ho sedem obrazov. Iko-
na pop-artu na ňom ukázala 
postupnosť techniky sieťotla-
če. Prvýkrát tento motív videl 
v Taliansku v roku 1977. „Tvr-
dí sa, že Andy Warhol bol pre 

použitie tohto motívu dokonca 
prenasledovaný FBI,“ uvied-
la pre TASR riaditeľka múzea 
Ľudmila Štecová. Andy Warhol 
však do portfólia nevložil po-
litický, ale umelecký podtext. 
Nadšenci nájdu v múzeu aj 
nové diela od Keitha Haringa, 
tiež svazijskú kráľovnú Ntom-
bi Twala od Andyho Warhola. 
„Tá je z časti jeho tvorby, ktorú 
venoval žene - vládkyni,“ po-
znamenala riaditeľka. K toh-
toročným prírastkom múzea 
patrí aj litografia 1 Cent Life. 
„Je to neviazaná kniha, u nás 
sa nachádza číslo 29 z paríž-

skej edície. Jedna z litografií 
je od Andyho Warhola,“ pri-
blížila. Záujemcovia tu tiež 
nájdu maľovaný rodokmeň 
kráľa pop-artu, ktorý zachy-
táva najdôležitejšie momenty 
v jeho živote. Počas letnej se-
zóny navštívi múzeum podľa 
Štecovej v priemere 100 až 150 
návštevníkov. Každoročne sem 
prichádzajú turisti z celého 
sveta. „Meno Andy Warhol je 
známe. Ľudia vyhľadávajú túto 
značku a prídu za ňou až do 
Medzilaboriec,“ poznamenala. 
V tomto roku spustili pre turis-
tov využívanie mobilnej služby 

formou QR kódov, ktoré sú ako 
sprievodca. Dopĺňajú informá-
cie k jednotlivým exponátom v 
jazyku, v akom majú nastave-
né svoje mobilné zariadenie. 
Múzeum moderného umenia 
Andyho Warhola vzniklo v Me-
dzilaborciach pred vyše 25 rok-
mi. Je historicky prvé svojho 
druhu na svete a doteraz jediné 
v Európe. V stálej expozícii o 
pôvode kráľa pop-artu sú pre-
zentované jeho podobizne z 
detstva, jediný exemplár platne 
s nahrávkou spevu jeho matky 
Júlie, ale aj košieľka, v ktorej 
ho krstili, a iné.

tasr, Prešov 

Prešovský kraj bol vlani v rámci 
Slovenska vekovo najmladším 
krajom s najvyšším podielom 
detí. Z celkového počtu 822 310 
obyvateľov bolo 147 043 osôb v 
predproduktívnom veku (0- až 
14-ročných), strednú skupinu 
obyvateľov v produktívnom 
veku tvorilo 568 384 ľudí (15- 
až 64-ročných) a 106 883 bolo 
v poproduktívnom veku (65 a 
viac rokov). Informovala o tom 

Zuzana Šoltisová z prešovského 
pracoviska Štatistického úradu. 
Medziročne stúpol počet detí o 
365 a osôb v poproduktívnom 
veku o 4031. Počet obyvateľov 
v produktívnom veku sa zase 
znížil o 2783 osôb. Celokrajskú 
úroveň podielu detí (17,9 per-
centa) prekročilo päť okresov 
kraja, a to Kežmarok, Sabinov, 
Stará Ľubovňa, Vranov nad 
Topľou a Levoča. Najnižší po-
diel obyvateľov v skupine detí 
mal okres Snina. Medzi okresy s 

najvyšším podielom osôb v pro-
duktívnom veku patrili okre-
sy Snina a Humenné. V rám-
ci poproduktívneho veku bol 
zaznamenaný najvyšší podiel 
obyvateľstva v okrese Medzila-
borce, najnižší v okrese Kežma-
rok. Šoltisová konštatovala, že 
štruktúra obyvateľstva Prešov-
ského kraja podľa základných 
vekových skupín potvrdzuje 
proces starnutia obyvateľstva, 
aj keď v miernejšom tempe ako 
v celej Slovenskej republike. In-

dex starnutia (pomer generácie 
prarodičov a generácie detí) sa 
v Prešovskom kraji medziročne 
zvýšil zo 70,1 na 72,7. V minu-
lom roku bol priemerný vek 
obyvateľov Prešovského kraja 
38,1 roka, oproti roku 2015 sa 
zvýšil o 0,3 roka a oproti roku 
2006 o 2,7 roka. Najmladším 
okresom s priemerným vekom 
33,8 roka bol Kežmarok a naj-
starším okres Medzilaborce s 
priemerným vekom obyvateľ-
stva 42,1 roka.
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Na slovensko-ukrajinskej hranici opravia Chodník priateľstva  

Sninské rybníky navštívilo od začiatku letnej sezóny 35-tisíc ľudí 

Mesto obnovuje budovu bývalého internátu

ttasr, Ubľa 

Správa a údržba ciest Prešov-
ského samosprávneho kraja od-
stráni havarijný stav na dvoch 
úsekoch ciest tretej triedy medzi 
obcami Hrabkov – Klenov v Pre-
šovskom okrese a v obci Kopriv-
nica v okrese Bardejov. Prešovskí 
krajskí poslanci schválili úpravu 
rozpočtu, kde vyčlenili na rekon-
štrukčné práce 55-tisíc eur. Zá-
roveň poslanci vyčlenili aj sumu 
20.000 eur na opravu Chodníka 
priateľstva pre obec Ubľa v okrese 

Snina. V obci Koprivnica časť Du-
bie cestári opravia úsek dlhý 250 
metrov, na ktorom sa nachádzajú 
výrazné výtlky a dochádza až k 
rozpadu vozovky. Na rekonštruk-
ciu tohto úseku cesty poslanci vy-
členili 25-tisíc eur. Medzi obcami 
Hrabkov a Klenov sa bude robiť 
výmena poškodeného živičného 
krytu a stavebné opatrenia pro-
ti erózii svahov, ktoré spôsobujú 
vody potoka Križovianka kopíru-
júceho cestu. Na opravu komuni-
kácie pôjde 30.000 eur. Na našej 
východnej hranici opraví zo zdru-

žených financií Chodník priateľ-
stva obec Ubľa. „Iniciátorom tejto 
opravy Chodníka priateľstva, tak 
sme ho nazvali, je Pardubický kraj, 
ktorý je naším družobným krajom. 
Potrebovali sme tento chodník dať 
do stavu, aký sa sluší na to, že tu 
uskutočňujeme pravidelné dni 
Dobrosusedstva – Dni priateľstva 
na slovensko-ukrajinskej hrani-
ci. Je to chodník, ktorý sa napája 
priamo na hraničný priechod v 
Ubli,“ uviedla vedúca odboru fi-
nancií Mária Holíková. Na finan-
covaní opravy Chodníka priateľ-

stva sa bude okrem PSK podieľať 
samotná obec Ubľa, ako aj Par-
dubický kraj, rovnakou čiastkou 
20-tisíc eur. Holíková potvrdila, 
že Pardubický kraj už peniaze pou-
kázal na bankový účet samosprávy 
v Ubli. Je to tiež investícia do roz-
voja cestovného ruchu. Poslanci 
zapracovali do rozpočtu aj sumu 
päť miliónov eur z úverových zdro-
jov Európskej investičnej banky, 
ktoré budú použité rovnako na 
cestnú infraštruktúru v kraji. Za-
tiaľ ich použitie nebolo rozpísané 
na konkrétne projekty.

tasr, Snina 

Rekreačnú oblasť (RO) Sninské 
rybníky navštívilo od začiatku toh-
toročnej letnej sezóny 35-tisíc ľudí. 
Najviac ich bolo na prelome júla a 
augusta. „Zatiaľ to vyzerá tak, že 
návštevnosť bude podobná vla-
ňajšku. Prvá polovica sezóny bola 
veľmi nepriaznivá, v tej druhej 
slnečných dní pribudlo, čím sa 

zvýšil záujem o rekreáciu v areáli 
Sninských rybníkov, a tým aj počet 
návštevníkov,“ uviedol pre TASR 
vedúci oddelenia rekreačných a 
športových služieb mesta Snina 
Štefan Čus s tým, že v tomto roku 
mali zatiaľ približne 20 slnečných 
dní. Najviac ľudí doteraz zazna-
menali počas posledného júlového 
a prvého augustového víkendu. 
„Vtedy k nám zavítalo po 2000 

návštevníkov,“ spresnil. Letnú se-
zónu v RO Sninské rybníky otvorili 
v polovici júna. Chod areálu za-
bezpečuje spolu 22 zamestnancov. 
Návštevníci tam majú k dispozícii 
občerstvenie poskytované v desia-
tich zariadeniach, nachádzajú sa 
tu aj viaceré športoviská a detské 
ihriská. Počet ubytovacích kapacít, 
ktorých bol nedostatok, sa zvýšil 
vybudovaním nového zariadenia v 

susedstve areálu. Kapacita biokú-
paliska je 2000 návštevníkov. Are-
ál využíva technológiu samočiste-
nia vody pomocou rastlín a rias. 
Patrí medzi prvé svojho druhu na 
Slovensku. Plocha biotopu pred-
stavuje 4000 štvorcových metrov. 
Vlani letovisko navštívilo približ-
ne 40-tisíc rekreantov. Ukončenie 
sezóny je naplánované v polovici 
septembra.

tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Humenská samospráva prein-
vestovala na výmenu okien a 
balkónových dverí v polyfunkč-
nom objekte bývalého internátu 
30 500 eur. Išlo o druhú etapu 
rekonštrukčných prác v budove 
v centre mesta, objekt radnica 
získala do svojho majetku v roku 
1994. Stavbu s kapacitou 500 
postelí postavili ešte v roku 1968 
za účelom ubytovania zamest-
nancov bývalého Chemlonu. Po 
takmer pol storočí získava novú 
podobu. Ako informovala hovor-
kyňa mesta Michaela Dochánová, 
s prácami začali v polovici júla a 

ukončili ich v týchto dňoch. Dnes 
je to polyfunkčný objekt s neby-
tovými priestormi od prízemia 
po štvrté poschodie, na vrchných 
podlažiach plní aj funkciu býva-
nia formou nájomných bytov - od 
piateho po ôsme poschodie. Prvú 
etapu projektu mesto realizovalo 
v náklade necelých 27-tisíc eur 
na prelome vlaňajšieho a tohto 
roku. Vtedy vymenili 38 okien a 
rovnaký počet balkónových dverí 
v nebytových priestoroch budovy 
na prvom a druhom poschodí. 
Druhá etapa rekonštrukcie sa tý-
kala tretieho poschodia budovy. 
Hovorkyňa mesta doplnila, že 
humenská radnica chce postupne 

pokračovať vo výmene okien na 
zostávajúcich poschodiach býva-
lého internátu. Okrem toho mesto 
plánuje údržbu vykurovacích te-

lies vrátane výmeny a montáže 
nových ventilov na radiátory, tiež 
výmenu rozvodov tepla a teplej 
vody v suteréne budovy.
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INFOSERVIS / INZERCIA

Východ / Západ  S L N K A 

pon (4.9.) 5:48 / 19:10 hod.
ut  5:49 / 19:07 hod.
str 5:50 / 19:05hod.
štvr 5:52 / 19:03 hod.
pia  5:53 / 19:01 hod.
sob 5:55 / 18:59 hod.
ned 5:56 / 18:57 hod.

Myšlienka týždňa...
„Nič na svete nedokáže nahradiť vytrvalosť. Nenahradíte 
ju talentom – talentovaných, a pritom neúspešných ľudí 

stretávame každý deň. Nenahradíte ju geniálnosťou  
– že genialita nebýva odmenená, je všeobecne známe. 

 Len vytrvalosť a odhodlanie sú všemocné.“

(CALVIN COOLIDGE;  
1872-1933 – 30. prezident USA, republikán)

facebook.com/humenskyexpres
Nájdete nás aj na facebooku:

Kompletný archív  
článkov nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
04. 9.  AVICENA, 
	 Nemocničná	ul.	41
05. 9.  LÚČ, 
	 Ul.	1.	mája	22
06. 9.  PRI NEMOCNICI HE s.r.o., 
	 Ul.	1.	mája	5558
07. 9.  MEDIA, 
	 Družstevná	ul.	7
08. 9.  BENU - OC Tesco, 
	 Družstevná	ul.	39
09. 9.  Dr. MAX - Kaufland, 
	 Štefánikova	ul.	50
10. 9.  AVICENA, 
	 Nemocničná	ul.	41

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenáj-
mu KANCELÁRSKE 
PRIESTORY v zrekon-
štruovanej budove SFZ 
na ul. Osloboditeľov 3 
v Humennom (100 m 
od centra mesta, dosta-
tok parkovacieho miesta 
zdarma). Viac na tel. č. 
0905 809 038; e-mail: 
sekretariat@obfzhumen-
ne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ OD-
REZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

P R Á C A

 � Prijmem VEDÚCEHO do 
DREVOVÝROBY - plat 500 
eur za pol mesiaca nočnej 
práce. Tel. 0905 256 038.

HE-R/0099

 � Prijmeme UPRATO-
VAČKU do prevádzky 
v Strážskom. Tel. 0905 
256 038.

HE-R/0100

 � Prijmem HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA GÁ-
TER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

S L U Ž B Y

 � Zaoberáme sa REKON-
ŠTRUKCIAMI bytov a byto-
vých jadier (obklady, dlažby, 
omietky, sadrokartón, kaze-
tové stropy, plávajúce podla-
hy, potery, maliarske prá-
ce); MONTÁŽOU plynových 
gamatiek, darlingu, vody a 

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Keď Rozália (4. 9.) kvety 
páli, Lucia (13. 12.) 

kvetmi obloky pomaľuje.

Panny Márie narodenie 
(8. 9.) – lastovičiek 

rozlúčenie.

Ak neprší v deň 
Narodenia Panny Márie, 

suchá jeseň bude.

Ak sa osy v septembri 
tlačia do príbytkov, 

prorokujú tuhú zimu.

Aké je počasie v prvých 
dňoch septembra, také 

by malo pretrvávať celý 
mesiac.

Na septembrovom daždi 
sedliakovi veľmi záleží.

PRANOSTIKA

plynu. Ponúkame VÝROBU 
PRÍSTREŠKOV z lexanu a 
pod. Zabezpečujeme OD-
VOZ ODPADU (starý náby-
tok, plasty, koberce a pod.). 
To všetko za prijateľné ceny. 
Tel. 0940 374 183.

HE-R/0092

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
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INZERUJTE  
U NÁS

tel. 0911 256 749 
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MsKS – DOM KULTÚRY
700. PAMÄTNÉ DNI MESTA  

HUMENNÉ
14. – 17. septembra 2017.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

NEŽELANÍ VOTRELCI
Invázne	botanické	druhy	okolo	nás.	
Výstava	prírodovednej	expozície	

potrvá	do	31.	10.	v	priestoroch	VM.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná	výstava	grafický	diel	(súbor	
lyrických	čiernobielych	grafík)	autora	
a	národného	umelca	Oresta	Dubaya	st.

KINO Fajn
ČIARA

Adam	Krajňák	je	otcom	rodiny	i	
hlavou	kriminálnej	skupiny,	ktorá	
pašuje	cigarety	cez	slovensko-ukra-
jinskú	hranicu.	V	kruhu	svojich	na-
jbližších	zohráva	nenahraditeľnú	rolu	
starostlivého	dôverníka,	ale	aj	zása-
dového	a	nekompromisného	vodcu,	
ktorému	ani	v	rozhodujúcich	okami-
hoch	nechýba	temperament.	Pokojné	
spolužitie	dvoch	prelínajúcich	sa	

svetov	sa	však	začne	otriasať,	keď	no-
vovybudovaná	hranica	Schengenského	
priestoru	spôsobí	nárast	nervozity	z	
nejasnej	budúcnosti.	A	keď	jedna	z	

pašeráckych	zásielok	stroskotá,	spustí	
sa	nezastaviteľná	lavína	udalostí,	
počas	ktorých	bude	musieť	Krajňák	

spochybniť	svoje	vlastné	hranice,	ktoré	
doteraz	odmietal	prekročiť.	Réžia	

Petra	Bebjaka	vnáša	do	kriminálneho	
námetu	s	prvkami	thrilleru	nákazlivú	
iskru,	ktorá	ho	na	míle	vzďaľuje	od	

obyčajnej	žánrovej	zábavy,	a	odhaľuje	
univerzálny	ľudský	príbeh	zasadený	
do	prostredia,	v	ktorom	sa	prelínajú	

kultúry,	zvyky	i	životy.
thriller (SVK/UKR), pôvodné znenie – 

5. a 7. septembra o 19.30 hod. 

TULIPÁNOVÁ HORÚČKA
(TULIP FEVER)

Túžba,	vášeň,	zrada...	v	17.	storočí	
Amsterdam	a	celú	krajinu	zachvátila	
„tulipánová	horúčka“.	Jediná	cibuľka	
exotickej	kvetiny	mala	hodnotu	de-

saťnásobku	priemernej	mzdy	a	svojmu	
majiteľovi	mohla	priniesť	nesmierny	
majetok.	Napriek	tomu	je	pre	bohatého	
obchodníka	Cornelisa	Sandvoorta	

(Christoph	Waltz)	najväčším	šťastím	
svadba	s	mladučkou	Sophiou	(Alicia	
Vikander).	Cornelis	si	objedná	jej	
portrét	u	nádejného	maliara	(Dane	
DeHaan).	Sympatický	a	talentovaný	
mladík	Sofiu	očarí,	a	keďže	on	jej	

sympatie	opätuje,	
zrodí	sa	vášnivá,	ale	
zakázaná	láska.	Aby	
svoj	vzťah	utajili,	
milenci	sa	čoraz	

viac	zamotávajú	do	
spleti	podvodov	a	
lží.	Ich	nádejou	na	
spoločnú	budúcnosť	
je	vzácna	tulipánová	
cibuľka,	vďaka	ktorej	
by	získali	množstvo	

peňazí.	
romantická historická dráma (GBR/
USA), české titulky – 6. septembra 

o 19.30 hod.
MALÝ YETI

(THE SON OF BIGFOOT)
Teenager	Adam	nemá	veľa	kamarátov	
a	väčšinu	svojho	času	trávi	pátraním	
po	svojom	otcovi,	ktorý	sa	stratil	
za	záhadných	okolností.	Na	svoje	
obrovské	prekvapenie	zistí,	že	ním	
nie	je	nikto	iný,	ako	legendárny	Yeti!	
Celé	roky	sa	ukýval	v	hlbokom	lese,	
aby	uchránil	seba	a	svoju	rodinu	pred	
ľuďmi,	ktorí	ho	chceli	využiť	na	

vedecké	pokusy	kvôli	jeho	špeciálnej	
DNA.	Adam	sa	postupne	začína	s	
otcom	zbližovať	a	prichádza	na	to,	
že	po	ňom	zdedil	neuveriteľné	scho-
pnosti.	Lenže	už	sa	o	tom	dozvedeli	
aj	iní	–	nechali	Adama	sledovať	a	on	
ich	nevedomky	priviedol	až	k	otcovi.	
Musia	im	uniknúť,	a	preto	sa	vydajú	na	

dobrodružnú	záchrannú	výpravu.
animovaný, rodinný (BELGICKO/
FRA), slovenský dabing – 8. a 10. 

septembra o 17.30 hod.
TO (IT)

Ak	si	nespomenieš,	neprežiješ.	Ak	
si	spomenieš,	zomrieš...	Derry	nie	je	

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM 
Oldřich	Wilhalm,	nar.	1923 
Mária	Čurilová,	nar.	1925 

Michal	Marcinčák,	nar.	1938 
Magdaléna	Kotusová,	nar.	1939 
Anna	Šuťáková,	nar.	1942 
Blažej	Treščák,	nar.	1943 
Božena	Sadinská,	nar.	1946 
Michal	Čabala,	nar.	1961 

Gabriela	Dančíková,	nar.	1961 
Magda	Kurejová,	nar.	1962 
Miloš	Mindžák,	nar.	1975

V BREKOVE 
Mária	Jacinová,	nar.	1932 

Oľga	Maďariková,	nar.	1933 
Michal	Matiščák,	nar.	1934 
Arnold	Jankai,	nar.	1941 
Dušan	Oláh,	nar.	1953

V DLHOM NAD CIROCHOU 
Michal	Kováč,	nar.	1954

V HAŽÍNE NAD CIROCHOU 
Jozef	Godžák,	nar.	1949

V JASENOVE 
Helena	Lengerová,	nar.	1938 
Ing.	Pavol	Antoňák,	nar.	1947

V KAMENICI NAD CIROCHOU 
Anna	Ferková,	nar.	1929 
Jozef	Zuščák,	nar.	1933

V KAMIENKE 
Margita	Boberová,	nar.	1929

V KOLONICI 
Zuzana	Šuťaková,	nar.	1950

V LASTOMÍRE 
Mária	Šichtová,	nar.	1934

V MODRE NAD CIROCHOU 
Štefan	Legemza,	nar.	1937

V NOVEJ SEDLICI 
Júlia	Džigová,	nar.	1933

V PTIČÍ 
Anna	Hivková,	nar.	1941

V ROKYTOVE PRI HUMENNOM 
Mária	Paňková,	nar.	1955

V RUSKEJ KAJNI 
Anna	Ščerbová,	nar.	1931
V RUSKEJ VOLOVEJ 
Michal	Starosta,	nar.	1954

V SNINE 
Mária	Lempeľová,	nar.	1922 
Mária	Pčolová,	nar.	1931 
Mária	Štofiková,	nar.	1935 
Štefan	Špitalik,	nar.	1937 

Anna	Brjančinová,	nar.	1944 
Jozef	Mihok,	nar.	1946 
Jozef	Onufer,	nar.	1949 

Mária	Molnárová,	nar.	1949 
Adam	Ernest,	nar.	1958 

Ing.	Hana	Salajová,	nar.	1958 
Anna	Maliňaková,	nar.	1972

V ZÁVADE 
Juraj	Hičák,	nar.	1949

V ZBOJNOM 
Vasiľ	Ihnatko,	nar.	1934

OPUSTILI  NÁS
(10. - 31. 8.)

04. 9.  ROZÁLIA
05. 9.  REGÍNA, LARISA
06. 9.  ALICA
07. 9.  MARIANNA, MARIANA
08. 9.  MIRIAMA, MIRIANA

(Svetový	deň	fyzikálnej	terapie	
/	Medzinárodný	deň	gramotno-
sti	–	UNESCO)

09. 9. MARTINA
 (Svetový	deň	prvej	pomoci)
10. 9. OLEG

(Svetový	deň	prevencie	 
samovrážd)

MENINY 
oslavujú: 

obyčajným	americkým	malomestom.	
Pod	jeho	povrchom	spí	prastaré	zlo.	
Vždy	keď	sa	prebudí,	na	niekoľko	
rokov	rozpúta	v	Derry	a	okolí	smršť	
neopísateľných	hrôz.	Strašná	sila,	
ktorú	možno	nazvať	len	TO,	ovláda	
obyvateľov,	vraždí	nevinné	deti	a	zdá	
sa,	že	ju	neuspokojí	nič	okrem	na-

jvyššej	obete.	Kto	ju	prinesie	tentoraz?	
Keď	v	meste	začnú	miznúť	deti,	sk-

upinka	siedmich	priateľov	sa	rozhodne	
pátrať	na	vlastnú	päsť	a	čeliť	strachu	a	
zlu	stelesnenom	záhadným	klaunom...	
Film	je	nakrútený	podľa	rovnomen-
ného	románu	majstra	hororovej	liter-

atúry	Stephena	Kinga.	
horor (USA), slovenské titulky – 8. sep-
tembra o 19.30 hod., 9. 9. o 20.00 hod.

SRDCU NEROZKÁŽEŠ
(THE BIG SICK)

Kumail	je	stand-up	komik,	príležitost-
ný	vodič	Uber	taxi	a	najväčší	fanúšik	
Aktov	X.	Emily	študuje	psychológiu,	
má	zmysel	pre	humor	a	rozhodne	sa	
teraz	nechce	viazať.	Teda	aspoň	do	
chvíle,	než	vyrazí	na	večer	stand-up	
komikov.	Duchaprítomný	Kumail,	
Emily	okamžite	padne	do	oka	a	aj	

keď	obaja	tvrdia	opak,	skoro	je	jasné,	
že	nepôjde		o	záležitosť	na	jednu	
noc.	Nádejne	sa	rozvíjajúci	vzťah,	
ale	naruší	záhadná	choroba,	ktorá	
Emily	uvrhne	do	umelého	spánku...	

Až	v	nemocnici	sa	stretne	Kumail	s	jej	
svojráznymi	rodičmi,	ktorí	sa	napriek	
začiatočnej	nedôvere	s	Kumailom	pos-
tupne	zbližujú,	čo	generuje	množstvo	

vtipných	situácií.	
romantická komédia (USA), české 

titulky – 10. septembra o 19.30 hod.
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-MJK-, Humenné 

Mal to byť „ťahák“ siedmeho 
súťažného kola IV. ligy sku-
piny Sever. Zverenci srbské-
ho trénera Punišu Memedo-
vića v službách FK Humenné 
z druhého tabuľkového miesta 
vyzvali na svojej pôde ihriska 
Pri mlyne (ešte vtedajšieho) 
lídra futbalovej súťaže – FK 
Iskra Gerlachov. Dominanciu 
na trávniku Humenčania po-
tvrdili najmä gólovo. Dvoma 
umiestnenými strelami medzi 
žrde brány súpera sa zapísal 
Igor Komjatý v 11. a 65. minú-
te, nasledovali ho v 21. minú-
te Noro Sališ aj srbská posila 
Predrag Radovanović v 76. 
minúte. 

IV.	LIGA	SEVER	–	7.	kolo
FK HUMENNÉ  
– GERLACHOV

4:0 (2:0)

Góly: 11.	a	65.	I.	Komjatý,	21.	
N.	Sališ,	76.	P.	Radovanović.
Žlté karty: 34.	 Radovanović,	
74.	 Bialončík	 –	 28.	 28.	 Kraf-
čík,	 30.	 Havrila,	 40.	 Berecký,	
44.	 Stachura.	Rozhodovali: C.	
Juhás	 –	B.	Benedik,	 Pe.	Kriak. 
Divákov: 650.
FK HE:	A.	 Marović	 –	 F.	 Do-
lutovský,	 N.	 Laković,	 N.	 Sališ	
(87.	Halajčík),	L.	Križanovský,	
J.	Bialončík,	C.	Vasiľ,	 I.	Kom-
jatý,	 P.	 Radovanović	 (83.	 D.	
Radojević),	V.	Voroňák	(80.	M.	
Dolutovský),	M.	Porvazník	(85.	
L.	Krajník).	Tréner:	P.	Memedo-
vić.
FK Iskra:	L.	Kačmár	–	P.	Ger-
čák,	G.	Škvarla,	V.	Sovič	(74.	B.	
Stajković),	 T.	 Dorin,	 M.	 Kraf-
čík,	 M.	 Berecký,	 Pe.	 Jura	 (46.	
A.	 Harenčák),	 R.	 Stachura,	 Ľ.	
Havrila,	Pe.	Babčák	(46.	S.	Ba-
lužinský).	Tréner:	M.	Stachura.

Nezáživný	 herný	 úvod	 der-
by	 umocnil	 neskorší	 začiatok	
stretnutia,	 keď	 sa	 najprv	 (podi-
vuhodne)	 riešilo	 farebné	preve-
denie	dresu	súperovho	brankára.	
Súper	od	bardejovského	okresu	
spočiatku	zatlačil	domácich	hrá-
čov	do	defenzívy,	ale	rýchly	gól	
z	11.	minúty	naznačil	úplne	iný	
vývoj	 stretnutia.	 Igor	 Komjatý	

v	 päťke	 si	 poradil	 s	 dvojicou	
hráčov	hostí	a	prehlavičkoval	aj	
brankára	Kačmára	–	1:0.	Hneď	
na	to	požiadal	o	ošetrenie,	 jeho	
gólový	 únik	 si	 vyžiadal	 trž-
nú	 ranu	 pravého	 obočia.	V	 hre	
však	pokračoval	ďalej.	Dvojica	
domácich	 hráčov	 si	 rozobrala	
obranu	v	21.	minúte,	na	vysokú	
loptu	pri	opačnej	žrdi	si	vyskočil	
Norbert	Sališ	a	pravačkou	vtes-
nal	 projektil	 pod	 brvno	 –	 2:0.	

V	25.	min.	Radovanović	zblízka	
hlavičkoval	 ponad	 bránu	 hostí.	
Potom,	čo	vyššie	menovaný	srb-
ský	legionár	dobehol	rýchlu	lop-
tu,	 ju	 vrátil	 späť	 do	hry	 a	Fero	
Dolutovský	 natiahol	 ťažkou	
strelou	 k	 žrdi	 brankára.	 Hra	 sa	
naďalej	 kúskovala	 zbytočným	
faulovaním	z	oboch	strán.	Súper	
nevynikal	v	štýle	zakončovania.	
V	44.	min.	R.	Stachura	katapul-
toval	 k	 zemi	 Križanovského,	

ktorého	 zranenie	 si	 tiež	 vyžia-
dalo	 rýchle	 ošetrenie.	 Jeden	 zo	
srbských	 posíl	 FK	 Humenné,	
v	bráne	Aleksandar	Marović,	si	
futbalovo	zachytal	až	v	závere	I.	
polčasu.	
Obraz	hry	sa	príliš	nezmenil	ani	
po	 zmene	 strán.	Tribúnu	 futba-
lového	ihriska	i	okolie	zeleného	
trávnika	 zaplnili	 fanúšikovia	
oboch	táborov.	Viac	radosti	mali	
v	 konečnom	dôsledku	 tí	 domá-

Štvrtoligové futbalové derby vymenilo 

Nie raz „zamotal“ hlavu súperovi z Gerlachova srbský 
futbalista v drese FK Humenné – Predrag Radovanović 
(žlto-modrý dres), v súboji s G. Škvarlom. | FOTO MJK

Tentokrát prilákal futbal do Humenného aj množstvo fanúšikov „táboru“ súpera.  | FOTO MJK

Nie raz si Norbert Sališ musí takto „žehliť“ trest 
u hlavného rozhodcu. | FOTO MJK

...konečne sa fanúšik dočkal začiatku derby...  | FOTO MJK
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tabuľkové posty. Humenčania sa vyšvihli

(ĽSEL), FOTO ARCHÍV SEL

Stretnutie	 sa	 uskutočnilo	 v	 areáli	
humenského	 kúpaliska,	 na	 plážo-
vom	 ihrisku.	 Na	 programe	 bolo	
otvorenie	 volejbalovej	 sezóny	
2017/2018	 kategórií	 žiakov	 a	 ka-
detov.	 Mesiac	 tvrdej	 driny	 letnej	

prípravy	 je	 za	nami.	Našli	 sme	 si	
čas	a	v	kruhu	najbližších	sme	strá-
vili	 príjemné	 chvíle	 –	 „teambuil-
ding“	ako	sa	patrí.
Ďakujem	 všetkým,	 ktorí	 pomohli	
pri	organizovaní	 tohto	športového	
podujatia,	 svojou	 ochotou	 sa	 po-
starali	 o	 príjemne	 strávené	 chvíle	
v	kruhu	priateľov...	menovite:	M.	

Ždiňak,	M.	Svatuška	-	Relax	zone,	
M.	 Gaľ	 -	 GastroGal,	 Š.	 Hirjak,	
I.	 Mačičková	 -	 IMA	 SPORT,	 J.	
Kopčák	 -	 JARKOP,	 J.	 Pacek	 –	
Body	&	Fitness,	M.	Miker	-	Royal	
Media,	 O.	 Štiblarik	 -	 FAMM,	
GVP,	 J.	 Banková	 -	 Kozmetický	
salón	Nicole,	PharmDr.	R.	Jursová	
-	Lekáreň	Mária,	I.	Fejko	-	Kníh-

kupectvo	Čas	na	Ticho,	M.	Kara-
man	-	ENTER,	J.	Bocková	-	TAXI,	
O.	Krídla	-	Šariš.	V	neposlednom	
rade	ďakujeme	aj	mestu	Humenné.
Všetci	 si	 popri	 volejbalovom	 zá-
polení	pochutili	na	výbornom	ob-
čerstvení	 (guláš,	 kofola),	 spestre-
ním	akcie	bola	tombola	a	ocenenie	
hráčov.	

Ďalšia nedeľa v kruhu rodiny, priateľov...

H
E
-S
/0066

Aj keď lavička sektora domácich vyzerala pokojne, tréner P. Memedović 
musel svojim zverencom často hlasito dohovárať.  | FOTO MJK

Gólový účet stretnutia takto otváral Igor Komjatý (č. 11).| FOTO MJK

ci.	Súper	nedokázal	odpovedať	
gólom	 ani	 v	 jednom	 prípade.	
Zato	 v	 65.	 minúte	 si	 streleckú	
štatistiku	vylepšil	Igor	Komjatý	
a	presadil	 sa	 (konečne	v	 tomto	
zápase	po	mnohých	zmarených	
tutovkách)	 aj	 Predrag	 Radova-
nović	v	76.	minúte.	

Aj ďalší zápas 8. kola odohra-
jú Humenčania na domácom 
trávniku. V sobotu 9. septembra 
o 15.30 hod. privítajú futbalis-
tov OFK – SIM Raslavice. 

Ostatné výsledky a tabuľka na 
strane 16.
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(pa), Modra nad Cirochou

Dobrovoľný  hasičský zbor 
v Modre nad Cirochou vznikol 
v roku 1930. Založil ho učiteľ 
Jozef Ujheli. Tohto roku DHZ 
oslávil 87 rokov svojho vzni-
ku. Počas svojej existencie 
zúčastňovali sa rôznych akcii 
či požiarnych súťaži.  V roku 
1992 v spolupráci s obecným 
úradom založili súťaž pod 
názvom  O CIROŠSKÝ  PO-
HÁR, kde tohto roku sa usku-
točnil XXV. ročník.  Pravidel-
ne sa zúčastňujú Zemplínskej 
hasičskej súper ligy, ktorá 
vznikla v minulom roku, kde 
štartovali iba muži.  

V	 tomto	 roku	 súťaž	 pokraču-
je	 	 II.	 ročník	a	štartujú	aj	ženy.		
Modranom	 sa	 darí	 striedavo,	
no	 lepšie	 sa	darí	družstvu	žien.		
Minulú	 nedeľu	 Obecný	 úrad	
a	 DHZ	 v	Modre	 nad	 Cirochou	
usporiadali	 na	 miestnom	 fut-
balovom	 ihrisku	 predposledné	
šieste	 kolo	 	Zemplínskej	 hasič-
skej	super	ligy	v	požiarnom	úto-
ku	 s	 vodou,	 ktorého	 sa	 zúčast-
nilo	pätnásť	družstiev	a	 to	štyri	
družstva	 žien	 a	 jedenásť	 druž-
stiev	 mužov.	 Každé	 družstvo	
malo	 dva	 pokusy	 a	 započítaval	
sa	najlepší	čas.	

Po	slávnostnom	nástupe	a	poda-

ní	 hlásenia	veliteľom	Štefanom	
Ontkocom	 riaditeľovi	 súťaže	
Milanovi	 Gajdošovi,	 predsedo-
vi	DHZ	v	Modrej	nad	Cirochou	
a	slávnostnom	príhovore	staros-
tu	obce	Ing.	Jozefa	Hančara		sa	
preteky	mohli	začať.	Nad	celou	
súťažou	 dohliadal	 hlavný	 roz-
hodca	Miroslav	Onda	so	svojimi	
pomocníkmi.	 	 Celú	 súťaž	 ko-
mentoval	Vladimír	Hlaváč.	

Výsledky:

ŽENY *	 1.	 DHZ	 Modra	 nad	
Cirochou	–	19,67	sek.,	2.	DHZ	
Belá	nad	Cirochou	–	35,96	sek.,	
3.	 DHZ	 Stakčínska	 Roztoka	 	 /
Mexico/	 -	 39,77	 sek.,	 4.	 DHZ	
Novosad	–	42,	87	sek.	

MUŽI *	1.	DHZ	Staré	–	15,58	
sek,	2.	DHZ	Hraň	-		15,88	sek.,	
3.	 DHZ	 Žbince	 -	 	 15,98	 sek.,	
4.	 DHZ	 Trnava	 nad	 Laborcom	
–	 16,39	 sek.,	 5.	DHZ	Novosad	

–	16,45	 sek.,	 6.	DHZ	Belá	nad	
Cirochou	–	17,19	sek.,	7.	DHZ	
Dlhé	nad	Cirochou	–	17,58	sek.,	
8.	DHZ	Lekárovce	–	18,39	sek.,	
9.	 DHZ	 Horňa	 –	 19,45	 sek.,	
10.	 DHZ	Modrá	 nad	 Cirochou	
19,81	–	sek.,	11.	DHZ	Stakčín-
ska	Roztoka	–	23,89	sek.	

Poháre	 odovzdal	 starosta	 obce	
Ing.	 Jozef	 Hančar	 a	 predseda	
DHZ	 Milan	 Gajdoš.	 Posledné	
siedme	kolo	bude	v	obci	Staré.	

Dievčatá od Cirochy preukázali zdatnosť v súťažnom hasení

Podanie hlásenia pre súťažou.  | FOTO: PA

Súťažiace (muži a ženy) a členovia DHZ Modra nad Cirochou.  | FOTO: PA
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INZERCIAKÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 

DO 11. SEPTEMBRA 2017 
JE PLÁNOVANÁ 

ODSTÁVKA KRYTEJ 
PLAVÁRNE 

OPÄTOVNÉ OTVORENIE 
JE NAPLÁNOVANÉ 

NA 12. SEPTEMBRA 2017

www.kupaliskohumenne.sk

H
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INZERCIA

DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEUBUDE VEDIEŤ

Inzerujte  
v našich novinách  

a ste stále na očiach.
Oslovíte viac ako 

10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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II. LIGA – 6. kolo
Trebišov – Liptovský Mikuláš 2:1 *  
Skalica	 –	 Sereď	 2:1,	 Inter	 Bratislava	
–	 Žiar	 nad	 Hronom	 2:1,	 Komárno	 –	
Bardejov	3:3,	Nové	Mesto	n/V.	–	Lo-
komotíva	Košice	0:3,	Šamorín	–	Žili-
na	B	2:3,	Poprad	–	Spišská	Nová	Ves	
3:1,	Podbrezová	B	-	Zvolen.

III. LIGA, VÝCHOD – 7. kolo

Svidník – Snina 1:2 * Vranov n/T. 
–	V.	Opátske	0:2,	Giraltovce	–	Šariš.	
Michaľany	 1:0,	 Svit	 –	 Rožňava	 0:4,	
Plavnica	 –	 Lipany	 0:2,	 Bardejov.	 N.	
Ves	 –	 Krompachy	 2:4,	 Sabinov	 –	
Prešov	B	3:1,	V.	Revištia	–	Stropkov	
1:2.

Snina – Vranov nad Topľou 
2:2 (2:2)

Góly:	24.	J.	Skvašík,	31.	L.	Bednár	–	
40.	a	43.	O.	Grynyshyn.

Zápas	 dvoch	 celkov	 z	 čela	
tabuľky	 mal	 nadpriemernú	
treťoligovú	 úroveň,	 o	 ktorú	
sa	 zaslúžili	 obidve	 mužstvá.	
Vranovčania	 boli	 futbalovejší,	
ale	Sninčania	 obrovskou	bojov-
nosťou	 a	 kvalitnou	 hrou	 s	 nimi	
držali	 krok.	 Šancí	 nebolo	 veľa,	
ale	zápas	mal	obrovské	tempo	a	
skončil	 sa	 zaslúženou	 remízou,	
aj	 keď	domáci	 boli	 v	 dvojgólo-
vom	vedení,	ale	neudržali	ho.		
Úvod	bol	obojstranne	opatrný	a	
potom	 hrozili	 hostia.	 V	 7.min.	
po	 trestnom	 kope	 Grynyshy-
na	vyrazil	Diňa	 loptu	na	 roh.	V	
8.min.	 po	 rohu	 nakrátko	 poslal	
center	 Digoňa	 domáci	 Bed-
nár	 tesne	 nad	 vlastnú	 bránu.	 V	
11.min.	 po	 centri	 Babjaka	 mal	
šancu	 Digoň,	 ale	 Bednár	 poho-
tovo	 zasiahol	 a	 odvrátil	 nebez-
pečenstvo.	 V	 13.min.	 domáci	
Fedorka	 prudkou	 strelou	 z	 20m	
netrafil	 bránku	 hostí.	V	 20.min.	
po	 rohu	 hlavičkoval	 Štefančík	
veľmi	 nepresne.	 V	 21.min.	 si	
na	 center	 sprava	 nabehol	 Gry-
nyshyn	 a	 jeho	 prudkú	 strelu	 –	
center	 odkopol	 v	 5-ke	 Bednár.	

V	 23.min.	 sa	 peknej	 akcii	 hostí	
dostal	 k	 zakončeniu	 Petruk,	 ale	
jeho	 prízemnej	 strele	 chýbala	
presnosť.	 Domáci	 v	 24.min.	 z	
prvej	 šance	 skórovali,	 po	 akcii	
Skvašíka	 centroval	Hišem	pres-
ne	 do	 5-ky	 na	 hlavu	 Skvašíka	
a	 ten	 pohotovo	 otvoril	 skóre	
stretnutia.	 V	 28.min.	 sa	 krás-
nou	 strelou	prezentoval	Babjak,	
Diňa	bravúrne	vyrazil	na	roh.	V	
31.min.	kopal	trestný	kop	skoro	z	
polovice	 ihriska	Popovič,	našiel	
dobre	 postaveného	 Bednára	 a	
ten	krásnou	hlavičkou	zvýšil	na	
2:0.	V	34.min.	mohli	 ísť	domá-
ci	 do	 trojgólového	 vedenia,	 ale	
únik	Skvašíka	neskončil	gólom,	
keď	vo	veľmi	dobrej	pozícii	ešte	
prihrával	 voľnému	 Fedorkovi,	
žiaľ	obranca	prihrávku	vystihol.	
V	 35.min.	 umiestnenú	 strelu	
Popoviča	 z	 25m	 brankár	 hostí	
vyrazil	na	roh.	V	40.min.	sa	tešili	
hostia,	trestný	kop	z	20m	poslal	
do	siete	okolo	múru	Grynyshyn.	
V	41.min.	krásne	vystrelil	z	30m	
Popovič,	jeho	prudkú	strelu	vyr-
azil	Barát	na	roh.	V	43.min.	vy-
rovnal	skóre	Grynyshyn,	keď	si	
na	 peknú	 prihrávku	 nabehol	 do	
16-ky	 a	 z	 uhla	 prestreli	 Diňu	 s	
prispením	 teča	 Bednára.	 Po	 ro-
zohraní	 vystrašil	 hosťujúceho	
brankára	 Popovič,	 keď	 zo	 stre-
dového	 kruhu	 	 poslal	 dlhý	 lob	
a	Barát	s	problémami	vyrazil	na	
roh.
V	 51.min.	 sa	 mohli	 hostia	 ujať	
vedenia	keď	Babjak	hlavičkoval	
do	 tyče.	 V	 52.min.	 kontroval	
Fedorka,	po	peknej	uličke	Popo-
viča	však	v	dobrej	pozícii	netrafil	
bránku.	V	55.min.	 zakončil	 Sk-
vašík	rýchly	protiútok	po	Popo-
vičovej	prihrávke	tesne	vedľa.	V	
68.min	sa	ocitol	v	šanci	strieda-
júci	 Kokočák,	 jeho	 zblokovaná	
strela	 Diňovi	 problémy	 nenar-
obila.	V	72.min.	 prudký	 trestný	
kop	Vranova	od	postrannej	čiary	
skončil	 tesne	 nad.	 V	 73.min.	
zastavil	center		Digoňa	po	rých-
lom	 prieniku	 dobre	 postavený	
Bednár.	 V	 78.min.	 slabá	 strela	
Grynyshyna	 Diňu	 neohrozila.	
V	 83.min.	 Skvašíkov	 center	 na	

Vyshnevského	 chytil	 dobre	 vy-
biehajúci	Barát.	V	89.min.	chytil	
na	 dvakrát	 Barát	 trestný	 kop	
Popoviča.	Spravodlivá	remíza.			

Jaro Uchytil   

Lipany	 8	 5	 2	 1	 22:6	 17
Snina	 8	 5	 2	 1	 17:9	 17
Stropkov	 8	 5	 2	 1	 12:6	 17
Rožňava	 8	 5	 0	 3	 16:12	 15
Giraltovce	 8	 4	 2	 2	 6:9	 14
Vranov 8 3 3 2 14:10 12
V.	Opátske	 8	 3	 3	 2	 11:8	 12
Krompachy	 6	 3	 1	 2	 15:10	 10
Plavnica	 8	 2	 4	 2	 11:9	 10
Šar.	Michaľany	 8	 3	 1	 4	 8:9	 10
Prešov B 8 2 3 3 21:10 9
Svidník	 7	 2	 3	 2	 6:5	 9
V.	Revištia	 8	 2	 2	 4	 8:23	 8
Sabinov	 8	 2	 0	 6	 10:20	 6
Bard. N. Ves 7 1 2 4 4:7 5
Svit	 8	 0	 0	 8	 2:30	 0

IV. LIGA, SEVER – 7. kolo

Radvaň n/L. – Ptičie
2:1 (0:0)

G:	69.	R.	Ljubarskij,	85.	M.	Paľo	–	64.	
V.	Veselovskyy.

Medzilaborce – Pušovce 
8:1 (4:1)

G:	3.	a	45.	Pa.	Hrehovčík,	5.	a	57.	R.	
Potoma,	 41.	 J.	 Vachaľ,	 70.	 a	 88.	 S.	
Stirčák,	82.	T.	Chripák	–	19.	M.	Naz-
arej.

Soľ – Zámutov 
1:0 (0:0)

G:	67.	Z.	Cigán.

•Raslavice	–	Kračúnovce	0:4,	V.	Šariš	
–	Záhradné	1:2,	Spiš.	Podhradie	–	Po-
prad	B	3:2,	Fintice	–	Ľubotice	2:1.

FK Humenné 7 6 1 0 17:3 19
Gerlachov	 7	 6	 0	 1	 20:10	 18
Soľ	 7	 5	 0	 2	 8:5	 15
Záhradné	 7	 4	 1	 2	 9:3	 13
Spiš.	Podhradie	 7	 4	 0	 3	 15:11	 12
Raslavice	 7	 4	 0	 3	 16:16	 12
Kračúnovce	 7	 3	 2	 2	 15:7	 11
Poprad B 7 3 2 2 18:12 11
Radvaň	n/L.	 7	 3	 1	 3	 7:10	 10
Medzilaborce	 7	 3	 0	 4	 18:17	 9
Ľubotice	 7	 3	 0	 4	 11:13	 9
Fintice 7 3 0 4 7:16 9
Zámutov	 7	 2	 1	 4	 7:14	 7
V. Šariš 7 1 1 5 9:13 4
Ptičie	 7	 1	 1	 5	 11:17	 4
Pušovce 7 0 0 7 5:26 0

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 5. kolo

Kamenica	n/Cir.	–	V.	Žipov	4:0,	Sed-
liská	 –	 Jasenov	 2:1,	 Hencovce	 –	 Pa-
kostov	 2:0,	 Stakčín	 –	 Borov	 1:1,	 N.	
Hrušov	 –	Ulič	 3:2,	Kochanovce/Bre-
kov	–	Bystré	2:0,	Sačurov	–	Sečovská	
Polianka	6:0.

N. Hrušov 5 5 0 0 17:4 15
Borov 5 4 1 0 11:3 13
Kamenica	n/Cir.	 5	 3	 0	 2	 12:3	 9
Pakostov	 5	 3	 0	 2	 7:4	 9
Ulič	 5	 2	 1	 2	 12:10	 7
Kochanovce/Brekov	5	 2	 1	 2	 7:6	 7
Hencovce 5 2 1 2 9:10 7
Stakčín	 5	 1	 3	 1	 8:7	 6
Sačurov	 5	 2	 0	 3	 10:11	 6
Sedliská	 5	 2	 0	 3	 6:8	 6
Jasenov	 5	 2	 0	 3	 4:6	 6
Bystré	 5	 1	 1	 3	 2:9	 4
V.	Žipov	 5	 1	 0	 4	 5:12	 3
Sečov.	Polianka	 5	 1	 0	 4	 3:20	 3

I.TRIEDA ObFZ HE – 5. kolo

Udavské	 –	 Krásny	 Brod	 1:6,	 Dlhé	
n/Cir.	 –	 Lackovce	 1:2,	 N.	 Sitnica	 –	
Lieskovec	3:0,	Lukačovce	–	Zemplín-
ske	Hámre	2:0,	Ubľa	–	N.	Ladičkovce	
4:1,	Koškovce	–	Ohradzany	5:2,	Belá	
n/Cir.	–	V.	Sitnica	4:2.

Belá	n/Cir.	 5	 4	 1	 0	 14:3	 13
Dlhé	n/Cir.	 5	 3	 1	 1	 11:3	 10
Koškovce	 5	 3	 1	 1	 13:8	 10
Lukačovce	 5	 3	 1	 1	 11:7	 10
Lackovce	 5	 2	 2	 1	 9:7	 8
N.	Sitnica	 5	 2	 2	 1	 7:6	 8
N.	Ladičkovce	 5	 2	 2	 1	 8:9	 8
V.	Sitnica	 5	 2	 1	 2	 13:11	 7
Krásny	Brod	 5	 1	 2	 2	 11:9	 5
Ubľa	 5	 1	 2	 2	 9:10	 5
Z.	Hámre	 5	 1	 1	 3	 5:8	 4
Lieskovec	 5	 1	 1	 3	 6:11	 4
Ohradzany	 5	 1	 1	 3	 8:14	 4
Udavské	 5	 0	 0	 5	 3:22	 0

II.TRIEDA ObFZ HE – 4. kolo

Habura	 –	 Ňagov	 4:1,	 Turcovce	 –	
Hrubov	3:2,	Brestov	–	Hrabovec	n/L.	
1:2,	Rokytov	pri	HE	–	Oľka	3:1.

Rokytov	pri	HE		 4	 4	 0	 0	 8:2	 12
Habura 4 3 0 1 14:3 9
Hrabovec n/L. 4 2 1 1 11:5 7
Oľka	 4	 2	 0	 2	 3:4	 6
Hrubov 4 1 1 2 4:10 4
Ňagov	 4	 1	 0	 3	 6:8	 3
Brestov 4 1 0 3 3:7 3
Turcovce 4 1 0 3 3:13 3

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS


