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Na Jasenovskom hrade falšovali 
v tajnej miestnosti mince 

Zaujímavá história hradu Jasenov púta pozornosť historikov, archeológov a širokej verejnosti aj po stáročiach.  
Jednou zo záhad hradu je tajomná miestnosť, v ktorej sa falšovali mince.

Milan Potocký, Jasenov  

V ruinách Jasenovského hra-
du nájdete aj po viac ako 600 
rokoch pozostatky tajomnej 
miestnosti, v ktorej sa počas 
panovania Drugethovcov fal-
šovali mince. O falšovateľskej 
dielni, v ktorej  sa v 16. sto-
ročí vyrábali falošné denáre, 
netušili v tom čase ani mnohí 
obyvatelia hradu. Archeologič-

ka Ivana Strakošová z Vihor-
latského múzea v Humennom 
vysvetlila, že falošné mince 
odhalili poľskí kupci. Tajom-
ná dielňa na výrobu falošných 
denárov vydala svoje tajomstvo 
tesne potom, ako zatkli majstra 
Mikuláša, ktorý mal na hrade 
na starosti výrobu falošných 
mincí.    

Falšovateľ bol skúsený 
zlatník
Archeologička Ivana Strako-
šová vysvetlila, že hrad Jase-
nov nemal nikdy dôležitú 
strategickú úlohu. „Od svojho 
vzniku slúžil ako pokladnica 
pre okolité panstvo. Jeho naj-
staršie trojuholníkové jadro 
stálo pravdepodobne už pred 
rokom 1316. Medzi rokmi 1317 
a 1327 sa jeho majiteľmi stali 

Drugethovci, ktorí ho nepretr-
žite vlastnili až do roku 1644. 
V troch stavebných fázach 
od prelomu 15. a 16. storočia 
po začiatok 17. storočia hrad 
rozšírili a dokonale opevnili. 
V čase existencie falšovateľskej 
dielne bol majetkom Gabriela 
Drugetha,“ priblížila Strako-
šová. Dodala, že okrem dokla-
dov o falšovaní získaných pri 
archeologických výskumoch 

Najmladší Humenčania 
spoznávali tradičné 
remeslá

Unikátnu metódu 
pachovej identifikácie 
vymyslel slovenský 
policajt   Viac na str. 7  Viac na str. 3
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sa zachovali písomné pramene 
viažuce sa k tejto činnosti. Ta-
kou je aj výpoveď majstra fal-
šovateľa Mikuláša, ktorú pod-
robne spracoval vo svojej práci 
už A. Komáromy v roku 1893. 
„Mikuláš bol sedmohradský 
zlatník, ktorý v roku 1535 pra-
coval v službách Gabriela z Pe-
rína ako kamenár. Neskôr sa 
usadil v meste Hust a pri jed-
nej z ciest odtiaľ do Prešova ho 
zajali ľudia Michala Büdyho, 
kapitána hradu Mukačevo, kde 
sa tiež v tom čase (1537) razi-
li falošné mince. Po ďalších 
peripetiách sa však už v roku 
1538 objavuje v Humennom 
na panstve Juraja Drugetha,“ 
uviedla archeologička. Odtiaľ 
odišiel k Jurajovmu brato-
vi Gabrielovi, ktorý ho chcel 
poslať na hrad Jasenov, kde sa 
nepretržite razili mince. „Na 
tú produkciu falošných mincí 
upozornili poľskí kupci, kto-
rí zistili, že dostávajú platby 
v nekvalitnej mene,“ poveda-
la archeologička. Doplnila, že 
na odhalenie falošnej mince 
stačilo použiť známy spôsob. 
„To, čo sa vo filmoch ukazuje, 
že skúša tú mincu v zuboch, 
tak ten nekvalitný kov ohnete, 
ale kvalitnú mincu vyrazenú 
z poctivého striebra neohnete. 
Maximálne praskne, zlomí sa, 
ale ju neohnete,“ povedala ar-
cheologička. Doplnila, že v 16. 
a 17. storočí, v čase stavovských 
povstaní, slúžil hrad Jasenov 
ako pokladňa pre všetkých 
okolitých zemepánov, ktorí si 
tu uskladňovali svoje bohat-
stvo. „Drugethovci sa rozhodli, 
že si trošku prilepšia. Najprv 
vraj roztavili to, čo im dali do 
úschovy, a neskôr používali 
niečo ako zvonovinu, ktorú len 
poťahovali striebrom,“ priblí-
žila Strakošová. 

Hlavného falšovateľa 
Mikuláša popravili
„Mikuláš popieral vo svojej 
výpovedi účasť na razení faloš-
ných mincí na hrade Jasenov, 
napriek tomu stál na jej čele,“ 
ozrejmila Strakošová. Na hra-
de najprv zhotovovali poľské 
groše, neskôr zlaté florény s me-
nom Ľudovíta II. a Ferdinanda 
I. zo zliatiny striebra a mosadze. 
„Razidlo pre zlaté mince vyho-
tovil taliansky rezbár Krištof 
a falošné mince sa dávali do 
obehu prostredníctvom pod-
daných. Na hrade Jasenov pri-
pravovali aj časť materiálu pre 
dielňu na hrade Kamenec (na 
slovensko-maďarskej hranici, 
ktorý bol vo vlastníctve Dru-
gethovcov). Na tomto hrade 
u Antona Drugetha potom Mi-
kuláš pôsobil až dovtedy, kým 
ho pri jednej z ciest po materiál 
na hrad Jasenov v roku 1551 ne-
chytili a po súdnom procese po-
pravili,“ spresnila Strakošová. 

Drugethovi hrozilo 
väzenie, konfiškácia 
majetku a trest smrti
Ivana Strakošová vysvetlila, že 
aj proti Gabrielovi Drugethovi 
bola vznesená obžaloba. Falšo-
vanie bolo trestané najprísnej-
šími trestami ako trest smrti 
a konfiškácia majetku. Naria-
denia však niekedy ostávali 
iba na papieri, pretože podnet 
na falšovanie vychádzal často 
od príslušníkov najmocnejších 
rodín. Po sťažnosti poľských 
obchodníkov Ferdinand I. vy-
zval leleský konvent, aby dal 
pochytať falšovateľov a uväznil 
ich na Šarišskom hrade. Gabrie-
lovi Drugethovi hrozilo upad-
nutie do nemilosti, konfiškácia 
majetku. „Iste by trest postihol 
aj jeho, ale unikol mu riade-
ním osudu. Zomrel náhle, ešte 
pred procesom začiatkom roku 
1552,“ ozrejmila archeologička.

Mince falšovali aj na 
ďalších hradoch
Strakošová vysvetlila, že o ta-
jomnej dielni, v ktorej sa  razili 
falošné mince, netušili ani mno-
hí obyvatelia hradu. Dodáva, 
že falšovanie mincí na hradoch 
bol pomerne bežný fenomén. 
„Bol to dosť bežný jav v tomto 
období. V dejinách Slovenska 
ako súčasti Uhorska jedným 
z vrcholných období falšovania 
peňazí bolo 16. a 17. storočie. 
Vďaka neustáleným pomerom 
po porážke pri Moháči (1526), 
mocenskému súpereniu me-
dzi Ferdinandom I. a Jánom 
Zápoľským, a teda oslabeniu 
centrálnej moci, ale aj ekono-
mickému oslabeniu Uhorska 
sa šľachte otvárala možnosť na 
využitie tejto situácie vo svoj 
prospech. Feudáli na svojich 
panstvách a hradoch dávali 
raziť falošné mince. Nebol to 

len Gabriel Drugeth na svojom 
hrade Jasenov, ale aj František 
Bebek na hrade Krásna Hôrka, 
na hradoch Čičava, Muráň /
Huszár 1969/, Uhrovec, Trebi-
šov, Fiľakovo, Hričov. „V snahe 
dosiahnuť čo najväčší zisk pri 
čo najmenších nákladoch sa pri 
výrobe fals snažili ušetriť hlav-
ne na mincovnom materiáli, na 
drahom kove,“ skonštatovala 
archeologička. Na hrade Lipo-
vec pri Prešove razil falošné 
mince Tomáš Sturczer s druhmi 
pre majiteľa hradu Jána Zádor-
ffyho. Strakošová vysvetlila, že 
o činnosti falšovateľských dielní 
na slovenských hradoch, ale aj 
v jaskyniach, napríklad Spišská 
Teplica – Suchá diera /Soják 
& Hunka 2003/ či v osadách, 
napr. Liptovská Mara sa dozve-
dáme prevažne z archeologic-
kých nálezov. 

pokračovanie zo strany 1

Na Jasenovskom hrade falšovali v tajnej miestnosti mince 

Na snímke archeologička Ivana Strakošová. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Hrad Jasenov bol v čase existencie falšovateľskej dielne majetkom Gabriela Drugetha. |  FOTO: 
MILAN POTOCKÝ
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Milan Potocký, Humenné 
 
Vihorlatské múzeum v Humen-
nom pripravilo pre žiakov zák-
ladných škôl v Expozícii ľudovej 
architektúry a bývania celodenné 
zážitkové podujatie pod názvom 
Deň tradičných remesiel. „Naším 
cieľom je zoznámiť školskú mládež 
s tradičnými remeslami regiónu 
ako významnej súčasti kultúrneho 
dedičstva, povzbudiť  úctu k ľud-
skej tvorivej činnosti, podporiť 
detské zručnosti a podnietiť záu-
jem o tradičné remeslá a ich vyu-
žitie v súčasnosti,“ uviedla Jana 
Fedičová z Vihorlatského múzea 
v Humennom. Súčasťou Dňa tra-
dičných remesiel boli ukážky re-
mesiel a praktická výuka tradičnej 
výroby v spolupráci s miestnymi 
remeselníkmi. Žiaci sa počas pre-
hliadky areálu skanzenu zoznámili 
s jednotlivými zaniknutými i pre-
trvávajúcimi remeslami regiónu 
a predmetmi tradičnej remeselnej 
výroby. V kováčskej dielni, ktorá 
pôvodne pochádza z Nechvaľo-
vej Polianky, predviedol malým 
návštevníkom kováčske remes-
lo Michal Pasternák. V dielni sa 
nachádza ohnisko s kováčskym 
mechom, kovadlina, rôzne typy 
klieští, kladív a vybíjakov. Ková-
či kedysi pomocou tohto náradia 
vyrábali podkovy, klince, rôzne 
súčiastky na vozy, motyky, pluhy, 
brány a ďalšie výrobky. „Ukazuje-
me deťom, ako sa robili výrobky zo 
železa, napríklad sekery, motyky a 
kovové časti na pluh,“ vysvetlil Mi-
chal Pasternák.

Žiakov zaujala práca s 
drevom
Dušan Antolík zo Sniny sa venuje 
ľudovému rezbárstvu už päť rokov. 
Hovorí, že na podobných akciách 
sa zúčastňuje rád, pretože chce 
v deťoch vzbudiť záujem o tradí-

cie a remeslá. „Ja som im urobil 
na drevo nákres a oni si mohli 
gravírovačkou vygravírovať rôzne 
výtvory. Skúšali si to a videli, že 
to nie je až také jednouché. Oni sa 
s tým trošku borili, ale to nevadí, 
postupne na to prídu, že to nie je 
nič strašné,“ povedal Antolík. Žiaci 
si vyskúšali gravírovanie do smre-
kového dreva. „Je to mäkké drevo, 
dobre sa s ním robí,“ dodal rez-
bár. Antolík tvrdí, že je potrebné 
vzbudiť záujem o remeslá v radoch 
mladšej generácie. „Chodíme po 
celom Slovensku, lebo nás pozý-
vajú všade, zvlášť v tomto období. 
Keď si tak všímam uličky remesiel, 
sú v nich väčšinou starší ľudia, 
mladí o remeslá príliš nejavia zá-
ujem. Stretol som sa aj s takými 
prípadmi, že mladí ľudia skončili 
umelecké školy a s touto školou sa 
nedokázali zaradiť. Je to smutné, 
pritom chcú tvoriť, ale nie sú vy-
tvorené vhodné podmienky,“ pove-

dal rezbár, kto-
rého drevené so-
chy a betlehemy zdobia množstvo  
kostolov. 

Vyskúšali si utkať kabelku
Členovia Detskej organizácie Fé-
nix, o. z., Územná organizácia 
Snina predviedli deťom tkanie na 
malých krosienkach. Päť dievčat 
oblečených v krojoch, aké kedysi 
nosievali ženy v Uličskej a Ublian-
skej doline, naučili deti na malých 
krosnách tkať malé koberčeky, 
taštičky a ďalšie výrobky. „Keď sa 
zdokonalia, môžu si vyrobiť čokoľ-
vek, napríklad šál,“ povedal Jozef 
Talarovič predseda Detskej organi-
zácie Fénix Snina.  
Výchovno-vzdelávacie podujatie 
v skanzene nadviazalo formou 
praktických remeselných činností 
na školské osnovy dejepisu, vý-
tvarnej a praktickej výchovy žiakov 
základných škôl. V deťoch rozvíja 

tvorivé a estetické prejavy a záro-
veň vytvára záujem o svoj región. 
Podujatie je súčasťou objektového 
vyučovania v múzeu ako pokroči-
lej formy múzejného vzdelávania 
školskej mládeže, založeného na 
kombinácii aktívneho učenia a  
osobného porozumenia. 

Stovky detí navštívili v pondelok uplynulý týždeň skanzen Vihorlatského múzea v Humennom. Pod dohľadom skúsených remeselníkov 
spoznávali kováčske, tkáčske a rezbárske remeslo.

Najmladší Humenčania spoznávali tradičné remeslá

Prácu s paličkovanou čipkou si pod odborným dohľadom Andrey Ka-
noczovej vyskúšali aj piatačky zo ZŠ Hrnčiarska Tamara Fiľová a Vane-
sa Vahovičová.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Rezbár Dušan Antolík naučil mladých Humenčanov, ako sa robí graví-
rovanie a vypaľovanie do dreva..  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Deň tradičných remesiel prilákal do humenského skanzenu stovky detí. 
|  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Členovia Detskej organizácie Fénix zo Sniny predviedli tkanie na ma-
lých krosienkach. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Kováčska dielňa. Michal Pasternák predvie-
dol návštevníkom, ako sa kedysi vyrábali 
klince, podkovy a ďalšie kovové súčiastky.  
|  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Medzilaborce

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru v Humen-
nom začal trestné stíhanie vo veci 
zločinu lúpeže. K uvedenému skut-
ku došlo v utorok 26. septembra 
okolo 18-tej hodiny v potravinách 
na železničnej stanici v meste  Me-
dzilaborce. Doposiaľ neznámy pá-
chateľ počas otvorenej prevádzky 
fyzicky napadol 51-ročnú preda-

vačku. Páchateľ začal ženu škrtiť 
a udierať do tváre, z pokladne si 
páchateľ vzal takmer 60 eur. Na-
padnutá žena utrpela zranenia s 
predpokladanou dobou liečby nad 
7 dní. Ak sa páchateľovi tohto trest-
ného činu vina preukáže, hrozí mu 
trest odňatia slobody na tri až osem 
rokov. Informovala prešovská kraj-
ská policajná hovorkyňa Jana Mi-
gaľová.

mpo, Priekopa

Dňa 24. septembra vo večerných 
hodinách na základe informácie 
od príslušníkov Štátnej pohranič-
nej služby Ukrajiny kontrolovali 
policajti Riaditeľstva hraničnej 
a cudzineckej polície (RHCP) Sob-
rance v krovinatom poraste v ka-
tastrálnom území obce  Priekopa, 
okres Sobrance,  15 štátnych  prís-
lušníkov Vietnamu bez cestovných 

dokladov a predviedli ich na odde-
lenie za účelom zistenia totožnosti. 
Cudzinci prekročili vonkajšiu hra-
nicu s Ukrajinou nedovolene mimo 
hraničný priechod, zdržiavali sa 
u nás neoprávnene bez povolenia 
príslušných orgánov a boli admi-
nistratívne vyhostení s uložením 
zákazu vstupu na naše územie. In-
formovala hovorkyňa RHCP Sob-
rance Agnesa Kopernická.

mpo, Snina

Poverený príslušník Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Sni-
ne začal trestné stíhanie pre prečin 
pytliactva, kde je zákonom stanove-
ná trestná sadzba odňatia slobody 
pre páchateľa až na dva roky. Do-
posiaľ neznámy páchateľ v dopo-
ludňajších hodinách v utorok 26. 
septembra v lesnom poraste, ktorý 

sa nachádza v katastrálnom území 
obce Strihovce, v časti lesa zvanej 
Murovaná voda, bez povolenia ulo-
vil jeleňa. „Z uloveného zvieraťa od-
rezal hlavu, ktorú si vzal so sebou, 
a zvyšok tela ponechal na mieste. 
Pre miestne poľovnícke združenie 
vznikla škoda, ktorá zatiaľ nebo-
la vyčíslená,“ vysvetlila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Migaľová.

ts, Humenné, ilustračné foto: Milan Potocký

Je všeobecne známou skutočnos-
ťou, že chodci patria k najzraniteľ-
nejším účastníkom cestnej premáv-
ky a zvlášť to platí v čase zníženej 
viditeľnosti, keď nemajú na sebe 
žiadne reflexné prvky. Neoznače-
ný chodec na ceste je za zníženej 
viditeľnosti veľkým rizikom. S pri-
chádzajúcim jesenným obdobím, 
zmenou letného času na zimný, 
je potrebné zdôrazniť nemotoro-
vým účastníkom cestnej premávky 
používanie reflexných prvkov za 
zníženej viditeľnosti, a tým zvý-
šenia ich bezpečnosti v cestnej 
premávke. Nezabúdajme na to, že 

v cestnej premávke máme okrem 
svojich práv predovšetkým povin-
nosti! A len ak ich budeme všetci 
vzájomne dodržiavať a správať sa 
k sebe navzájom ohľaduplne, bude 
náš pohyb po ceste či chodníku bez-
pečný. „Vyzývame preto všetkých 
účastníkov cestnej premávky, aby 
boli voči sebe tolerantní a dodržia-
vali pravidlá cestnej premávky, tým 
prispeli k bezpečnosti svojej, ako 
aj bezpečnosti ostatných tak, aby 
sa každá cesta končila v bezpečí 
domova,“ uviedol riaditeľ Okresné-
ho riaditeľstva Policajného zboru 
v Humennom pplk. Mgr. Marek 
Lukacko.

mpo, Pichne

Tridsaťdeväťročný muž z obce Pich-
ne v okrese Snina v pondelok 25. 
septembra krátko popoludní ozná-
mil na linku 158 nález neznámej 
munície. Oznamovateľ uviedol, že 
muníciu našiel  v lesnom poraste 
vo vzdialenosti 100 metrov od fut-
balového ihriska v uvedenej obci. 
Miesto nálezu bolo okamžite za-

bezpečené privolanou policajnou 
hliadkou a na miesto sa dostavil aj 
krajský pyrotechnik. Ten určil, že 
ide o muníciu  z obdobia II. svetovej 
vojny, konkrétne o funkčnú hlavicu 
z ručnej protitankovej strely nemec-
kej výroby. „Muníciu pyrotechnik za 
dodržania všetkých bezpečnostných 
pokynov prevzal na likvidáciu,“ 
uviedla prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Migaľová.

Predavačku škrtil a udieral do tváre V kroví našli schovaných 15 Vietnamcov

Pytliak ulovil jeleňa

Neoznačený chodec na ceste je za zníženej viditeľnosti veľkým rizikom

Neďaleko futbalového ihriska 
našiel protitankovú strelu

 KRIMI 

Chvíle plné strachu a hrôzy prežila 51-ročná predavačka z predajne 
potravín v Medzilaborciach. Neznámy páchateľ ju brutálne fyzicky 
napadol priamo v predajni.  

Vonkajšiu hranicu s Ukrajinou prekročili nedovolene mimo hraničný 
priechod.
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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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ts, Slovensko

Už aj Česi sa budú môcť zapájať do 
bločkovej lotérie. To, ako bude u na-
šich susedov fungovať, predstavili 
26. septembra na pracovných raňaj-
kách s médiami minister financií ČR 
Ivan Pilný a námestníčka ministra 
financií pre oblasť daní a cla Alena 
Schillerová. Do celého procesu prí-
pravy bločkovej lotérie sa aktívne 
zapájala aj slovenská finančná sprá-
va. O fungovaní bločkovej lotérie a 
skúsenostiach s jej zavádzaním na 
Slovensku informoval na stretnutí 
v Prahe generálny riaditeľ sekcie 
boja proti podvodom a analýzy ri-
zík Ladislav Hanniker. „Bločková 
lotéria na Slovensku funguje už od 
septembra 2013, sme preto veľmi 
radi, že môžeme byť príkladom pre 
našich kolegov v Českej republike. 
Lotéria pokladničných bločkov je 
totiž nepochybne jedným z účin-
ných nástrojov v rámci komplexné-
ho programu boja proti daňovým 
únikom a to, že tento koncept sa 
teraz zavádza aj v Českej republike, 

to len ďalej potvrdzuje,“ vyjadril sa 
L. Hanniker. „Bločková lotéria má 
veľký význam. Nielenže pomáha ob-
medziť daňové úniky na dani z príj-
mov a dani z pridanej hodnoty, ale 
je tiež účinným nástrojom na zvýše-
nie záujmu spotrebiteľov o vydanie 
pokladničných dokladov pri nákupe 
tovarov a služieb a zároveň pomáha 
šíriť osvetu, pretože spotrebiteľ si v 
prípade nevydania pokladničného 
bloku uvedomí, že konkrétny podni-
kateľ neodvádza dane a tým okráda 
nielen štát, ale aj samotného spotre-
biteľa,“ dodal L. Hanniker. 

V bločkovej lotérii vyplatili 
už viac ako 3,4 milióna eur
Slovenská finančná správa posky-
tovala českým partnerom počas 
prípravy bločkovej lotérie praktic-
ké skúsenosti. V praxi sa napríklad 
podľa údajov zo spol. TIPOS ukáza-
lo, že hráči na Slovensku preferu-
jú skôr veľký počet nižších výhier 
ako malý počet veľkých výhier. Od 
spustenia v septembri 2013 zare-
gistrovali hráči do systému Národ-

nej bločkovej lotérie už okolo 204 
miliónov bločkov a spol. TIPOS na 
výhrach vyplatila viac ako 3,4 mi-
lióna eur. Zo štatistík spol. TIPOS 
vyplýva, že hráči v drvivej väčšine 
(až 98,22 %) registrujú bločky cez 
internet. Do systému NBL sa dote-
raz zaregistrovalo viac ako 550-tisíc 
hráčov. Národnú bločkovú lotériu 
na Slovensku prevádzkuje spol. 
TIPOS na základe individuálnej 

licencie na prevádzkovanie štát-
nej lotérie udelenej Ministerstvom 
financií SR. Bločková lotéria je 
progresívnym nástrojom verejnej 
politiky. Motivuje ľudí výhrami, 
aby si pri platení za tovar či služby 
pýtali bločky z registračných elek-
tronických pokladníc. Zároveň má 
motivovať obchodníkov k štandard-
nému a férovému podnikateľskému 
správaniu.

Vítali nás pozdravmi v 12-tich jazykoch

Tokajské pivnice s ochutnávkou 
vín prilákali stovky záujemcov

Jarmila Žipajová, Humenné

Z iniciatívy Rady Európy v Štras-
burgu sa Európsky deň jazykov 
oslavuje každoročne 26. septembra 
už od roku 2001. Dnes, možno viac 
ako kedykoľvek predtým, platí sta-
rá múdrosť: „Koľko jazykov vieš, 
toľkokrát si človekom.“ Aj na našej 
škole, na ZŠ Hrnčiarska v Humen-
nom, je už niekoľkoročná tradícia 
oslavovať tento deň. Učitelia CJ sa 
snažia každý rok pripraviť zaujíma-
vé aktivity pre našich žiakov. Ich 
cieľom je vzbudiť u žiakov túžbu po 
celoživotnom vzdelávaní sa, ovlá-
dať aspoň 2 cudzie jazyky. V tomto 
šk. roku sme Európsky deň jazykov 
otvorili rannými stretnutiami žia-
kov s učiteľmi. Naši žiaci privítali 

učiteľov pri rannom vstupe do ško-
ly pozdravmi v 12-tich európskych 
jazykoch a vlajkami daných štátov.
Na vyučovacích hodinách hravou 
formou riešili osemsmerovky, do-
plňovačky, rébusy, pracovali s cu-
dzojazyčnými slovníkmi a spievali 
piesne zamerané na pozdravy v cu-
dzích jazykoch. V tento cudzoja-
zyčný deň nelenili ani naši žiaci 
v triedach pre mimoriadne nadané 
deti. Otvorený vyučovací blok otvo-
rili naši najmenší, prváci a dru-
háci. Zaujímavá prezentácia troch 
európskych skvostov, predstave-
nie najlepších futbalových klubov 
a mnoho ďalšieho zaujímavého 
v rôznych cudzích jazykoch bolo 
náplňou tohto špeciálneho dňa.

tasr, Veľká Tŕňa

Prehliadka vínnych pivníc spojená 
so špeciálnou ochutnávkou rôz-
nych tokajských vín prilákala 23. 
septembra do obcí Veľká Tŕňa, 
Malá Tŕňa a Viničky v okrese Trebi-
šov stovky záujemcov. Išlo o v po-
radí 13. ročník Dňa otvorených 
tokajských pivníc. „V každej pivnici 
môže návštevník ochutnať štyri 
vzorky, ktoré boli cielene vyberané, 
takže po návšteve šiestich firiem de 
facto ochutná takmer všetky typy 
vín, ktoré tento región poskytuje. 
Súčasťou ponuky sú aj regionálne 
špeciality na jedenie a, samozrej-
me, aj burčiak, ktorý už v regióne 
Tokaja je, pretože odroda muškát 
žltý, ktorá dozrieva trošku skôr, už 
sa minulý týždeň cielene oberala 
na túto akciu,“ uviedol pre TASR 
jeden zo zapojených vinárov Jaro-

slav Ostrožovič. Záujemcov zo Slo-
venska i zahraničia neodradilo ani 
sychravé počasie. Návštevnosť bola 
z kapacitných dôvodov obmedzená 
na 900 lístkov, ktoré boli v predaj-
nej ponuke. Organizátori vyslovili s 
účasťou spokojnosť. „Rátame aj so 
sprievodom, ktorý do pivnice nej-
de, takže očakávame 1100 až 1300 
ľudí. Zatiaľ tento počet predsta-
vuje asi stropné číslo, nakoľko do 
programu sú zapojení aj niektorí 
menší výrobcovia a musíme sa im 
trošku prispôsobiť. Vygeneruje to 
potom krásnu pohodovú akciu bez 
nejakej tlačenice,“ doplnil Ostrožo-
vič. Tohtoročná ponuka sa rozšírila 
na šesť pivníc. Dopravu medzi ob-
cami v priebehu dňa zabezpečo-
vala  okružná autobusová doprava 
s odchodmi pri železničnej stanici 
v Slovenskom Novom Meste.

Česi našli inšpiráciu na Slovensku. Spúšťajú bločkovú lotériu
Česká republika spustila v nedeľu bločkovú lotériu. Pri jej zavádzaní sa inšpirovala aj Slovenskom. 

Bločková lotéria funguje na Slovensku od septembra 2013. Teraz sa zavádza aj v Čes-
kej republike. |  ILUSTRACNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Unikátnu metódu pachovej identifikácie vymyslel slovenský policajt

Vizuálny dialóg mladých grafikov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

ts, Slovensko

Hlavný prínos oddelenia spočí-
va v porovnávaní pachových stôp 
odobratých z miesta činu s pacho-
vými stopami potenciálnych krimi-
nálnikov, ktorí mohli daný skutok 
spáchať. Porovnávanie vykonávajú 
služobné psy. Pilotný projekt ešte 
viac zvýrazní výsledky ich práce. „V 
rámci novej metódy VAMA (názov 
odvodených od jej tvorcov) nasa-
dzujeme služobným psom na ich 
hlavy špeciálne čiapky s elektró-
dami, ktoré sú prepojené so zaria-
dením umiestneným na ich telách. 
Pomocou wifi signálu sa mozgové 
elektrické impulzy psa prenášajú 
do počítača, kde môžeme vidieť, 
ako pes reaguje na jednotlivé pa-
chy pri ich porovnávaní,“ opísal 
vedúci oddelenia metódy pachovej 

identifikácie Ján Varga. Počítačom 
zhromaždené a vyhodnotené vý-
sledky tak jednoznačne preukážu 
hodnovernosť označenia pachovej 
stopy služobným psom. Vyhľadá-
vanie a spárovanie pachových stôp 
sa pre služobného psa začína oču-
chaním vybranej pachovej stopy a 
následne prejdením okolo niekoľ-
kých konzerv s pachovými stopami 
na porovnanie. Ak pri niektorej 
pes dá signál psovodovi, tak dôjde 
k úspešnému spárovaniu a identi-
fikácii páchateľa, ktorý na mieste 
činu zanechal pachovú stopu. Z ce-
losvetového hľadiska ide o prvé po-
užitie elektroencefalografie (EEG) 
v metóde pachovej identifikácie. 
Na jej vývoji spolupracuje Aladár 
Maďari, špecialista na neurológiu 
a správanie zvierat z Univerzity ve-
terinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach. Prvé 
výsledky pou-
kazujú na vyso-
kú objektivitu 
pri vyhodnoco-
vaní kriminalis-
tických pacho-
vých stôp. Vďa-
ka potenciálu 
novej metódy 
majú závery pa-
chovej identifi-
kácie šancu stať 
sa plnohodnot-
ným dôkazom v 
trestnom doka-
zovaní. Orgány 
činné v trestnom konaní budú mať 
k dispozícii nielen písomný záznam 
o výsledku porovnávania, ale aj 
počítačom vygenerovaný dôkaz o 
mozgovej aktivite psa, kde budú 

viditeľné rozdiely medzi jeho reak-
ciami na pachy, ktoré sa nezhodujú 
a ktoré sa s pachovou stopou vyty-
povaného páchateľa zhodujú.

Jana Fedičová, Humenné

Vihorlatské múzeum v Humennom, 
ako tohtoročný usporiadateľ medzi-
národnej súťaže Karpatské bienále 
grafiky detí a mládeže,  otvára svo-
je výstavné  priestory k prezentácii 
tvorby mladých  grafikov zo šies-
tich európskych krajín karpatskej 
kotliny a pozýva širokú verejnosť 
k vzájomnému vizuálnemu dialógu 
sprostredkovanému kreatívnym vý-
tvarným prejavom. Dňa 5. októbra 
2017 so začiatkom o 16.30 hod. 
pozývame milovníkov umenia na 
vernisáž výstavy 9. ročníka medzi-
národnej súťaže Karpatské biená-
le grafiky detí a mládeže, ktorá sa 
uskutoční vo Vihorlatskom múzeu 
v Humennom. Výstavná kolekcia 
ponúka 240 vybraných grafických 
prác zhotovených klasickými gra-
fickými technikami a kombináciami 
týchto techník. Medzi 230 vystavu-

júcimi autormi sa v aktuálnom roč-
níku prezentuje aj  dvanásť mladých 
grafikov z Humenného. Cieľom me-
dzinárodného projektu popularizá-
cie grafickej tvorby je podpora kre-
atívneho potenciálu, manuálnych 
zručností a vlastného umeleckého 
prejavu detí a mládeže vo veku od 
šesť do dvadsať rokov.  Myšlienka 
výmeny skúseností mladých tvor-
cov je zároveň stavebným pilierom  
širšieho medzinárodného dialógu, 
nielen mladých výtvarníkov, ich 
pedagógov a participujúcich kultúr-
nych inštitúcií, ale sleduje aj nové 
možnosti priateľských kontaktov 
karpatského regiónu. V aktuálnom 
ročníku bienále grafickej tvorby sa 
do súťaže zapojilo 677 detí a mla-
dých umelcov z Maďarska, Poľska, 
Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. 
Myšlienka popularizácie grafického 
umenia oslovila celkovo mladých 
ľudí a pedagógov z takmer päťde-

siatich škôl, z toho svojich delegá-
tov pripravilo do súťaže dvadsaťšesť 
škôl zo Slovenska. Spomedzi hod-
notených súťažných prác odborná 
porota v medzinárodnom zastúpení 
ocenila v štyroch vekových kategó-
riách dvadsaťosem súťažiacich, 
z toho 12 ocenení získali mladí 
grafici zo Slovenska. Odborná po-
rota udelila dvanásť cien, dvanásť 
čestných uznaní a štyri národné 
ceny − Maďarska, Slovenska, Poľ-

ska a Ukrajiny. Výstava súťažných 
prác 9. Karpatského bienále grafiky 
detí a mládeže potrvá vo Vihorlat-
skom múzeu v Humennom do 3. 
novembra 2017. Výstavná kolekcia 
bude postupne inštalovaná v part-
nerských mestách, v ukrajinskom 
Užhorode (10. 11. − 12. 12. 2017), 
v maďarskom Egeri (19. 12. 2017 
− 15. 1. 2018) a poľskom Przemyśli 
(25. 1. − 25. 2. 2018).

Na oddelení metódy pachovej identifikácie Odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru v Slovenských Ďarmotách sa v 
súčasnosti realizuje prevratný pilotný projekt, ktorý má potenciál celosvetového dosahu.

Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2017. Medzi 230 vystavujúcimi autormi sa v aktuálnom ročníku prezentuje aj  dvanásť mladých grafikov z Humenného.

 SPRAVODAJSTVO / KRIMI

Zaujímavú metódu, prostredníctvom ktorej hodnovernosť ozna-
čenia pachovej stopy služobným psom ešte preveruje počítač, 
vymyslel slovenský policajt. |  ILUSTRACNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Zdravotnícki záchranári kritizujú T. Druckera, že nerieši ich problémy  

Systém informatizácie by mal na celom Slovensku fungovať do piatich rokov

tasr, Slovensko 

„Očakávali sme novú nádej a zmeny..., 
musíme dnes konštatovať, že naše oča-
kávania sa nenaplnili,“ napísali jej pred-
stavitelia v liste Druckerovi. Komora kri-
tizuje, že projektový tím, ktorý minister 
zriadil pre záchranky, nepriniesol žiadne 
výsledky a samotný Drucker ignoruje 
podnety komory, ako aj odbornej verej-
nosti. Záchranárska komora upozorňuje 
na nedodržiavanie minimálneho per-
sonálneho obsadenia v ambulanciách 
rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) bez le-
kára, ktoré sa má týkať vyše 120 posádok 
RZP, či degradáciu niektorých záchra-
nárov na vodičov. „Minimálne perso-
nálne požiadavky v posádkach RZP nie 
sú napĺňané naprieč celým Slovenskom 
štátnymi aj súkromnými poskytovateľmi 
záchrannej zdravotnej služby. Váš rezort 
o tomto probléme vie a nekoná,“ píšu v 
liste nespokojní záchranári. Okrem toho 
poukazujú aj na porušovanie Zákonníka 
práce v oblasti poskytovania prestávok, 

rovnako, že aj keď záchranári pracujú 
12 hodín bez prestávky, platia ich len za 
11,5 hodiny práce. Nepáči sa im ani, že sa 
ich zástupcovia nedostali do dozorných 
rád dotknutých štátnych organizácií. Za 
nedôveryhodný považujú aj plán pre-
najať pre štátne záchranky sanitky na päť 
rokov za vyše 35 miliónov eur. „Projekt 
záchranná zdravotná služba a efektivita a 
jeho pracovná skupina vykazuje činnosť 
už rok, avšak bez konkrétnych záverov, 
napriek mnohým prezentovaným rieše-
niam. To všetko sa deje v dobe, keď má 
záchranná služba na Slovensku najhoršie 
plošné pokrytie za uplynulých desať ro-
kov a priemerný dojazdový čas sa zhoršil 
o viac ako jednu minútu. Laicky poveda-
né, záchranná služba dosiahne pacienta 
neskôr a v čase do 15 minút na menšom 
území,“ konštatujú v liste záchranári. 
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR od-
kázalo, že zodpovedne počúva a vyhod-
nocuje podnety od zástupcov odbornej 
obce vrátane komory záchranárov. „Uve-
dené body sú aktuálne predmetom inter-

ných analýz a stretnutí. Rezort si prácu 
záchranárov vysoko váži, a preto citlivo 
pristupuje k tvorbe prípadných návrhov 
zmien. MZ SR pripravuje v najbližších 
dňoch spoločné stretnutie so všetký-
mi zainteresovanými stranami vrátane 
prevádzkovateľov záchranných služieb, 
Komory záchranárov a poskytovateľov,“ 
reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eli-
ášová. Na margo súťaže na obnovu vozo-

vých parkov štátnych záchraniek pripo-
menula, že nejde len o nákup vozidiel, 
ale aj o všetko súvisiace ako vybavenie, 
servis či poistenie na päť rokov. „Vý-
sledná cena za prenájom vozidla bude 
známa až po elektronickej aukcii. MZ SR 
už v minulosti zrušilo vyhlásenú súťaž 
z dôvodu nedosiahnutia očakávaných 
úspor,“ doplnila Eliášová.

tasr, Slovensko 

Princíp jedenkrát a dosť v oblasti informa-
tizácie na úradoch by mal v súčasnosti pla-
tiť v Slovenskej republike už v 2100 mes-
tách a obciach. V priebehu ďalších piatich 
rokov by to malo byť na území celého Slo-
venska. Uviedol to na tlačovej konferencii 
Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
na Štrbskom Plese výkonný podpredseda 
ZMOS-u Milan Muška. Muška pripo-
menul, že sa v samosprávach postupne 
prechádza od papierovej formy výkonnej 
moci k elektronickej. „Nadišiel čas, keď 
už informačné systémy štátu, ale aj samo-
správy fungujú v takom režime, že je už 
možné začať osvetu a vysvetľovaciu kam-
paň vo vzťahu k občanom. V oblasti prene-
seného výkonu štátnej správy, teda toho, 
čo vykonávajú mestá a obce na svojich 
územiach za štát, funguje najlepšie systém 
na matrikách, s ktorými prichádzajú do 

styku občania niekoľkokrát počas svojho 
života,“ povedal Muška. Doplnil, že tento 
systém je nasadený na 973 miestach. „Sys-
tém je zabehnutý, funguje spoľahlivo a je 
to dobrý príklad toho, ako by mala infor-
matizácia ďalej napredovať,“ zhodnotil. 
ZMOS sa počas zasadnutia pokúsil aj o in-
ventúru toho, s čím pracuje. „Zaradili sme 
do informatizácie aj informačné systémy 
registrov, ale aj systém IOMO, ide o integ-
rované obslužné miesto pre obyvateľov, 
v rámci ktorého môžu občania na poštách, 
ale aj na viac ako 500 miestach v obciach 
a mestách získať výstupy v podobe do-
kumentov na právne úkony,“ podotkol. 
ZMOS sa počas dvojdňového rokovania 
(21. - 22.9.) venoval aj príprave novely 
stavebného zákona. „Na jej príprave by 
sme sa mali podieľať. Budeme postupo-
vať podľa našich postupov, ktoré máme. 
Už pri príprave zákona sme deklarovali 
naše postoje, aby sa naše pripomienky 

zapracovali do zákona. Ten šiel následne 
do parlamentu, ale bol stiahnutý,“ uviedol 
predseda ZMOS-u Michal Sýkora. Zákon 
je podľa neho starý, keďže pochádza z 
roku 1976. Zároveň doplnil, že išlo iba 
o informáciu o novele stavebného zákona, 
nebolo to pokračovanie predchádzajúceho 
návrhu zákona. „Naším hlavným cieľom 
je zjednodušiť procesy, stavebné konanie 
u jednoduchých stavieb, zabezpečiť vymo-
žiteľnosť práva, aj čo sa týka čiernych sta-

vieb, a dať väčšie rozhodovacie práva pre 
mestá a obce pri odstraňovanie reklam-
ného smogu,“ povedal Muška. Podľa neho 
ani jeden z týchto atribútov nenapĺňa 
dostatočne nový zákon. „Zo strany členov 
Rady ZMOS-u zaznievali najväčšie výhra-
dy k spôsobu, akým sa plánuje zabezpečiť 
výkon stavebného práva a jeho redistribú-
cia po území. Návrh bol predložený ústne, 
takže je ťažké hovoriť o nejakých detai-
loch,“ uzavrel Muška.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nedokázal od svojho nástupu vyriešiť problémy v záchrannej 
zdravotnej službe. Tvrdí to Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, ktorá poukazuje na dlhodobé porušovanie zákonov.

V samosprávach sa postupne prechádza od papierovej formy výkonnej moci k elek-
tronickej. |  ILUSTRACNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Príďte si vytvoriť pozdrav Andyho Warhola a vlastné noviny

Slávnosti jabĺk vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 

Daša Jeleňová, Prešov 

Vo štvrtok 5. októbra sa uskutoční 
po desiatykrát Deň Prešovského 
kraja. V tento deň ponúknu bez-
platný zápis a odpustenie pokút re-
gionálne knižnice, vstupné zdarma 
chystajú múzeá a galérie a bezplat-
né korčuľovanie PSK Aréna. Malé 
jubileum otvorí aj tento raz dvere 
samotného Úradu PSK v Prešove, 
kde až do 17-tej hodiny čaká na 
návštevníkov atraktívny program. 
Podujatie má priblížiť prácu inšti-
túcií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
krajskej samosprávy i samotný 
úrad menej formálnym spôsobom. 
Dvere Úradu PSK na Námestí mie-
ru 2 v Prešove sa otvoria o 10-tej 
hodine. Už pred budovou sa  náv-
števníci budú môcť zapojiť do sl-
nečného pozorovania oblohy, číta-
nia kníh formou pikniku či pozoro-
vať prácu lesníkov a ich operencov. 
Priamo na úrade okrem prehliadok 
priestorov na každom podlaží je 
nachystaných mnoho zaujímavých 

aktivít. Život s bariérami na príze-
mí ponúkne možnosť vyskúšať si ži-
vot človeka na vozíku, nevidiaceho 
a nepočujúceho. Pre záujemcov sú 
pripravené aj testy zdravia, ukážky 
poskytovania prvej pomoci, tech-
niky čistenia zubov či poradenstvo 
prevencie ochrany sluchu. 

Prezentovať sa bude Divadlo Jo-
náša Záborského v Prešove, Naj 
dedinka Slovenska – Kamienka 
s vychýrenými pirohami i viace-
rí remeselníci. Návštevníci budú 
môcť využiť i kadernícke a kozme-
tické služby, tí najmenší maľovanie 
na tvár a zapojiť sa aj do kvízov, 
súťaží a tvorivých dielní. Lákadlom 
bude tento rok možnosť vyskúšať si 
reštaurovanie obrazov, tkanie na 
krosnách, výrobu šperkov z drô-
tu alebo aj marionet.  Netradične 
je ladená nosná výstava v budove 
úradu - Osobnosti v školských lavi-
ciach, s fotografiami laureátov cien 
PSK, vedenia úradu, ale aj hercov, 
spevákov, športovcov zo školských 

čias. Svojimi 
m o m e n t k a m i 
z tohto obdobia 
môžu prispieť aj 
samotní návštev-
níci – odmenou 
im bude žetón 
na kávu a kolá-
čik v úradnej tzv. 
RETRO kaviar-
ničke. Novinkou 
v jubilejnom roč-
níku je fotenie 
návštevníkov a tlač novín s vlast-
nou titulnou stranou, ktoré si môžu 
návštevníci odniesť na pamiatku. 
Ďalší pozdrav z Prešovského kraja 
ponúkne aj Múzeum moderného 
umenia Andyho Warhola. V jeho 
stánku za asistencie výtvarníka 
si záujemcovia budú môcť vyma-
ľovať  lineárnu predlohu obrazu 
Warhola a mail-artový motív aj 
opečiatkovať. Počas celého dňa sú 
na programe kultúrne vystúpenia. 
Predstavia sa mandolínový orches-
ter Barvinok, bratia Gerekovci, 

speváci z PASA, folklórneho súbo-
ru Šarišan, Sabinovčan, Lešnikovo 
dzifčata z Podhradíka a tanečníci 
z Popradu. Program  v tento deň 
pripravujú aj regionálne knižnice, 
ktoré budú okrem tradičných bez-
platných zápisov odpúšťať sankčné 
pokuty. Voľné vstupné, komento-
vané prehliadky, ale aj špeciálne 
aktivity v rámci Dňa PSK čakajú aj 
návštevníkov galérií a múzeí v ce-
lom kraji. Bonusom v tento deň je 
hodina korčuľovania zdarma v PSK 
aréne v Prešove.

Jana Fedičová, Humenné, FOTO: JF 

Vihorlatské múzeum v Humen-
nom pripravilo dňa 20. septembra 
2017 v rámci pokračovania projek-
tu ochrany a oživovania pôvodných 
odrôd jabloní v karpatskom regióne 
podujatie  pod názvom Slávnosti 
jabĺk. V oblasti výchovno-vzdelávacej 
činnosti múzea bolo podujatie zame-
rané na predškolskú mládež. Cieľom 
zážitkového programu v Prírodo-
vednej expozícii a Expozícii ľudovej 
architektúry a bývania (skanzene) 
Vihorlatského múzea v Humennom 
bolo hravou formou priblížiť detské-
mu návštevníkovi činnosť múzea, po-
pularizovať múzeom uchovávané kul-
túrne pamiatky a tradície a poukázať 
na ich využiteľnosť pre súčasníkov. 
Na podujatí sa zúčastnili dve triedy 

Materskej školy na Ulici dargovských 
hrdinov v Humennom. Podujatie sa 
konalo s odkazom na prebiehajúce 
Dni európskeho kultúrneho dedič-
stva, ktorého ideu zodpovedného 
vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu 
sprostredkúva múzeum aj svojim 
najmenším návštevníkom. Prostred-
níctvom tematického interaktívneho 
programu oslovilo múzeum detského 
návštevníka v autentickom prostredí 
skanzenu  so zámerom prehĺbenia 
a doplnenia poznatkov a dojmov 
z pobytu v múzeu. V areáli skanze-
nu spravuje Vihorlatské múzeum 
v Humennom ovocný sad, ktorého 
súčasťou je aj pätnásť pôvodných 
odrôd jabloní. Vlani k nim pribudli 
jablone z genofondovej banky Ar-
boréta v poľských Bolestraszyciach. 
Plánovaným rozšírením ovocného 

sadu na báze spolupráce partnerov 
z Poľska a Ukrajiny sa múzeum usi-
luje o návrat pôvodného genofondu 
jabloní do regiónu horného Zemplí-
na, ako jednej zo zložiek kultúrneho 
dedičstva. Podpora a rozširovanie pô-
vodného genofondu jabloní v regióne 
horného Zemplína je súčasťou záme-

ru múzea o zachovanie tradície pes-
tovania pôvodných jabĺk symbolicky 
spájajúcich karpatský región a snahy 
o ochranu regionálnej biologickej di-
verzity. Zároveň aj impulzom k pod-
pore lokálnych produktov, rozvoju 
regiónu, cezhraničných kontaktov a  
turistického priemyslu.

Deň Prešovského kraja 5. októbra s atraktívnym programom. 
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INFOSERVIS / INZERCIA

Východ / Západ  S L N K A 
pon (2.10.) 6:27 / 18:10 hod.
ut  6:29 / 18:08 hod.
str 6:30 / 18:06 hod.
štvr 6:32 / 18:04 hod.
pia  6:33 / 18:02 hod.
sob 6:35 / 18:00 hod.
ned 6:36 / 17:58 hod.

facebook.com/humenskyexpres
Nájdete nás aj na facebooku:

Kompletný archív  
článkov nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu KAN-
CELÁRSKE PRIESTORY 
v zrekonštruovanej budove 
SFZ na ul. Osloboditeľov 
3 v Humennom (100 m od 
centra mesta, dostatok par-
kovacieho miesta zdarma). 
Viac na tel. č. 0905 809 038; 
e-mail: sekretariat@obfzhu-
menne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám KAMENNÝ 
SUD (40 l) na nakladanie 
kapusty. Cena dohodou. 
Tel. 0905 284 912.

HE-R/0029

 � Predám KŔMNU RE-
PU. Tel. 0918 279 885.

HE-R/0102

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

HE-R/0001

P R Á C A

 � Prijmeme HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA 
GÁTER – drevovýroba. 
Tel. 0905 256 038.

HE-R/0002

 � Prijmeme PRACOVNÍKA 
NA NOČNÚ ZMENU (každý 
druhý deň)  - plat 500 eur. 
Tel. 0905 256 038.

HE-R/0101

 � Prijmem VEDÚCEHO 
do DREVOVÝROBY (s pra-
xou) v Strážskom. Tel. 0905 
256 038.

HE-R/0099

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

H
E

/0
0
4
6

V deň Svätých anjelov strážcov 
(2. 10.) objavia sa prvé mráziky.

Svätý František Assiský (4. 10.) 
vháňa ľudí do obydlí. 

Na sv. Máriu Faustínu (5. 10.) 
slnko ohňa nevydá a zima teplo 

vystrieda.

Hmla na úsvite býva od Brigity 
(8. 10.).

Začiatok októbra hoc býva pekný, 
v druhej polovici mesiaca predsa 

už severák podúva.

Ak je október veľmi zelený, bude 
január hodne studený.

Aj v októbri keď mnoho sršňov 
a ôs poletuje, bude dlhá zima.

Ktorého dňa v októbri sneh padá, 
toľkokrát bude cez zimu padať.

PRANOSTIKA

(jac)

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.

2. 10.   PRI NEMOCNICI HE s.r.o., 
 Ul. 1. mája 5558
3. 10.   MEDIA 
	 Družstevná	ul.	7
4. 10.  BENU - OC Tesco, 
	 Družstevná	ul.	39
5. 10.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
6. 10.  PRI KAŠTIELI, 
 Mierová ul. 33/1  
	 (Pod	stračou	nožkou)
7. 10.  MEDIA 
	 Družstevná	ul.	7
8. 10.  BENU - OC Tesco 
	 Družstevná	ul.	39

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Máte záujem o intenzívny gastronomický zážitok?

Kedy?  7. 10. 2017 (sobota) od 10.00 hod.
Kde?  Ladomírov, Turistická ubytovňa Jurčišin
Pre koho je workshop?   Pre deti od 8 do 16 rokov a ich rodičov

V prípade záujmu volaj, píš, mailuj:
Tel.: 0917 425 648 / Email: snina@do-fenix.sk / Adresa: DO Fénix Snina, Gagarinova 4, 069 01 Snina

• Bačovské jedlá
• Základné pravidlá práce v kuchyni
• Stolovanie a výzdoba stola
• Príprava predjedla
• Uvaríme hlavné jedlo
• Upečieme koláč
• Na záver ochutnávka všetkých pripravených jedál

Bačov 
ražeň

Druhý Detský kulinársky 
workshop v ladomírove

Program workshopu

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

Przy publikacji prosimy zwracać uwagę na pole ochronne znaku
(zaznaczone jako prostokąt bez obrysu i wypełnienia)

Znak promocyjny w polu ochronnym

Projekt: www

 

 

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. KÚPALISKO V HUMENNOM
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 14.00 – 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.

www.kupaliskohumenne.sk
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MsKS – DOM KULTÚRY
ON A ONA TOUR

Koncertný program Adely Banášovej a Richarda Mül-
lera.	Dve	nezameniteľné	osobnosti	na	jednej	scéne.	R.	
Müller	bude	divákom	bližšie	ako	kedykoľvek	predtým.	
Skvelá	hudba,	prežité	texty,	jedinečná	interpretácia	aj	
nové	skladby	z	albumu	„55“.	To	všetko	podčiarkne	
intímna	spoveď,	bezprostredné	komentáre	a	vtipné	
dialógy.		A	vďaka	A.	Banášovej	sa	dozviete	viac	ako	

kedykoľvek	predtým.	-	v	stredu	4.	októbra	o	18.00	hod.	
v divadelnej sále DK. 

IKONY
Autorská	výstava	Andreja	Urama	–	Murína,	rodáka	

z	obce	Habura.	Vo	svojej	tvorbe	sa	venuje	krajinomaľbe	
a	ikonopisectvu.	Dnes	už	dôchodca,	ktorý	paletu	
ani	štetec	neodložil.	Potrvá	do	27.	10.	vo	výstavnej	

miestnosti DK. 
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

KARPATSKÉ BIENÁLE GRAFIKY DETÍ 
A MLÁDEŽE 2017

Medzinárodná	súťaž	tvorby	mladých	grafikov	piatich	
európskych	krajín	karpatskej	kotliny.	Vernisáž	výstavy	
IX.	ročníka	sa	uskutoční	vo	štvrtok	5.	októbra	o	16.30	
hod.	Kolekcia	ponúka	240	vybraných	grafických	prác	
zhotovených	klasickými	technikami	a	kombináciami	

techník.	Medzi	230	vystavujúcimi	autormi	sa	prezentuje	
aj	12	mladých	grafikov	z	Humenného.	Výstava	potrvá	
do	3.	novembra,	postupne	bude	inštalovaná	v	Užhorode,	

Egeri	a	Przemyśli.
OD KELTOV PO EURO

Minca	ako	platidlo	i	umelecký	predmet.	Prvé	prírastky	
numizmatickej	zbierky	sa	datujú	do	roku	1968.		Boli	
to	keltsko-dácke	mince	z	Ptičia,	nájdené	v	roku	1950.	
V	súčasnosti	má	numizmatická	zbierka	3	570	kusov.	
Zastúpené	sú	papierové	platidlá,	medaily,	plakety,	

odznaky,	poukážky	a	pod.,	hlavne	z	územia	bývalého	
Československa,	ale	aj	z	iných	krajín	sveta.	Súčasťou	
výstavy	sú	aj	papierové	platidlá	od	čias	Márie	Terézie	
až	dodnes.		Potrvá	do	31.	10.	vo	výstavných	priesto-

roch VM.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU

Súbor	veľkoformátových	dobových	fotografií	prináša	
zábery	od	najstarších	dochovaných	vyobrazení	štvorkríd-

lového	objektu	renesančného	kaštieľa	a	priľahlého	
parku	na	rytine	z	obdobia	druhej	polovice	17.	storočia	
po	dnešok.	Súčasťou	vystavovaných	fotografií	sú	aj	

doposiaľ	nezverejnené	snímky	pochádzajúce	z	rodinného	
albumu	potomkov	Andrássyovcov	žijúcich	v	Kanade.	

Potrvá	do	konca	novembra	v	priestoroch	VM.
MIKULÁŠ JACEČKO: POETIKA VINÍC

Fotografická	výstava	objektívom	Mikuláša	Jacečka,	
rodáka	z	obce	Habura.	V	súčasnosti	žije	a	tvorí	vo	zem-
plínskej	obci	Vinné.	Diela	približujú	jedinečnú	nádheru	
zemplínskeho	regiónu	so	zameraním	na	malebnú	obec	
Vinné.	Potrvá	do	31.	10.	vo	výstavných	priestoroch	VM.

STOPY TEREZIÁNSKEJ EPOCHY
300.	výročie	narodenia	panovníčky	Márie	Terézie.	Plným	
titulom	bola	-	cisárovná	Svätej	ríše	rímskej	nemeckého	
národa;	kráľovná	Uhorska,	Čiech,	Chorvátska	a	Slavóns-
ka;	arcivojvodkyňa	Rakúska;	vojvodkyňa	Parmy	a	Pia-
cenzy;	veľkovojvodkyňa	Toskánska.	Návštevníci	zámku	
pozvaní	na	prehliadku	jedinečnej	Izby	Márie	Terézie	
(túto	miestnosť,	ako	aj	ďalšie	tri	maľované	miestnosti,	
dal	v	zámku		zhotoviť	Štefan	XIV.	Csáky),	ostatných	

maľovaných	komnát,	expozícií,	výstav	a	podujatí	v	
objekte	zámku	a	priľahlého	skanzenu.

NEŽELANÍ VOTRELCI
Invázne	botanické	druhy	okolo	nás.	Výstava	prírodoved-

nej	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

PO STRNIŠTI BOS
Osemročný	Eda	je	vytúžené	dieťa,	ktoré	rodičia	strážia	
viac,	ako	je	zdravé.	Edu	Součka	a	jeho	mamičku	a	

otecka	už	diváci	poznajú	z	filmu	Obecná	škola.	Vo	filme	
Po	strništi	bos	sa	príbeh	vracia	na	samotný	začiatok,	
do	Edovho	raného	detstva.	Do	času,	kedy	jeho	otecko	
odmietne	príslušnosť	k	okupantom	Protektorátu	Čechy	
a	Morava,	a	celá	rodina	sa	musí	z	Prahy	odsťahovať	
na	vidiek.	Malé	mesto,	kde	chlapec	doteraz	trávil	len	
krátke	chvíle	prázdnin,	sa	teraz	stáva	jeho	domovom.	
Eda	si	musí	nájsť	cestu	nielen	k	miestnej	chlapčenskej	
partii,	ktorej	svet	je	úplne	odlišný	od	toho	mestského,	
ale	aj	k	nečakanému	rodinnému	tajomstvu,	a	hlavne	k	
vlastnej	odvahe.	Autorská	rodinná	dvojica	Jan	a	Zdeněk	
Svěrákovci	prináša	do	kín	ďalší	zo	svojich	lyrických	

filmov	o	detstve	a	hrdinstve	v	každom	z	nás.
komédia (CZE/DNK/SVK), česká verzia – 2. októbra 

o 19.30 hod. 
ZÁHRADNÍCTVO: DEZERTÉR

Filmová	trilógia	Záhradníctvo	sa	skladá	z	troch	samostat-
ných	filmov	odohrávajúcich	sa	na	pozadí	najdramaticke-
jších	období	minulého	storočia	a	časovo	predchádza	

obľúbenému	snímku	Pelíšky.	Rozpráva	o	troch	rodinách:	
rodine	leteckého	rádiotelegrafista,	rodine	majiteľa	
kaderníckeho	salónu	a	rodine	majiteľa	záhradníctve.	
Obsiahne	20	rokov	života	postáv,	ktoré	museli	v	týchto	
pohnutých	časoch	prežiť	najlepšie	roky	svojich	životov.	
Dezertér	sa	odohráva	v	rokoch	1947-1953.	Hlavnou	

postavou	je	majiteľ	noblesného	kaderníckeho	salónu	Val-
entino	v	centre	Prahy,	ktorý	vo	svojom	podniku,	ktorý	je	
zmyslom	a	naplnením	jeho	života,	zamestnáva	celú	svoju	
rodinu.	Je	príbehom	mužov,	ktorí	nasadzovali	životy	
v	boji	za	slobodu.	Prežili	vlastnú	smrť,	aby	opätovne	

čelili	strate	nádeji,	v	ktorej	verili	a	ku	ktorým	sa	upínali.	
Každý	z	nich	sa	snaží	znovu	nájsť	“domov”.	Dezertér	je	
tragikomickou	drámou	ťažko	skúšanej	lásky	manželskej,	

súrodeneckej	a	lásky	medzi	rodičmi	a	deťmi.
dráma (CZE/SVK), pôvodné znenie – 3. októbra 

o 19.30 hod.
KŘIŽÁČEK

Projekt	100...	Chlapec	Jeník	utiekol	z	domu	uchvátený	
rozprávaním	o	detských	križiackych	výpravách.	Jeho	
otec,	skutočný	rytier,	sa	vydáva	na	cestu,	aby	ho	našiel.	
Otcova	výprava	je	cestou	do	jeho	vlastného	povedomia,	
v	ktorom	sa	stretáva	so	svojím	najväčším	strachom.	
Nachádza	miesta,	kde	sa	syn	objavil,	avšak	vždy	príde	
neskoro.	Nachádza	len	svedkov,	ktorí	mu	poskytujú	
aspoň	to	málo	informácií,	aby	mohol	poskladať	osud	
svojho	syna.	A	nájsť	ho.	Film	odohrávajúci	sa	v	období	
stredoveku	vznikol	na	motívy	epickej	básne	Jaroslava	

Vrchlického	Svojanovský	křižáček.	
historický road movie (CZE/SVK), originálna verzia – 4. 

októbra o 19.30 hod. 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM
Ján	Jevočin,	nar.	1943

Blažena	Baulovičová,	nar.	1952
Bohuš	Sorokáč,	nar.	1956

V JABLONI
Soňa	Pačajová,	nar.	1967

V KOCHANOVCIACH
Peter	Kuľha,	nar.	1963

V LACKOVCIACH
Hana	Rajničová,	nar.	1936

V PTIČÍ
Ján	Antoni,	nar.	1935

V SLOVENSKEJ VOLOVEJ
Štefan	Karabin,	nar.	1935
Jozef	Dudy,	nar.	1972

V ZÁVADKE
Peter	Halagan,	nar.	1994

OPUSTILI   
NÁS

2. 10.  LEVOSLAV, LEVOSLAVA
 (Medzinárodný	 deň	 nenásilia	 /	

Medzinárodný	 deň	 nájomníkov	
/	 Svetový	 deň	 ľudských	 sídiel	
/	 Svetový	 deň	 hospodárskych	
zvierat	/	Svetový	deň	architektúry)

3. 10. STELA
 (Deň	komiksov)
4. 10. FRANTIŠEK
	 -	Sviatok	sv.	Františka	z	Assisi,	

patróna	 ochrancov	 prírody,	
zvierat	a	vtákov

	 (Svetový	 deň	 mlieka	
ochrany zvierat / Svetový 
deň	 cestovného	 ruchu	 /	 Deň	
železničiarov)

5. 10. VIERA
	 (Medzinárodný	 deň	 učiteľov	 -	

UNESCO)
6. 10. NATÁLIA
 (Svetový	deň	úsmevu)
7. 10. ELIŠKA
8. 10. BRIGITA
	 (Deň	starých	rodičov)

MENINY 
oslavujú: 

HORA MEDZI NAMI
(THE MOUNTAIN BETWEEN US)

Dvaja	náhodní	spolucestujúci,	muž	a	žena,	sa	s	malým	
lietadlom	zrútia	uprostred	zasnežených	hôr.	Po	čase	sa	
v	týchto	extrémnych	podmienkach	medzi	nimi	vytvorí	
silné	puto.	Keď	si	uvedomia,	že	k	nim	žiadna	pomoc	

nepríde,	vydajú	sa	na	nebezpečnú	a	ďalekú	cestu	naprieč	
divočinou.	Počas	nej	sa	učia	vzájomnej	tolerancii	a	nájdu	

v	sebe	silu,	o	ktorej	nemali	ani	tušenie.
dráma (USA), slovenské titulky 

– 5. októbra o 19.30 hod., 8. 
októbra o 20.00 hod.

BLADE RUNNER 2049
Po	tridsiatich	rokoch	od	prvého	
filmu	prichádza	nový	blade	run-
ner	menom	K	(Ryan	Gosling),	
aby	odhalil	tajomstvo,	ktoré	

môže	uvrhnúť	zvyšky	spoločno-
sti	do	chaosu.	Jeho	pátranie	ho	
privedie	až	k	bývalému	blade	

runnerovi	(Harrison	Ford),	ktorý	
bol	tridsať	rokov	nezvestný...
akčný, sci-fi, thriller (USA), 

slovenské titulky – 6. a 7. 
októbra o 19.30 hod.
ESÁ Z PRALESA

Myšlienka týždňa...

„Život je pieseň – spievaj ju.
Život je hra – tak začni hrať.

Život je výzva – prijmi ju.
Život je sen – a ty ho naplň.

Život je obeť – obetuj.
Život je láska – vychutnávaj.“

(SAI BABA; 1926-2011 – indický guru)

(JUNGLE BUNCH)
Mauric	vyzerá	síce	ako	obyčajný	tučniak,	ale	vo	vnútri	
jeho	hrude	bije	statočné	srdce	tigra.	Veď	bol	vychovaný	
hrdou	a	silnou	tigricou.	Mauricovým	snom	je,	stať	sa	

najlepším	bojovníkom	kung-fu	na	svete.	To	však	nebude	
vôbec	ľahká	úloha,	pretože	vyniká	skôr	neohrabanosťou	
a	nemotornosťou,	ale	nedá	sa	mu	odoprieť	obrovská	
odhodlanosť	a	bojovnosť.	So	svojimi	zvieracími	

priateľmi	tvorí	bandu	známu	ako	Esá	z	pralesa,	ktorá	
sa	snaží	udržiavať	v	džungli	poriadok	a	spravodlivosť.	
Presne	tak,	ako	to	kedysi	robila	jeho	matka	tigrica.	Na	
vedúce	miesto	v	pralese	si	brúsi	zuby	zákerný	žoldnier	
paviánov,	koala	Igor,	ktorý	nadovšetko	miluje	chaos	
a	so	svojou	armádou	hlúpych	opíc,	chce	raz	a	navždy	
zničiť	celú	džungľu.	Esá	z	pralesa	sa	neohrozene	a	

nebojácne	postavia	tomuto	zloduchovi	na	odpor,	začína	
sa boj o prales.

animovaný, rodinný (FRA), slovenský dabing – 7. 
októbra o 15.30 a 17.30 hod. 
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Prečo ste sa rozhodli 
kandidovať na post predsedu 
Prešovského samosprávneho 

kraja?

Prešovský kraj dlhodobo patrí na 
posledné priečky vo všetkých dô-
ležitých ekonomických ukazovate-
ľoch. Najvyššia nezamestnanosť, 
najnižšie priemerné mzdy, najväč-
šia chudoba, najvyššia migrácia za 
prácou a najnižšie investície. Sa-
mozrejme nesmieme zabúdať na 
nekvalitnú infraštruktúru a zlú do-
stupnosť zdravotnej starostlivosti. 
Nie je mi to jedno, že sme na chvos-
te Slovenska a niektorí hovoria 
o našom regióne ako o zapadákove. 

Čo chcete hlavne zmeniť?

Zlé ekonomické ukazovatele nie sú 
iba čísla. V praxi to znamená, že 
ľudia od nás musia odchádzať za 
prácou do iných regiónov či zahra-
ničia, rodiny prichádzajú o otcov, 
mamy či deti. Negatívne to teda 
vplýva na rodinný život. Chcem, 
aby aj ľudia tu, na východe našej 

krajiny, našli uplatnenie a žili dôs-
tojný život. Aby náš región ponú-
kol každému, kto chce pracovať aj 
dostatočne finančne ohodnotenú 
prácu. Aby bola dostupná zdra-
votná starostlivosť pre každého, 
nielen pre vyvolených, aby sa posil-
nila verejná doprava aj v odľahlých 
obciach, aby sa zatraktívnil celý 
región a prilákali sme nielen domá-
cich, ale aj zahraničných turistov. 
Chcem zlepšiť sociálne služby, aby 
o príspevku na odkázaného občana 
nerozhodovali úradníci, ale aby o 
ňom rozhodol samotný občan, či 
sa o neho postará niektoré sociálne 
zariadenie alebo rodinný prísluš-
ník. Aby sa o východe Slovenska 
nehovorilo ako o najzaostalejšej 
časti krajiny, ale ako o TOP regióne 
východnej Európy. 

Dá sa to dosiahnuť?

Všetko sa predsa dá, keď sa chce. 
Prečo je Košický kraj, prípadne 
Banskobystrický kraj, či iné kraje 
na tom lepšie? Žijú tam iní, lep-
ší ľudia? Nemyslím si to, a preto 

viem, že je potrebná zmena v riade-
ní Úradu Prešovského samospráv-
neho kraja. Je potrebné pritiahnuť 
sem investorov, ale najmä podpo-
rovať malých a stredných podni-
kateľov. Tí tvoria chrbticu nášho 
hospodárstva. V regióne máme 
prírodné a kultúrne bohatstvo, len 
treba správne naštartovať a oživiť 
cestovný ruch. S tým sú spojené aj 
nové pracovné miesta a naštarto-
vanie ekonomiky. Máme tu predsa 
Vysoké Tatry, Domašu, pamiatky 
svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO a mnoho ďalšieho, na 
čom vieme stavať a naštartovať 
ekonomický rast a rozvoj. Dôle-
žitý je najmä regionálny sociálny 
dialóg medzi zamestnávateľmi, 
zástupcami zamestnancov a Úra-
dom PSK. Som typ človeka, ktorý 
hľadá spôsoby, ako sa to dá a nie 
dôvody, ako sa to nedá. Aj v hokeji 
bol Bardejov nikto a tvrdou prácou 
sa dostavili úspechy. Za môjho ria-

denia klubu sme postúpili z II. ligy 
do I. a 7 rokov sme diktovali trend 
v prvej hokejovej lige. Získali sme 
3 zlaté medaily, čiže zlatý hattrick, 
1 striebornú a 2 bronzové. Trikrát 
sme hrali baráž o postup do extrali-
gy. Všetko sa dá dosiahnuť, ale len 
tvrdou prácou. Tak je to, myslím si, 
v každej oblasti života. 

V čom je „sila“ nášho 
regiónu?

Predovšetkým v ľuďoch. Žijú tú 
pracovití, šikovní ľudia, ktorí sa 
tu narodili, vyrastali a chcú tu aj 
zostať. 

Ako vidíte Vaše šance uspieť 
 v silnej konkurencii?

Na stretnutiach s ľuďmi v našom 
kraji vnímam, že chcú zmenu. Že 
im to tiež nie je jedno. Každoden-
ne od nich počúvam, čo ich trápi 

INZERCIA

NIE JE MI TO JEDNO, že o nás hovoria ako o zapadákove! 

Andrej Gmitter, 
bývalý riaditeľ Národného inšpektorátu práce, 

exposlanec MsZ v Bardejove a dlhoročný 
hokejový manažér HC 46 Bardejov
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a aké majú problémy. Som však 
realista a nemám ružové okuliare. 
Ako však plynie čas a voľby sa blí-
žia, mám pocit, že šanca na úspech 
je reálna. Záleží však na ľuďoch, 
či získam ich dostatočnú dôveru 
a budem môcť urobiť všetko, čo 
som si stanovil v mojich prioritách, 
ale hlavne, aby výsledkom môjho 
snaženia neboli nejaké sľuby, ale 
reálne zvýšenie životnej úrovne 
všetkých obyvateľov Prešovského 
kraja, aby výsledky boli citeľné.   

Čo problém s Rómami, je to 
pre mnohých citlivá téma. 

Kde vidíte riešenie?

Neprispôsobilosť mnohých róm-
skych spoluobčanov treba brať ako 
fakt, netváriť sa, že tu tento prob-
lém nie je. Ale treba si uvedomiť, 
že neprispôsobiví sú aj niektorí 
„bieli“. Beriem to ako výzvu, s kto-
rou sa musíme popasovať, obzvlášť 
v našom regióne. Teraz myslím 
priniesť reálne riešenia, nielen te-
oretizovať a vymýšľať projekty pre 
projekty. Len aby sme sa tvárili, 
že niečo robíme, ale bezvýsledne. 
Poznám mnohých, skutočne veľ-
mi šikovných a vzdelaných Ró-
mov, práve ich by som do riešenia 
dnešnej situácie zapojil. Neriešiť 
veci o nich, bez nich. Všetko sa 
dá, keď sa chce a pozitívny príklad 
môže byť veľmi motivujúci aj pre 
iných. Treba nájsť také riešenia, 
s ktorými budú súhlasiť samotní 
Rómovia a budú ich v prvom rade 
akceptovať. Potom môžeme oča-
kávať aj konkrétne pokroky. V pr-
vom rade vidím riešenie najmä vo 
vzdelávaní Rómov, to je podľa mňa 
cesta, ktorou sa uberať. 

Je ťažké byť nezávislým 
kandidátom? Máte silnú 

politickú konkurenciu. Prečo by 
mali občania voliť práve Vás?

Je to náročné, nedostávam finanč-

nú podporu od žiadnej politickej 
strany, za mojou kampaňou nie 
sú žiadne veľké marketingové 
agentúry. Nestoja za mnou žiadni 
oligarchovia či lobistické skupi-
ny. To je podľa mňa zároveň aj 
obrovskou výhodou, nemusím sa 
nikomu žiadnym spôsobom revan-
šovať a počúvať politický diktát zo 
straníckej centrály, či politických 
mecenášov. Som teda v rozhodo-
vaniach slobodný. To, čo odo mňa 
ľudia očakávajú, to čo poviem, 
platí a bude platiť aj v prípade 
úspechu či neúspechu.. A táto ne-
závislosť mi za to stojí. Zároveň 
som myslím si, jediným nezávis-
lým kandidátom s dostatočnými 
riadiacimi skúsenosťami. Úrad 
PSK je totiž kolos ľudí a inštitúcii, 
ktoré je potrebné od prvého dňa 
po nástupe riadiť. Mám skúsenosti 
z riadenia štátnej inštitúcie s ce-
loslovenskou pôsobnosťou, ktorá 
metodicky riadila, kontrolovala 
a usmerňovala činnosť 8 krajských 
úradov. Bol som poslancom mest-
ského zastupiteľstva, teda poznám 
postupy a procesy v rámci fungo-
vania samosprávy a verejnej sprá-

vy. Taktiež aj v športe som riadil 
tím ľudí, s jasným cieľom dosaho-
vať úspechy a prvé priečky. Tieto 
dlhoročné skúsenosti sú určite 
mojou obrovskou devízou. Záro-
veň nekandidujem za poslanca do 
VÚC. Mám záujem vykonávať len 
jedinú funkciu, nakoľko som ná-
zoru, že jeden mandát stačí, ak ho 
chce človek vykonávať s maximál-
nym úsilím. Župan musí byť v pr-
vom rade dobrý manažér. 

Kto vám financuje 
predvolebnú kampaň?

Ako nezávislý kandidát si prak-
ticky všetky náklady hradím zo 
svojich peňazí. Našli sa však už aj 
ľudia, čo mi prispeli. Za čo som 
im nesmierne vďačný. Čo sa týka 
financovania mám zriadený trans-
parentný účet. Každý, kto má záu-
jem, môže sledovať všetky finančné 
pohyby na účte, to znamená, ako 
a na čo, boli peniaze použité.  Je 
možné ho sledovať aj prostredníc-
tvom mojej internetovej stránky  
www.andrejgmitter.sk. Doposiaľ 
som minul cca 22-tisíc eur. 

Aké sú Vaše odhady, ako 
dopadnú výsledky volieb? 

Ako by ste tipovali?

V prvom rade je potrebné vziať 
v úvahu, že ľudia ani nevedia, aké 
kompetencie ma Úrad Prešovské-
ho samosprávneho kraja. Možno 
to bolo zámerom, možno nie, že to 
ľuďom nebolo dostatočné prezen-
tované. Kompetencie úradu sú však 
rozsiahle a mnohé rozhodnutia 
priamo ovplyvňujú život v regió-
noch, či je to zdravotná starostli-
vosť, stav ciest, sociálne služby, 
regionálny rozvoj, stredné školstvo, 
atď. Účasť v týchto voľbách do VÚC 
bola v minulosti na úrovni 20%, 
čo je veľmi nízke percento. Ak to 
ľudom NIE JE JEDNO, ako sa im 
reálne žije, tak musia ísť k urnám 
vo väčšom počte, inak to bude v ta-
kom stave ako posledných 16 rokov. 
Teda, ak nepôjdu voliť asi im situá-
cia v Prešovskom kraji vyhovuje. Ja 
verím, že občania majú už dosť po-
litických hašterení a politiky ako ta-
kej a dajú vo voľbách prednosť ne-
závislým kandidátom. Verím teda 
v zdravý úsudok našich obyvateľov. 

INZERCIA

ANDREJ GMITTER, nezávislý kandidát na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja
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-MJK-, Humenné 

Po vyrovnanej bilancii z prvých 
dvoch  súťažných  kôl  novej 
sezóny  2017/2017  druhej  hoke-
jovej  ligy  seniorov  na  ľade 
súpera  (MHk  32  Liptovský 
Mikuláš  B  5:4  a  HK  58  Sanok 
4:6) sa v plnej zbroji predstavili 
humenskí  hokejisti  A-družstva 
mužov  Mládežníckeho  hokejo-
vého  klubu Humenné  v  posled-
ný  septembrový  deň  aj  svojim 
fanúšikom na domácom zimnom 
štadióne. A hneď víťazne, keď si 
poradili s favorizovaným súper-
om  z  Martina  celkom  poľahky 
gólovým  rozdielom  6:3.  Štatis-
tiku  Martinčanov  zaťažili  pos-
tupne Vaško, Šechný, Mi. Mach, 
kapitán  tímu  Dancsák  hneď 
dvakrát a Bartoš. 

II.	LIGA,	MUŽI,	skupina	Východ	
–	3.	kolo

MHK HUMENNÉ – MARTIN
6:3 (0:1, 4:0, 2:2)

Góly: 21.	F.	Vaško	(Šechný),	
27.	R.	Šechný,	33.	Mi.	Mach	
(Šechný,	Dancsák),	40.	J.	
Dancsák	(Šechný,	Vaško),	50.	Pe.	
Bartoš	(Klouda,	Ondrej),	52.	J.	
Dancsák	(Vaško,	Buraľ)	–	4.	T.	
Pokrivčák	(Olejník),	47.	M.	Hanes	
(Brveník,	Jurášek),	60.	D.	Harvan	
(Pokrivčák,	Jurášek.
Strely na bránu:	37-23.	Zákroky	
brankára:	20-31.	Vylúčenia: 2. A. 
Suvák	(2	min.),	55.	R.	Ficko	(2),	
57.	Ľ.	Buraľ	(2)	–	45.	I.	Brveník	
(2),	52.	B.	Bernát	(2).	Presilovky: 
0/2 – 0/3. Oslabenia: 3/3 – 2/2.
Rozhodovali:	Pe.	Sýkora	–	J.	
Pavlotty,	Š.	Hubičák.
MHK HE:	T.	Petro	–	Ľ.	Buraľ,	
R.	Ficko,	R.	Šechný,	F.	Vaško,	J.	
Dancsák	–	Z.	Kubát,	M.	Ondrej,	
Pe.	Bartoš,	Pe.	Klouda,	Mi.	Mach	
–	D.	Korvín,	S.	Maury,	V.	Čopák,	
D.	Markuš,	A.	Suvák.

MHK MT: B. Bernát – M. 
Haršáni,	D.	Harvan,	M.	Škumát,	
T.	Pokrivčák,	M.	Hanes	–	T.	
Brcko,	J.	Mendel,	Pe.	Čipkala,	A.	
Jurášek,	I.	Brveník	–	M.	Olejník,	
Ch.	Bednarčík.

Krásne	 jesenné	 počasie	 a	 „babie	
leto“	 uplynulého	 týždňa	 ešte	 ne-
dokázalo	 preorientovať	 fanúšikov	
humenského	 hokeja	 na	 zimnú	
fázu	 športovísk.	 Prvá	 strela	mier-
ila	v	prvých	 sekundách	na	domá-
cu	 bránu,	 potom	 sa	 tlak	 presunul	
pred	 bránkovisko	 súpera	 z	 Mar-
tina.	 To	 však	 nestačilo,	 lebo	 účet	
stretnutia	otváral	samotný	kapitán	
hostí,	Tomáš	Pokrivčák,	z	 rýchle-
ho	 protiútoku	 v	 čase	 3:37	 minút	
–	0:1.	Šťastena	stála	na	strane	Hu-
menčanov,	 v	 10.	 min.	 zazvonila	
žrď	konštrukcie	domácej	svätyne.	
Vaško	mieril	o	minútu	iba	do	lapa-
čky	 golmana	 Bernáta	 a	 hneď	 po	
vhadzovaní	 odolal	 neskutočnému	
hernému	 tlaku	 domácich.	 Po	
vylúčení	 Vaška	 v	 14.	 min.	 mohli	
paradoxne	 skórovať	 Humenča-
nia,	 no	 nestalo	 sa.	 Prvá	 tretina	
neposkytla	 potrebný	 „náboj“,	
osvieženie	 neprinieslo	 ani	 nie-
koľko	 nepremenených	 sľubných	
gólových šancí domácich v pos-
ledných	 troch	 minútach	 prvého	
dejstva. 
Ale	 čo	 nebolo	 možné	 v	 prvej	
dvadsaťminútovke,	 vynahradil	

fanúšikovi	 Richard	 Šechný	
v nasledujúcich minútach zápa-
su.	 Iba	 33	 sekúnd	 mu	 stačilo	 na	
asistenciu	 Filipovi	Vaškovi,	 ktorý	
samostatným	 únikom	 dorovnal	
skóre	 na	 1:1.	 Potom	 sám	 v	 čase	
26:32	 min.	 priamo	 z	 buly	 otočil	
vedenie	 na	 stranu	Humenčanov	–	
2:1.	A	v	ďalšom	ťažení	domácich	
mal	tiež	prsty,	keď	aj	s	kapitánom	
Dancsákom	 v	 čase	 31:12	 min.	
„naservírovali“	puk	Milanovi	Ma-
chovi	–	3:1.	No	a	dvanásť	sekúnd	
pred	sirénou	končiacou	druhú	tret-
inu bol pri štvrtom góle domácich 
spolu	s	Vaškom	a	Juraj	Dancsák	si	
mohol	 v	 čase	 39:28	min.	 vychut-
nať	nemohúcnosť	golmana.	
Keď	 Humenčania	 nevyužili	 pre-
silovku	 zo	 45.	 minúty,	 rozhodli	
sa	 kontrovať	 hostia.	 Len	 chvíľu	
potom,	čo	Martin	už	hral	s	piatimi	
hráčmi	 nadhodil	 puk	 ponad	 ľavé	
plece golmana Petra Matúš Hanes 
–	 4:2.	 Odozva	 prišla	 zo	 strany	
domácich potom v rozpätí dvoch 
minút	–	Peťo	Bartoš	zvýšil	vedenie	
na	5:2	v	čase	49:03	min.	a	kapitán	
Dancsák	 zasadil	 poltucet	 v	 čase	
51:01	 min.	 V	 čase	 56:14	 min.	 si	
domáci	 na	 29	 sekúnd	 museli	 po-
radiť	 iba	 s	 troma	 hráčmi	 na	 ľade	
(Ficko	 a	 Buraľ	 pykali	 na	 trestnej	
lavici)...	 brankár	 Petro	 zdarne	
odolal	Martinčanom.	Tí	však	hra-
li	 do	 poslednej	 sekundy,	 lebo	 46	
sekúnd	pred	záverečným	hvizdom	

Šechný mal hokejku v takmer všetkých góloch Humenčanov.

MHK Humenné pred prvým domácim zápasom sezóny 2017/18. |   FOTO: MJK

Opora humenských hokejistov – brankár Tomáš Petro. |   FOTO: MJK Filip Vaško a Rišo Šechný. |   FOTO: MJK



PONDELOK
2. OKTÓBRA 2017 HUMENSKÝ EXPRES 15|ŠPORT

zápasu	 upravil	 na	 konečných	 6:3	
Denis Harvan.

•	 Bardejov	–	Gelnica	4:2,	
Rimavská	 Sobota	 –	 Brezno	 5:4,	
Trebišov	 –	 Sabinov	 9:2,	 Liptov.	
Mikuláš	B	–	Sanok	4:3	PP.

Bardejov 3 3 0 0 0 19:10 9
L.	Mikuláš	B	 3	 2	 1	 0	 0	 15:9	 8
Martin 3 2 0 0 1 15:9 6
Humenné  3  2  0  0  1  16:12  6
Rim. Sobota 3 2 0 0 1 15:15 6
Trebišov	 3	 1	 0	 1	 1	 11:8	 4
Brezno 3 1 0 0 2 13:14 3
Sanok	 3	 0	 1	 1	 1	 10:12	 3
Gelnica 3 0 0 0 3 6:14 0
Sabinov 3 0 0 0 3 7:24 0

H
E

-S
/0042

INZERCIA

FORTUNA LIGA – 11. kolo
Žilina	 –	 Michalovce	 2:1,	 Trnava	 –	
Dunajská	 Streda	 2:0,	 Podbrezová	 –	
Senica	1:0,	Slovan	Bratislava	–	Nitra	
1:1,	 Trenčín	 –	 Zlaté	 Moravce	 3:0,	
Ružomberok	–	Prešov	3:1.

II. LIGA – 10. kolo
Trebišov	 –	 Poprad	 3:2,	 Komárno	 –	
Zvolen	3:1,	Nové	M.	n/Váhom	–	Spiš.	
N.	Ves	1:2,	Skalica	–	Žiar	n/Hronom	
1:0,	 Šamorín	 –	 Liptov.	 Mikuláš	 4:0,	
Podbrezová	B	 –	 Inter	Bratislava	 1:1,	
Žilina	B	–	Bardejov	2:0,	Sereď		-	Lo-
komotíva	Košice	2:1.
III. LIGA, VÝCHOD – 11. kolo

Bardejovská	 Nová	 Ves	 –	 Snina	 1:7,	
Vranov	n/Top.	–	Rožňava	1:1,	Prešov	
B	–	Krompachy	1:3,	Giraltovce	–	Svit	
1:1,	Stropkov	–	Šariš.	Michaľany	1:1,	

Plavnica	–	Svidník	2:1,	Sabinov	–	V.	
Opátske	0:5,	V.	Revištia	–	Lipany	2:1.

IV. LIGA, SEVER – 11. kolo
Radvaň	nad	Laborcom	–	FK	Humen-
né	1:3,	Medzilaborce	–	Raslavice	4:2,	
Ľubotice	–	Ptičie	1:1,	Zámutov	–	Po-
prad	B	1:2,	V.	Šariš	–	Gerlachov,	Spiš.	
Podhradie	–	Kračúnovce	4:1,	Fintice	–	
Pušovce	3:1,	Soľ	–	Záhradné	1:1.
V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ

– 9. kolo
Stakčín	 –	 Sedliská	 1:0,	 Sačurov	 –	
Kamenica	 n/Cir.	 1:0,	 N.	 Hrušov	 –	
Jasenov	 1:0,	 Kochanovce/Brekov	 –	
Pakostov	1:1,	Bystré	–	Borov	3:0,	Ulič	
–	Sečov.	Polianka	1:2,	Hencovce	–	V.	
Žipov	2:2.

I.TRIEDA ObFZ HE – 9. kolo
Lukačovce	–	Lackovce	2:0,	Ubľa	–	N.	

Sitnica	 3:0,	 Koškovce	 –	 Dlhé	 n/Cir.	
2:4,	 Belá	 n/Cir.	 –	 Zemplín.	 Hámre	
4:0,	 V.	 Sitnica	 –	 N.	 Ladičkovce	 3:0,	
Udavské	 –	 Lieskovec	 3:0,	 Krásny	
Brod	–	Ohradzany	4:1.

II.TRIEDA ObFZ HE – 8. kolo
Ňagov	 –	 Rokytov	 pri	 HE	 5:2,	 Tur-
covce	–	Oľka	2:4,	Hrubov	–	Hrabovec	
n/L.	6:0,	Habura	–	Brestov	(výsledok	
nebol známy).                    -MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS

Keď musí hrať aj rozhodca... |   FOTO: MJK

Milan Mach v zovretí súpera. |   FOTO: MJK Kapitán Martinčanov – Tomáš Pokrivčák. |   FOTO: MJK

Peter Bartoš. |   FOTO: MJK
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(mtgh), -MJK-; Trenčín 

Krátky  25-metrový  krytý  ba-
zén  na  Sihoti  v  Trenčíne  po-
skytol svoje súťažné vody žia-
kom a žiakom z 37 plaveckých 
klubov  celého Slovenska. Cez 
víkend  23.  a  24.  septembra 
pod hradom Matúša Čáka si 
tristoosemdesiatpäť (224 diev-
čat  a  161  chlapcov)  deväť  až 
dvanásťročných plavcov zapi-
sovalo body v predposlednom 
4.  kole  súťaže  Slovenského 
pohára. 

Piati	plavci	a	dve	plavkyne	Pla-
veckého	 klubu	 Chemes	 z	 Hu-
menného	 sa	 v	 tejto	 silnej	 kon-
kurencii	 najlepších	 v	 krajine	
ukázali	vo	veľmi	dobrom	svetle.	
Tréneri	M.	Tomahogh a	Luksaj	
našim mladým plavcom naor-
dinovali	 jednotlivé	 disciplíny	
a	taktiku,	ktorá	slávila	úspech.

KATEGÓRIA	10-ROČNÝCH * 
Oliver Verba zo štyroch štartov 
na	podujatí	získal	štyri	medaily	
-	 zlatú	v	polohových	pretekoch	

na	 200	 metrov	 časom	 2:58.72	
min.	 (oddielový	 rekord),	 dve	
strieborné	v	prsiach	a	motýliku	
na	100	metrov,	bronzovú	medai-
lu	mu	 odovzdali	 za	motýlik	 na	
50-m	dĺžke,	ktorý	zaplával	v	no-

vom	oddielovom	rekorde	37,67	
sekúnd.	V	medailovej	 štatistike	
sa	PK	CHEMES	umiestnil	v	tej-
to	kategórii	na	šiestom	mieste.

KATEGÓRIA	 11-ROČNÝCH 
* Dominik  Luksaj zaplá-
val na zlato 100 metrov prsia 
v	 oddielovom	 rekorde	 1:22.96	
min. a striebornú medailu mu 
odovzdali za 200 metrov prsia 
(2:59.01	 min.),	 tiež	 v	 oddielo-
vom	 rekorde;	 100	metrov	 znak	
a	 100	metrov	motýlik	 doplával	
zhodne	 na	 ôsmej	 pozícii.	 Ti-
motej  Leško	 štyrikrát	 skončil	
v	 prvej	 desiatke	 -	 piaty	 200	m	
znak,	siedmy	200	m	voľný	spô-
sob,	deviaty	200	m	prsia	a	desia-
ty	400	m	voľný	spôsob.	Zuzana 
Pavlíková  zaplávala striebor-

ného	 motýlika	 na	 100	 metrov,	
štvrtá	dohmatla	v	kraule	na	100	
m,	šiesta	na	200	m	a		siedma	na	
trati	 400	metrov.	Naši	 11-roční	
plavci	sa	v	medailovej	štatistike	
umiestnili	 	 v	 celkovom	 hodno-
tení	klubov	pretekov	na	piatom	
mieste.

KATEGÓRIA	12-ROČNÝCH * 
Na	nepopulárnom	štvrtom	mies-
te doplával Martin  Ján Vaceľ 
v	 disciplíne	 motýlik	 na	 dĺžke	
200	metrov,	ako	šiesty	dohmatol	
v	znaku	na	200	metrov	i	v	mo-
týliku	 na	 100	 metrov,	 deviaty	
čas	mu	 namerali	 v	 krauliarskej	
stovke. Michal Pandoš zvládol 
stometrový	 	 znak	 na	 deviatej	
pozícii,	desiaty	doplával	400	m	
voľným	 spôsobom,	 dvanásty	
100	m	motýlik	a	štrnásty	200	m	
voľný	 spôsob.  Ema  Borščová 
bola siedma v prsiach na 100 
metrov,	 ôsma	 na	 200	 metrov	
prsia a štrnáste miesta jej patrili 
za	znak	na	100	a	200	metrov.

Prvé	preteky	jesene	zvládli	naši	
mladí najlepší na výbornú. Z 32 
štartov si v 23 prípadoch vylep-
šili	 osobné	 rekordy	 a	 zároveň	
prekonali	 štyri	 oddielové	 re-
kordy.	Na	týchto	výsledkoch	sa	
zároveň	podpísalo	absolvovanie	
letného	 sústredenia	 plavcov	 na	
Zemplínskej	šírave.

Aj medaily "lovili" humenskí plavci pod trenčianskym hradom 


