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Humenčania obdivovali 120-tonového 
hollywoodskeho hrdinu

V sobotu sa v Humennom uskutočnil IV. ročník Dňa železnice. Hlavnou hviezdou podujatia bol rušeň 
Sergej, ktorý si pred 20 rokmi zahral vo filme Peacemaker po boku Georgea Clooneyho.

Milan Potocký, Humenné

Podujatie, ktoré sa cez víkend 
konalo v rušňovom depe, 
navštívili stovky ľudí nielen 
z Humenného, ale aj z rôz-
nych okresov východného Slo-
venska. „Sme veľmi radi, že 

toto podujatie si našlo miesto 
v srdciach ľudí v Humennom 
a v okolí. Je to super. Tešíme 
sa, že ľudia chodia. To nás mo-
tivuje stále to robiť lepšie a lep-
šie,“ povedal Dominik Drevický 
z Podvihorlatského železničné-
ho spolku, o. z.. Návštevníci si 
vychutnali jazdu mimoriadne-

ho parného vlaku na trase Hu-
menné – Snina a späť a jazdu 
historického motorového vlaku 
na trase Humenné – Medzila-
borce a späť. Súčasťou boha-
tého programu Dňa železnice 
bolo aj množstvo sprievodných 
podujatí, atrakcií a výstav. 
„Návštevníci mohli vidieť his-

torické, ale aj moderné mašiny, 
ktoré premávajú na tratiach po 
celom Slovensku. Napríklad 
unikátnu poschodovú súpravu, 
deti sa mohli previezť aj na ori-
ginálnom posunovacom ruš-
ni, ktorý funguje na elektrické 
baterky. Tiež si mohli pozrieť 

Humenská nemocnica chce 
pritiahnuť mladých lekárov

Donald Warhola prezradil 
zaujímavosti o svojom 
slávnom strýkovi

  Viac na str. 7  Viac na str. 3

pokračovanie na str. 2
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železničné modely umiestnené 
vo vozni. K dispozícii bol tiež 
špeciálny nákladný vagón, kde 
boli pre deti pripravené maľo-
vanky a ďalšie súťaže,“ priblí-
žil Drevický. Maroš Maskaľ a 
Jaroslav Zelinka z Humenskej 
zberateľskej spoločnosti zasa 
razili pre návštevníkov poduja-
tia pamätné mince. „Prešli sme 
všetky atrakcie, ale pri mode-
loch sme sa zdržali najviac,“ 
povedal Pavol Juško, ktorý pri-
šiel zo Sniny so svojím 10-roč-
ným a 11-ročným synom.

Oživili hollywoodskeho 
hrdinu
Najviac pozornosti pútal 
120-tonový rušeň Sergej, kto-
rý si pred 20 rokmi zahral 
v hollywoodskom trháku Pe-
acemaker. Vedúci pracoviska 
Rušňového depa Humenné 
a predseda Podvihorlatského 
železničného spolku Ján Lukáč 
uviedol, že rušeň po natočení 
filmu chátral sedemnásť rokov. 
„Po natočení filmu išiel do za-
budnutia. Nič sa s ním nedialo. 
Ale našla sa partia nadšencov, 
ktorí ho zachránili. Dostal sa 
do Múzejno-dokumentačného 
centra v Bratislave a odtiaľ sme 
ho previezli do Humenného, 
kde sme si zobrali za svoje, že 

ho zrekonštruujeme a dáme 
do pôvodného stavu,“ povedal 
Lukáč a pokračoval: „Išlo hlav-
ne o opravu motora, renováciu 
podvozku, karosérie a obnovu 
farby.“  Lukáč doplnil, že ide 
o rušeň ruskej výroby, ktorý 
sa vyrábal v 60. rokoch. „Tie 
rušne boli stavané na ťažkú ná-
kladnú vozbu. V bývalom Čes-
koslovensku ich bolo asi 600 
kusov. Tu konkrétne v Humen-
nom ich bolo 25. Tento rušeň 
by mal byť v humenskom depe 
a dúfame, že ho často uvidia 
ľudia aj na nejakých historic-
kých podujatiach a zrazoch,“ 
prezradil Lukáč. Slávnostné 

oživenie rušňa si nenechal ujsť 
ani dôchodca Miloš Slávik, kto-
rý kedysi pracoval ako školiteľ 
rušňovodičov a technický ria-

diteľ koľajových vozidiel. Pred 
20 rokmi sa priamo podieľal aj 
na natáčaní filmu. 

Humenčania obdivovali 120-tonového hollywoodskeho hrdinu

Pokračovanie zo strany 1

Hlavnou hviezdou bol zrekonštruovaný rušeň Sergej, ktorý si zahral vo filme 
Peacemaker po boku Georgea Clooneyho.  | FOTO MIPO

Deti sa mohli previezť aj na originálnom posunovacom rušni.  | FOTO MIPO

Zaujímavou atrakciou bolo aj Porsche na železničných kolesách.  | FOTO MIPO

Veľkú pozornosť pútali detailne prepracované modely železničných modelárov.  .  | FOTO MIPO
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Milan Potocký, Humenné

Mnohí medici po skon-
čení štúdia odchádzajú 
do nemocníc a zdravot-
níckych zariadení v za-
hraničí. Spoločnosť Svet 
zdravia, a. s., ktorá pre-
vádzkuje na Slovensku 
14 nemocníc a ktorej sú-
časťou je aj Nemocnica 
Svet zdravia Humenné, 
plánuje šikovných leká-
rov udržať na Slovensku. 

Spoločnosť pripravuje pre 
mladých medikov priamo vo 
svojich nemocniciach stáže, 
počas ktorých získavajú štu-
denti cenné informácie, skú-
senosti a prax. „Záleží nám na 
tom, aby slovenskí talentovaní 
medici videli priestor na rea-
lizáciu kvalitnej medicíny aj 
v podmienkach regionálnych 
nemocníc a neodchádzali za 
prácou do zahraničia. Už to, 
že medici prejavili záujem 
o odborné stáže v čase svoj-
ho voľna, svedčí o ich úprim-
nom záujme o medicínu a my 
by sme toto ich nadšenie radi 
podchytili v kontexte praxe na 
reálnych nemocničných odde-
leniach,“ vysvetlila Dana Miňo-
vá, riaditeľka pre ľudské zdroje 
spoločnosti Svet zdravia, a. s..

V nemocniciach chýba-
jú lekári 
Miňová spresnila, že v 14 ne-
mocniciach, ktoré prevádzkuje 
Svet zdravia, a. s., pracuje 900 
lekárov. Zdôraznila, že kľúčové 
výkony sú viazané na atestova-
ných lekárov. „Chýbajú lekári, 
chýbajú sestry, ale chýbajú viac 

atestovaní lekári, v tom pro-
duktívnom veku, okolo 40-43 
rokov. Vtedy väčšina lekárov 
je buď v zahraničí, alebo majú 
vlastné súkromné ambulancie, 
alebo vlastné súkromné zaria-
denie. My sme v procese gene-
račných výmen a posilňovania 
kvality. To je súčasťou našej 
stratégie. Kľúčová stratégia 
siete je meniť firemnú kultú-
ru. Tá kultúrna zmena sa nedá 
často urobiť bez generačnej vý-
meny a zmeny kvality. My toto 
realizujeme. Menia sa nám le-
kári a naberáme stále mladých 
lekárov. My s tými študentmi 
ďalej spolupracujeme a prá-
ve tie marketingové aktivity 
z hľadiska ľudských zdrojov re-
alizujeme preto, lebo sa snaží-
me takto spoznávať študentov 
a takto si pripravovať budúcich 
zamestnancov,“ objasnila Mi-
ňová.

Pripravujú si budúcich 
zamestnancov
Stážami pre študentov lekár-
skych fakúlt a projektmi, ako je 
Medik roka alebo Letný camp, 
sa snažia udržať perspektív-
nych lekárov na Slovensku. 
„Všetci 20 finalisti, ktorí prejdú 
náročnými skúšaniami, online 
testovaním, riešením prípa-
dových štúdií, už všetci majú 
garantované miesto u nás. Po-
nuku v ktorejkoľvek nemocnici 
zo siete na ktoromkoľvek odde-
lení. Dávame im ochutnávku, 
ako pracujeme, ako pristupu-
jeme k našim zamestnancom. 
Títo študenti majú potom ná-
sledne po škole záujem u nás 
stážovať. Toto je ten zmysel. 
My si ich pripravujeme na bu-

dúcich zamestnancov,“ doplni-
la riaditeľka.

Nie je to len o penia-
zoch
Odborníčka hovorí, že rozhod-
nutie mladých medikov, či zo-
stanú po škole na Slovensku, 
alebo odídu do zahraničia, nie 
je vždy len o peniazoch. „Ono 
to stále nie je len o tom, že 
v zahraničí sú peniaze. Samo-
zrejme, to ide ruka v ruke, ale 
je to aj o prístupe, či som mal 
od koho získavať informácie, či 
som bol pripúšťaný k reálne-
mu typu výkonov a podobne. 
A toto sa nám potvrdzuje a na 
základe týchto analýz sme po-
stavili tieto programy,“ uviedla 
Miňová a pokračovala: „Ne-
smierne dôležité je, že veľmi 
skoro nabehnú na špecializo-
vané štúdium. To znamená, že 
si začínajú robiť atestáciu eu-
rópskeho typu, ktorá trvá zväč-
ša 5 rokov. To sú pre nich veľké 
stimuly a zároveň ďalší veľmi 
dôležitý motivátor je, že sa 
majú od koho učiť, že majú pri 
sebe mentora, ktorý je ochotný 
zdieľať to svoje know-how, tú 
svoju skúsenosť. Práve preto 

sme vymysleli takéto projekty.“  

Mladí medici si stáže 
pochvaľujú
Martin Pribula je študentom 
4.ročníka Lekárskej fakulty 
Univerzity P. J. Šafárika v Ko-
šiciach. V humenskej nemocni-
ci  sa zúčastnil letného campu 
mladých medikov. „Neviem si 
predstaviť, že by nás vo fakult-
nej nemocnici pustili tak ďale-
ko. Tá prax pre každého lekára 
je dôležitá, tej praxe sa nám 
v škole nedostáva veľa, pretože 
študentov je neskutočne veľa 
a nedá sa individuálne venovať 
každému,“ uviedol študent. Po 
ukončení štúdia sa chce veno-
vať kardiológii. „Vždy bol môj 
sen ísť po škole do zahraničia, 
ale teraz, keď mám možnosť 
vidieť, ako sa dvíha úroveň 
v týchto regionálnych nemoc-
niciach tu na Slovensku, tak 
skutočne musím pouvažovať 
a dobre si premyslieť, kde to 
nakoniec bude. A nevylučujem, 
že po škole moja žiadosť pôjde 
do niektorej z nemocníc, ktoré 
sme mali možnosť navštíviť,“ 
povedal Pribula. 

Humenská nemocnica chce 
pritiahnuť mladých lekárov
V nemocniciach po celom Slovensku je nedostatok mladých a zároveň skúsených lekárov, ktorí by 
dokázali postupne nahradiť generáciu súčasných odborníkov.
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Milan Potocký, Humenné 

Výtlky široké viac ako 
meter komplikujú život 
vodičom aj chodcom. 

Na problémovú komuniká-
ciu upozornil na rokovaní 
mestského zastupiteľstva aj 
poslanec Jozef  Babják. „Za 
bytovým domom Ševčena-
kova 6 je komunikácia, kto-
rá patrí mestu a je v správe 
technických služieb. Táto ko-
munikácia  podľa toho stavu, 
aký tam teraz je, myslím si, 
že je ohrozujúca bezpečnosť 
nielen chodcov, ktorí ju mu-
sia používať, ale aj rovnako 
motorových vozidiel, ktoré ju 
takisto využívajú,“ upozornil  
poslanec. Babják dodal, že 
pred časom bola na riešenie 
celého tohto priestoru za ce-
lým bytovým domom spra-
covaná štúdia. „Ďalej sa to 
neposunulo. Myslím si, že so 
stavom, ktorý tam je, nebu-
deme čakať na ďalšie štúdie 
a projekty, ale jednoducho 

treba túto komunikáciu čím 
skôr dať do takého stavu, aby 
bola bezpečná aj pre chodcov, 
aj pre  motorové vozidlá,“ po-
vedal Babják. Zástupca pri-
mátorky Andrej Semanco na-
značil, že riešenie tohto prob-
lému a oprava komunikácie 
nebudú úplne jednoduché. 
„Je tam zlý stav komuniká-
cie, ale je tam problém trošku 
aj s kanalizáciou,“ uviedol 
Semanco. Náročnosť opravy 
tejto cesty potvrdil aj riadi-
teľ Technických služieb mes-
ta Humenné Milan Kuruc. 
Presný termín opravy tejto 
komunikácie preto zatiaľ nie 
je známy. „Tam si to vyžaduje 
komplexnejšiu opravu vráta-
ne kanalizačného potrubia, 
pokládky kanalizačného po-
trubia, novej  šachty a tak ďa-
lej. My s našou techniku takú 
širokú cestu nevieme urobiť,“ 
reagoval na rokovaní mest-
ského zastupiteľstva riaditeľ 
technických služieb Milan 
Kuruc . 

TASR, Humenné, Foto: mpo

Schválenú kúpnu cenu ponúkol 
jediný účastník obchodnej verej-
nej súťaže, ktorá bola vyhlásená 
po tretí raz ešte začiatkom júla. Do 
súťaže sa v predošlých dvoch prípa-
doch neprihlásil nikto. Všeobecná 
hodnota nehnuteľného majetku 
stanovená znaleckým posudkom 
predstavuje 385.000 eur. Ako pre 
TASR uviedla hovorkyňa PSK Ve-
ronika Fitzeková, úrad po podpísa-

ní uznesenia predsedom PSK Pet-
rom Chudíkom osloví záujemcu, 
podpíše s ním zmluvu, urobí prepis 
na katastri, až následne požiada Vi-
horlatské múzeum (VM) v Humen-
nom, ktoré je v súčasnosti správ-
com budovy, aby odovzdalo kľúče. 
Podľa jej slov môže tento proces 
trvať aj dva mesiace.  VOS bolo ešte 
v lete minulého roka zlúčené s VM, 
ktoré sídli v renesančnom kaštieli. 
Humenské inštitúcie tak ako prvé 
vykročili na cestu racionalizácie. 

Zlúčením sa očakávalo dosiahnutie 
efektívnejšieho využitia priestorov 

múzea, vrátane skanzenu.

Na opravu rozbitej cesty si musia ešte počkať

Budova  osvetového strediska by sa mala predať za 180-tisíc eur

Obyvateľov obytného domu na Ševčenkovej ulici v Humennom už niekoľko mesiacov trápi poškodená 
komunikácia. 

Budovu bývalého Vihorlatského osvetového strediska (VOS) v Humennom by mal Prešovský samos-
právny kraj predať za 180.000 eur. Rozhodli o tom krajskí poslanci na svojom 20. zasadnutí.

Je problém sa im vyhnúť. Sú široké aj viac ako meter. | FOTO 
MIPO

Chodci a vodiči prechádzajúci po ceste za obytným domom na 
Ševčenkovej ulici 6 si musia dávať pozor na obrovské výtlky a 
nerovnosti. | FOTO MIPO
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Jozef Čabala  
Foto:  humenne.saleziani.sk  

Akcie, ktorých cieľom je, 
aby mladí získali nové zá-
žitky, duchovne rástli a spo-
znali nových ľudí s podob-
nými záujmami.
Medzi tie najväčšie patrili cha-
tovačka, prímestský tábor, Life 
expedition a toto leto aj púť na 
Svetové dni mládeže v Krakowe. 
Chatového tábora, alebo inak 
chatovačky, ktorý sa konal v júli 
tohto leta vo Viničkách, sa zú-
častnilo viac ako 100 dievčat 
a chlapcov od saleziánov, sale-
ziániek, alebo aj mladých, ktorí 
saleziánske dielo v Humennom 
ešte len spoznávajú. Program pre 
tieto deti pripravovalo viac ako 
30 animátorov, ktorí sa o nich 
starali aj v tábore. „Bolo super to, 
že som mohla tráviť čas s kama-
rátmi a takisto spoznať nových. 
Páčilo sa mi aj to, že sme sa každý 
deň mohli všetci z tábora spoloč-
ne stretnúť pri sv. omši,“ dodala 
Lucka, jedna z účastníkov tábo-
ra. Tento tábor bol organizovaný 
saleziánmi, saleziánkami, orga-
nizáciou Laura a aj s podporou 
mesta Humenné. 
Ďalším táborom, ktorý bol určený 

pre mladšie deti, bol prímestský. 
Tábor, ktorý organizovali salezi-
ánski spolupracovníci, trval od 8. 
do 12. augusta. Zúčastnilo sa ho 
vyše 100 detí. Tábor začínal kaž-
dé ráno o ôsmej a končil o štvr-
tej. Deti navštívili počas tohto 
týždňa Steel Park v Košiciach, 
humenskú plaváreň a zažili veľa 
zábavy a dobrodružstva. „Najviac 
sa mi páčil piatkový futbalový 
turnaj a tvorivé dielne. Mal som 
tých najlepších animátorov, bola 
sranda a som rád, že som tam 
bol,“ povedal Šimon, člen žltej 
skupinky. Jednou z obľúbených 
akcií počas leta je aj Life expe-
dition. Táto akcia je hlavne pre 
stredoškolákov a starších a toto 
leto sa jej zúčastnilo 33 mladých. 
Ako každý rok je táto akcia spoje-
ná so sľubmi v saleziánskom no-
viciáte v Poprade, Aquacity a ne-
jakou túrou v Tatrách. Tentokrát 
mladí úspešne zdolali Slavkovský 
štít. „Šla som sem hlavne kvôli 
túre, tomu výhľadu, skvelej par-
tii,“ prezradila Barbora a ďalej 
pokračovala: „ale páčili sa mi aj 
sľuby a to všetko.“
A nakoniec púť do Krakowa na 
Svetové dni mládeže. Od sale-
ziánov z Humenného odišlo 19 
mladých na púť za sv. otcom 

Františkom. Počas celého týždňa 
sa zúčastňovali na slovenských 
omšiach, katechézach, spozná-
vali Krakow a iné kultúry. „Som 
veľmi rada, že som tu mohla 
byť, že som spoznala toľko su-
per ľudí,“ povedala Betka a ďalej 
dodala: „Bol to nesmierne veľký 
zážitok na celý život, byť súčasťou 
toľkých mladých, ktorí sa stretnú 
na jednom mieste s cieľom vidieť 
pápeža, je niečo neskutočné.“ 
Všetci prítomní sa na záver Sve-
tových dní mládeže na Campus 
misericordiae dozvedeli, že naj-
bližšie Svetové dni mládeže budú 
v Paname. Týchto akcií sa zúčast-
nilo veľa mladých, ktorí môžu 
prichádzať k saleziánom a salezi-
ánkam aj počas nového školské-
ho roka. S koncom leta a začiat-
kom nového školského roka totiž 

začína pravidelná činnosť v ora-
tóriu Saleziánov sv. don Bosca a 
Scvč Laura. Táto činnosť začína 
Maxistretkom u saleziánov v pia-
tok 9.9.2016 o 14:00 a u sestier 
saleziánok v utorok 14.9.2016 o 
13:30.

Milan Potocký, Humenné  

Riaditeľka Regionálnej poľnohos-
podárskej a potravinárskej komory 
(RPaPK) v Humennom Jana Špunto-
vá  informovala, že tento rok bol pre 
región celkom žičlivý. „Priebeh žatvy 
bol prerušovaný len lokálnymi zráž-
kami a tí, čo vystihli čas a mali dosta-
tok techniky, pozbierali úrodu v po-
merne krátkom čase. Žatva sa začala 

o dva týždne skôr ako v minulom 
roku, a to v 27. týždni a trvala, až na 
nejaké malé výnimky v okrese Me-
dzilaborce, do 31. týždňa,“ uviedla 
riaditeľka. Špuntová spresnila, že 
v regióne Humenné bolo osiatych 
viac ako 3100 ha hustosiatych obil-
nín, z toho 2000 ha pšenice, 220 ha 
raže, 390 ha jačmeňa, 330 ha ovsa, 
150 ha tritikale a 10 ha  pohánky. 
Repka olejná bola osiata na výme-

re necelých 700 ha.  Osiate plochy 
v okrese Snina tvorili z tejto výmery 
obilnín 30 % a repky až 50 %. V okre-
se Medzilaborce je pestovanie 
obilnín zastúpené pšenicou, ražou 
a ovsom a olejniny sa už nepestujú. 
Špuntová dodala, že priemerné úro-
dy na Slovensku predstavujú, oproti 
odhadom, vyššie čísla a sú na úrovni 
cca 5,5 t/ha pri obilninách a 3,5 pri 
repke olejnej. „Hektárové úrody boli 

v našom regióne vzhľadom na pôd-
no-klimatické pomery dobré. Prie-
merné úrody pri pšenici dosahovali 
4,5  t/ha, pri jačmeni 3,40 t/ha, raž 
bola na úrovni 2,2 t/ha, tritikale 3,1 
t/ha, ovos  2,4 t/ha, repka 3,1 t/ha. 
Máme však aj podniky, u ktorých sa 
úrody vyšplhali  nad priemer Sloven-
ska ako AGROLUK, s. r. o., s úrodou 
pšenice 5,77 t/ha a repky 3,62 t/ha,“ 
priblížila riaditeľka.

Saleziánske dielo v Humennom žilo aj počas leta

Poľnohospodári v humenskom regióne môžu byť s úrodou spokojní 

Aj počas tohto leta organizovali saleziáni, sestry saleziánky spolu s organizáciou Laura a saleziánski 
spolupracovníci rôzne akcie pre mladých z Humenného a okolia.

Hektárové úrody boli v regióne vzhľadom na pôdno-klimatické pomery dobré. U niektorých poľnohos-
podárskych podnikoch sa úrody vyšplhali  nad priemer Slovenska.
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Milan Potocký, Medzilaborce

Pri tejto príležitosti zaví-
tal do múzea synovec zná-
meho výtvarníka Donald 
Warhola, ktorý je zároveň 
viceprezidentom a členom 
Rady Nadácie Andyho War-
hola pre vizuálne umenie v 
New Yorku. Warhola nám 
v rozhovore prezradil zaují-
mavosti nielen o sebe, ale aj 
o svojom slávnom strýkovi .

 � Aký bol podľa vás Andy 
Warhol?
Bol veľmi nežný, láskavý strý-
ko a zároveň vynikajúci umelec. 
Spomínam si na jednu situáciu, 
keď som mal asi dvanásť ro-
kov a zostal som sám so svojím 
strýkom, ktorý dostal nápad, že 
pôjdeme na nákupy. On vtedy 
vlastne vytiahol 100-dolárovku 
a dal mi ju. To nebolo jeho zvy-
kom, lebo on nebol človek, kto-
rý by len tak ľahkovážne púšťal 
peniaze. Možno dôvod, prečo 
to urobil, bol ten, že chcel zistiť 
moju reakciu, aké veľké oči vlast-
ne vyvalím na to, keď prvýkrát 
v živote uvidím 100-dolárovku. 
To bola ako keby materializá-
cia toho spôsobu jeho humoru, 
ktorý mal. Ďalšia situácia bola, 
keď asi tri alebo štyri mesiace po 
veľkonočných sviatkoch prišiel 
k nám a daroval nám veľkého čo-
koládového zajačika. Znovu nás 
tým veľmi prekvapil. Aj z toho 
dôvodu, že  chcel nás, svojich sy-
novcov, nejako pozitívne prekva-
piť a vlastne toho veľkého zajaca 
pre nás uchoval niekoľko mesia-
cov, aby nám urobil radosť. Taký 
bol človek.  

 � Ktorý obraz alebo dielo vá-
šho slávneho strýka sa vám 
najviac páči alebo  je pre vás 
najcennejšie?
Nie je to len jeden jeho obraz. 
Veľmi sa mi páčia jeho auto-
portréty z neskoršieho obdobia. 
Ak by sme symbolicky rozobra-
li jeho autoportrét na čiernom 
pozadí, kde je vlastne vidieť len 
jeho hlavu, tvár a účes, ako keby 
to symbolizovalo, že to je to, 
ako vidíte Andyho Warhola, na 
povrchu, ale v Andy Warholovi 
je aj niečo skryté vo vnútri, ako 
keby za tým čiernym pozadím. 
A ja o tom viem bližšie ako jeho 
synovec Andyho Warhola. Stále 
sa usmejem, keď som v múzeu 
a vidím jeho obrazy, ktoré sú zo 
série Oxidácia. Môj strýko ma-
ľoval farbami na kov a potom 
požiadal svojich známych, aby 
vlastne na to aplikovali moč. To 
mi trochu pripomína štýl humo-
ru, ktorý môj strýko mal. Vlastne 
je to spôsob, akým rebeloval voči 
umeleckej elite. Spôsob, akým 
prezentoval umenie, teda že je 
to niečo ako keby odpadový ma-
teriál. Určite tým vtedy nazlostil 
umeleckú elitu. Pripomína mi to, 
akú výchovu dostával od mojich 
starých rodičov, že netreba brať 
život vážne, alebo v tom zmysle, 
že život je ten najväčší dar a všet-
ko ostané materiálne je vlastne 
druhoradé. Určite s tým zmys-
lom pre humor, aký mal, určite 
sa v duchu smial, ako dokázal 
odpad v podobe moču pretaviť 
na peniaze.

 � Aký je váš pracovný 
program na Slovensku?
Som tu na to, aby som reprezen-
toval rodinu Andyho Warhola 

a Pittsburské múzeum Andyho 
Warhola. V podstate cez môjho 
otca, aj ja sám som prevzal zod-
povednosť podporovať aktivity 
organizované pánom Michalom 
Byckom v rámci múzea. Som 
rád, že tu môžem byť, pogratu-
lovať medzilaboreckému múzeu 
k 25. výročiu jeho existencie. Je 
to dobrý pocit, že múzeum je 
v kraji, odkiaľ pochádzali rodičia 
Andyho Warhola a že vlastne cez 
Nadáciu Andyho Warhola  prišla 
späť do tohto regiónu, ako keby 
sa vrátila tá pomoc. Ja, ako aj 
môj otec radi vidíme tento fakt, 
že z tejto podpory mohli bene-
fitovať miestni umelci tým, že 
vlastne získali prehľad a obozná-
mili sa s tvorbou, čo mohlo ďalej 
posunúť ich tvorbu a ich kreatív-
ne cesty.

 � Existuje podľa vás ešte ne-
jaký obraz Andyho Warhola, 
ktorý  nebol doteraz ešte náj-
dený a vystavený v žiadnej 
galérii?
Podľa mojich informácií nie. 
Na druhej strane, ako príslovie 
hovorí: Nikdy nehovor nikdy. 
Možno také potenciálne miesto, 
kde by sa mohlo niečo objaviť, 
je v rámci jeho spolupráce. Môj 
strýko bol aktívny v spolupráci 
s ďalšími umelcami, takže mož-
no v tomto smere by bolo možné 
ešte dnes niečo odhaliť.  

 � Andy Warhol a vaša rodi-
na majú korene v obci Mi-
ková v okrese Medzilaborce. 
Cítite sa ako Rusín? Viete po 
rusínsky?
Môj otec John vedel po rusín-
sky, ja žiaľ nie. Moja manželka je 
Češka a možno už som pristarý, 

aby som sa začal učiť. Možno dô-
vodom, prečo nás rodičia neučili 
rusínsky jazyk, bolo to, že bol pre 
nich výhodný, keď chceli me-
dzi sebou komunikovať. Niečo, 
o čom nechceli, aby sme vedeli 
my. Takže, aby sa nezbavili tejto 
výhody, tak asi preto ma neučili 
po rusínsky. (úsmev) Ovládam 
niekoľko takýchto slov, nadávok 
a držím ich v láske  a úcte.

 � Čo sa vám najviac páči na 
rusínskej kultúre?
Vzhľadom na to, že môj otec bol 
Rusín a mama Slovenka, obe 
kultúry  rusínska aj slovenská 
sú mi známe a blízke už z môj-
ho pobytu v USA. Takže toto tu 
vnímam ako logické pokračo-
vanie, prelínanie týchto dvoch 
kultúr vďaka rodičom, v ktorých 
som vlastne mohol vyrastať. Čo 
ma prekvapilo pri mojej prvej 
návšteve v roku 1992, keď som 
vstúpil do kostola, počul som 
vlastne liturgický jazyk, ktorý bol 
identický s tým jazykom, ktorý 
som počúval v kostole v USA. Ide 
o starú cirkevnú slovančinu. Cítil 
som, ako keby som bol doma. 

Donald Warhola prezradil zaujímavosti 
o svojom slávnom strýkovi

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach oslávilo 1. septembra výz-
namné jubileum. Už 25 rokov prezentuje tvorbu a zaujímavosti zo života kráľa pop-artu Andyho War-
hola, ktorého rodičia pochádzali z obce Miková v okrese Medzilaborce. 

Synovec kráľa pop-artu Do-
nald Warhola na snímke so 
svojom manželkou Jarkou 
a synom Andym. | FOTO MIPO
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Milan Potocký, Humenné  

Mestské zastupiteľstvo 
v Humennom by malo 
podľa názoru prokurá-
tora zrušiť päť všeobec-
ne záväzných nariadení 
(VZN), ktoré schválili 
poslanci ešte v rokoch 
1996 až 2013. Konkrétne 
ide o nariadenie o kontro-
le vykonávanej mestskou 
samosprávou, VZN o po-
žiarnom poriadku, naria-
denie o verejných kultúr-
nych podujatiach na úze-
mí mesta, nariadenie 
o vymedzení miest, kde je 
voľný pohyb psa a vstup 
so psom zakázaný, o vo-
dení psa a znečisťovaní 
verejného priestranstva 
na území mesta a VZN 
o ochrane verejného po-
riadku.

Poslanec: Mali sme 
vyhovieť všetkým pro-
testom
Mesto navrhlo na protest 
prokurátora zrušiť len tri na-
riadenia, so zrušením VZN 
o ochrane verejného poriadku 
a nariadením o psoch sa sa-
mospráva s názorom proku-
rátora nestotožnila. Poslanec 
Ivan Hopta naopak navrhol, 
aby poslanci akceptovali všet-
kých päť prokurátorových 
podnetov. „Jedným vyhovuje-
me a druhým nevyhovujeme? 
Ja si myslím, že logickejšie 
by bolo, ak prokuratúra, kto-
rá dbá na zákonnosť v našej 
krajine a poukázala na chyby, 
že by sme vyhoveli všetkým 
nielen niektorým,“ uviedol 
Hopta. Podľa poslanca na-
vyše nie je správne, že mesto 
navrhlo zrušiť len nariade-

nia, ktoré boli schválené ešte 
za predchádzajúcich vedení 
mesta. Naopak, nariadenia, 
ktoré schválilo zastupiteľstvo 
za súčasného vedenia, samo-
správa podľa Hoptu rušiť ne-
mieni. Zástupca primátorky 
Andrej Semanco odmietol, 
že by sa mesto pri rušení na-
riadení rozhodovalo podľa 
politického kľúča. „Nie je to 
vôbec pravda, absolútne je to 
nepravda, aby sme rozdeľova-
li VZN-ka podľa toho, v kto-
rom historickom období boli 
schválené alebo neboli. Jed-
noducho, ktoré sme vyhoveli 
protestu prokurátora sú v ta-
kom znení, že už ozaj historic-
kú úlohu splnili, legislatíva je 
ďaleko, ďaleko vpredu a nie 
je dôvod nevyhovieť,“ pove-
dal Semanco. Poslanec Jozef 
Babják upozornil, že mesto 
by malo vyhovieť aj ďalším 
protestom prokurátora, pre-
tože VZN môžu byť v rozpore 
s ustanoveniami zákona. „Nie 
že by som celkom súhlasil 
s tým, čo tu píše prokurátor, 
ale myslím si, že minimálne 
je to na diskusiu. Jednoducho 
len takto povedať, že nevyho-

vieme protestu prokurátora 
by som s tým celkom nesú-
hlasil,“ reagoval Babják a po-
kračoval: „Myslím si, že sú 
to vecné dôvody a minimál-
ne dôvod na to, aby sme toto 
VZN revidovali v nadväznosti 
na protest prokurátor. Preto 
navrhujem vyhovieť protestu 
prokurátora,“ povedal Babják.   

Mestský právnik: Náš 
názor je iný
Štefan Bukovčík z právne-
ho referátu MsÚ odmietol, 
že by všetkých päť nariadení 
bolo protizákonných alebo 
v rozpore so zákonom. „Je to 
právny názor prokurátora, 
náš názor je iný,“ reagoval Bu-
kovčík. „Ja nepopieram to, že 
prokurátor je strážca zákon-
nosti a, samozrejme, všetkých 
tých vecí ohľadom zákona o 
prokuratúre, ale v konečnom 
dôsledku sú veci, ktoré sú 
napísané v proteste prokurá-
tora jeho právnym názorom 
alebo právnym názorom toho, 
kto ten podnet za tú prokura-
túru podal, s ktorým sa pán 
prokurátor stotožnil. Je to 
právny názor nejakého od-

borníka, prokurátora, ktorý 
má na tieto veci svoj pohľad 
a náš pohľad je rozhodne iný, 
ktorý je rozdielny.  Jediný 
kompetentný orgán v tomto 
štáte, ktorého právny názor je 
správny, je súd. Ten súd roz-
hodne, či právny názor mesta 
alebo právny názor prokura-
túry je správny alebo nespráv-
ny,“ vysvetlil Bukovčík. Mest-
ský právnik upozornil, že pro-
kurátor navrhol zrušiť spomí-
nané nariadenia ako celok. 
„Je otázne, či všetky tie veci, 
ktoré sú v tých všeobecne zá-
väzných nariadeniach, sú pro-
tizákonné alebo v rozpore so 
zákonom. Ja tvrdím, že určite 
nie,“ povedal právnik. Väčšina 
poslancov napokon na protest 
prokurátora schválila zruše-
nie troch nariadení, v prípa-
de VZN o ochrane verejného 
poriadku a nariadenia o psoch 
protestu prokurátora nevyho-
veli. Bukovčík dodal, že ak 
prokurátor podá na súd žalo-
bu, o zákonnosti mestských 
nariadení rozhodne súd. „Až 
po rozhodnutí súdu máme 
možnosť tieto VZN-ka takisto 
opraviť,“ uzavrel Bukovčík. 

Poslanci všetkým protestom prokurátora nevyhoveli
Poslanci mestského zastupiteľstva v Humennom sa na poslednom rokovaní zaoberali až piatimi pro-
testmi prokurátora Okresnej prokuratúry v Humennom, ktoré sa týkali všeobecne záväzných nariadení. 
Poslanci vyhoveli prokurátorovi iba v troch prípadoch.

Na protest prokurátora zrušili tri mestské nariadenia. Ďalším dvom protestom poslanci nevyhoveli.. 
| FOTO MIPO
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Milan Potocký, Prešov  

Najviac žiakov, takmer 
2 250, nastúpi do prvých 
ročníkov v Prešove, v Po-
prade ich počet prekročí 
tisícku. Tradične najmenej 
prvákov očakávajú v naj-
menších okresoch, kde sa 
ich počet opäť medziročne 
znížil – v Medzilaborciach 
73 a 86 v Stropkove.  „Defi-
nitívny termín na odovzda-
nie zápisných lístkov je až 
15. septembra, takže až po 
tomto termíne budú môcť 
riaditelia s istotou zadefi-
novať počet žiakov v aktu-
álnom školskom roku,“ in-
formovala hovorkyňa Pre-

šovského samosprávneho 
kraja Veronika Fitzeková. 
Na území kraja sa nachádza 
spolu 113 stredných škôl 
bez ohľadu na zriaďovate-
ľa, na ktorých k 15. 9. 2015 
študovalo viac ako 35 000 
žiakov. Z tohto počtu je 80 
stredných škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti PSK 
s celkovým počtom 27 400 
žiakov. Krajská samospráva 
zriaďuje spolu 16 gymnázií, 
osem stredných priemysel-
ných škôl, 47 stredných od-
borných škôl a deväť spo-
jených škôl. „Okrem toho 
má vo svojej pôsobnosti 
dve jazykové školy, školský 
internát v Poprade a školu 

v prírode vo Vysokých Tat-
rách. V oblasti vzdelávania 
v PSK pracuje takmer 4-ti-
síc pracovníkov a rozpočet 

dosahuje 74 miliónov eur,“ 
doplnila Fitzeková. 

Milan Potocký, Humenné  

Polícia posilnila hliadky 
a zvýšila dohľad nad bez-
pečnosťou školákov v okolí 
škôl aj v priľahlých uliciach 
v meste Humenné už v prvý 
deň školského roka v ponde-
lok 5.septembra. Hovorkyňa 
Prezídia Policajného zboru 
Denisa Baloghová upozor-
nila, že nový školský rok je 
plný nástrah najmä pre prvá-
čikov. „Dospeláci sú ich veľ-
kým vzorom. Preto by rodičia 
mali vždy myslieť na to, že čo 
deti uvidia, to opakujú a učia 
sa od nich. Deti treba viesť 
k tomu, aby sa v cestnej pre-
mávke správali zodpovedne 
a uvážlivo. Pri prechádzaní 
cez cestu sa treba dôkladne 
presvedčiť, či je to bezpečné. 

Tam kde je „semafor“, pre-
chádzať na zelený signál, tam 
kde nie je, použiť nadchod či 
podchod. Kde nie je ani ten, 
čo najkratšou kolmou trasou 
a čo najrýchlejšie cez cestu 
prejsť,“ uviedla policajná ho-
vorkyňa. Treba myslieť aj na 
dostatočné označenie detí 
a ich školských tašiek reflex-
nými prvkami. Upozorniť ich, 
že počúvanie hlasnej hudby 
cez slúchadlá pripojené na 
mobil, či podobné prehráva-
cie zariadenia, je pri prechá-
dzaní cez cestu mimoriadne 
nebezpečné, preto by ich ani 
nemali používať. 

Vodiči by mali byť 
predvídaví 
„Vodičom snáď už ani ne-
treba opakovať ich povin-

nosti, veď sú zodpovední, 
predvídaví a ohľaduplní nie 
len v prvý školský deň, ale 
po celý rok. Pozorne sledujú 
situáciu v cestnej premávke. 
Predvídavo spomaľujú najmä 
na miestach, kde je predpo-
klad zvýšeného pohybu osôb 
a v blízkosti priechodov zni-
žujú rýchlosť a nechajú čas 
chodcom na bezpečný presun 
cez vozovku,“ informovala 
Baloghová.

 Nehodovosť detí v 
číslach    
 Za sedem mesiacov tohto 
roka zavinili deti na bicykloch 
33 dopravných nehôd a deti 
ako chodci 112 nehôd. „Naj-
viac nehôd sa stáva, keď sa 
deti dostatočne nepresvedčia, 
že môžu cez cestu bezpečne 

prejsť, pre nepozornosť vbeh-
nú pred prichádzajúce auto, 
či autobus. Výnimkou nie je 
ani prechádzanie cez cestu 
mimo priechodu pre chod-
cov, krížom cez viac jazdných 
pruhov a čoraz častejšie pou-
žívanie slúchadiel, pre ktoré 
„nepočujú a nevidia“ dianie 
okolo seba,“ zdôraznila poli-
cajná hovorkyňa. Od začiatku 
roka do 1.septembra došlo 
celkovo k takmer 8700 do-
pravným nehodám, čo je o 29 
menej ako v porovnateľnom 
období vlani, o život prišlo 
141 osôb, čo je pokles o 11 
v porovnaní s rovnakým ob-
dobím minulého roka a k ťaž-
kým zraneniam došlo vo vyše 
600 prípadoch, o 108 menej 
ako pred rokom. 

Na stredné školy v Humennom nastúpi vyše 600 prvákov

Začal školský rok. Pozornejší by mali byť vodiči aj školáci

Na stredné školy v Prešovskom kraji by v školskom roku 2016/2017 malo 5. septembra nastúpiť tak-
mer 7-tisíc prvákov.  V Humennom by to malo byť 622 a v Snine 155 prvákov.

V pondelok otvorili svoje brány školy aj škôlky. Polícia upozorňuje rodičov, aby deti viedli k tomu, aby 
sa v cestnej premávke správali zodpovedne a uvážlivo. Za sedem mesiacov tohto roka zavinili deti na 
Slovensku na bicykloch 33 dopravných nehôd a deti ako chodci až 112 nehôd.
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-MJK- Humenné

Šťastie v nešťastí našla dvojica 
z osobného auta zn. Peugeot 607. 
Vodič tohto auta si to „napasoval“ 
v utorok 23. augusta priamo pod 
náves kamióna. Jazdná súprava 
nákladného ťahača, ktorej už roky 
je jednou zo zastávok na obvyk-
lej trase aj supermarket Billa na 
Laboreckej ulici v Humennom, 
mala tentokrát smolu. Alebo skôr 
spomínaný osobák, ktorý sa pod 
kamión takmer zroloval. 
V uvedený deň asi o 10.15 hod. od-
bočoval vodič kamióna z hlavnej 
cesty smerom vpravo na parkovis-
ko k prevádzke. Pri tomto manévri 
však objemnejšie cestné vozidlá 
si pri odbočovaní priamo z jazd-
ného pruhu musia tzv. natočiť do 
zákruty s väčším polomerom. Za 
nákladným autom vodič vedúci 

osobné vozidlo zn. Peugeot, zrej-
me, nevenoval dostatočne pozor-
nosť situácii na ceste a nepočítal 
s tým, že kamión pred ním by mo-
hol odbočovať vpravo. Brzdná drá-
ha v oboch prípadoch bola priam 
zanedbateľná, resp. nulová, keďže 
žiadne z vozidiel nemalo v mo-
mente zrážky vysokú rýchlosť. 
Výsledkom tak bol bočný náraz 
ľavej prednej časti osobného auta 
do pravej bočnej časti v strede pod 
návesom kamióna mimo kolies. 
Pohľadov záujemcov z okoloidú-
cich bolo tak akurát, v mieste uda-
losti stratila doprava na plynulosti 
len mierne, príslušníci dopravnej 
polície si so zrážkou i usmernením 
dopravy poradili bez zbytočných 
prieťahov. K zraneniu aktérov „ne-
hody“, či skôr škodovej udalosti, 
nedošlo. V prípade silnejšieho vo-
zidla bola škoda na pohľad mini-
málna (zakrivenie chrániča rezer-
vy), Peugeot mal viditeľne poško-
dené a geometricky vychýlené obe 
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P R E D A J

 � Predám AUTO zn. Fiat Brava 
1.2 (benzín, 16 ventil, r. v. 1999) + 4 
zimné pneumatiky (obuté). Cena 800 
eur. Tel. 0907 158 317 (volať po 17. 
hod.).

HE-R/0005

 � Predám BUKOVÉ ODREZKY. 
Tel. 0908 102 786.

HE-R/0001

 � Predám PASCE NA LÍŠKY 

a KUNY. Viac info – www.123nakup.
eu / tel. 0907 181 800. 

HE-R/0004

P R Á C A

 � Prijmeme PRACOVNÍČKU NA 
UPRATOVANIE. Miesto výkonu prá-

ce – Strážske. Tel. 0905 256 038.

HE-R/0003

 � Prijmem HARISTOV a PRA-
COVNÍKOV NA GÁTER – drevovýro-
ba. Tel. 0905 256 038.

HE-R/0002

R Ô Z N E 

 � Výpredaj skladu – www.123na-
kup.eu – objednajte si tovar nad 100 
eur a bude vám automaticky doruče-
ný so zľavou - 50% . Nová LIAHEŇ 
už od 32,50 eur / PASCA len za 5 
eur / KRMÍTKO len za 1 eur...  Ne-
váhajte  a objednávajte. (Zľavy nie 
je možné kombinovať. Ponuka platí 
len do vypredania skladových zásob.) 
www.123nakup.eu

HE-R/0006

Riadková inzercia
057/772 2227, 0911 256 749

INFOSERVIS

V HUMENNOM:
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 

– 20.00 hod.
5. 9.  Pri Nemocnici HE,  
 Ul. 1. mája 5558
6. 9.   Media, Družstevná ul. 7
7. 9.   Benu - Tesco,   
 Družstevná ul. 39
8. 9.  Slnečnica,  
 Ul. 1. mája 21
9. 9.  Pri kaštieli,  
 Mierová ul. 33/1

10. 9.  Avicena,  
 Nemocničná ul. 41
11. 9.  Dr. Max - Kaufland,   
 Štefánikova ul. 50

V SNINE
pon – pia: 16.30 – 20.00 / sob 

– ned 8.00 – 20.00 hod.
5. – 11. 9.  Alba,   
 Študentská ul. 1439

V MEDZILABORCIACH:
pon – pia: 16.00 – 20.00 / sob 

– ned: 8.00 – 20.00 hod.
pohotovosť zabezpečujú verejné 

lekárne v okresoch Humenné 
a Snina

V MICHALOVCIACH:
pon – ned: 8.00 – 20.00 hod.
5. 9.  Rozmarín,  
 Štefánikova ul. 14
6. 9.  Medipharm,  
 Nám. osloboditeľov 18
7. 9. Sanamus,  
 Nám. osloboditeľov 68
8. 9.  U Samaritána,  
 Ul. prof. Hlaváča 21
9. 9.  U Apolóna,  
 Nám. osloboditeľov 12
10. 9. Dr. Max – Kaufland,  
 Hviezdoslavova ul. 1
11. 9. Dr. Max – Tesco, 
 Sobranecká cesta 5910

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Pravotočivý manéver kamióna 
trochu vyviedol z miery osobné 
auto. | FOTO MJK

PRANOSTIKA
Panny Márie narodenie 
(8. 9.) veští lastovičiek 

rozlúčenie.

Ak neprší na Narodenie 
Panny Márie, bude suchá 

jeseň.

Na septembrovom daždi 
hospodárovi veľmi záleží.

Septembrový dážď - po-
liam potrava, ale vi-
nohradom otrava.

Koniec obdobia letných 
horúčav suché hmly ak 

nosí, tuhú zimu z neba na 
Vianoce prosí.

(jac)

KÚPALISKO  
V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový bazén
pon zatvorené – sanitárny deň
ut 8.15 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, pia  9.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 8.15 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 9.00 – 20.00 hod.

sauna – muži
ut, str, pia 14.00 – 19.45 hod.
ned  10.00 – 19.45 hod.

sauna – ženy 
str, pia  16.00 – 19.45 hod.
ned  10.00 – 19.45 hod.

predné kolesá, bol však schopný 
bez akejkoľvek pomoci naštar-
tovať motor a premiestniť sa po 
vlastných na priľahlé parkovisko.
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KULTÚRNE PODUJATIA, VÝSTAVY, MÚZEÁ, KINÁ

INFOSERVIS

Východ / Západ SLNKA
pon –  5:49 / 19:07 hod.
ut –  5:51 / 19:05 hod.
str –  5:52 / 19:03 hod.
štvr –  5:54 / 19:01 hod.
pia –  5:55 / 18:59 hod.
sob –  5:56 / 18:56 hod.
ned –  5:58 / 18:54 hod.

V HUMENNOM
Anna Dlužaninová, nar. 1936
Jozef Gašparovič, nar. 1938
Michal Gašpar, nar. 1938
Pavol Marcinko, nar. 1941
Jolana Kašová, nar. 1945

V MEDZILABORCIACH
Mária Dembická, nar. 1944
Marián Kuľus, nar. 1956

V SNINE
Ján Cihra, nar. 1945
Anna Gnipová, nar. 1948
Gabriela Surmajová, nar. 1957
MUDr. Vincent Lukáč, nar. 1957
Miroslav Haburaj, nar. 1973

V HANKOVCIACH
Michal Veľas, nar. 1941

V CHLMCI
Albína Jusková, nar. 1937

V JASENOVE
Jozefína Horvatová, nar. 1940

V KALNEJ ROZTOKE
Emília Glogovská, nar. 1954

V KOLONICI
Helena Kuzmová, nar. 1927

V LADOMÍROVE
Júlia Matiková, nar. 1938

V MODRE N/CIR.
Anna Kapuscinská, nar. 1940

V NIŽNEJ JABLONKE
Anna Koťová, nar. 1937

V RUSKEJ KAJNI
Bohuš Sikorský, nar. 1953

V SLOVENSKEJ VOLOVEJ
Angela Leníková, nar. 1965

V STAKČÍNE
Mária Demjanová, nar. 1919

V TOPOĽOVKE
Helena Rogalová, nar. 1933

V UBLI
Magdaléna Füzerová, nar. 1925
Lukáš Kresila, nar. 1990

V UDAVSKOM
Miroslav Šalata, nar. 1963
Michal Telepčák, nar. 1951

V ULIČI
Anna Maliňáková, nar. 1928

VO VOLICI
Verona Fedorcová, nar. 1926

OPUSTILI 
NÁS5. 9.  Regina, Larisa 

6. 9.  Alica
7. 9.  Marianna, Mariana 
8. 9.  Miriama, Miriana (Medzinárodný deň 
gramotnosti – UNESCO / Svetový deň fyzikálnej 
terapie)

9. 9.  Martina (Deň obetí holokaustu a ra-
sového násilia)
10. 9.  Oleg (Svetový deň prvej pomoci / Svetový 
deň prevencie samovrážd)
11. 9.  Bystrík, Helga

MENINY oslavujú: 

HUMENNÉ

Kaštieľ – Vihorlatské
 múzeum

DEŇ SVÄTÉHO HUBERTA 
V nedeľu 11. septembra – od 
9.00 hod.: bohoslužba; odo-
vzdávanie poľovníckych vy-
znamenaní; dražba ulovenej 

zveri; otvorenie výstavy Príroda 
a človek / od 13.00 hod.: pre-

zentácia poľovníckych signálov; 
výstava poľovných psov; vystú-
penie sokoliarov; vábenie zveri; 

skupina historického šermu; 
folklórne vystúpenia / jazda 

na koni a lukostreľba; klubová 
výstava KCHTD s udeľovaním 
titulov; lesná pedagogika pre 
deti; súťaž vo varení guľášu...

MICHAL ČABALA: VÝBER 
Z TVORBY

Výstava k nedožitým 75. naro-
deninám akademického maliara 

z Čabín. – Sprístupnená od 8. 
septembra v galerijných priesto-

roch, potrvá do 31. 10. 2016.

Kino Fajn
SLOBODA POD NÁKLA-

DOM: dokument (SVK) v réžii 
Pavla Barabáša – 5. 9. o 19.30 

hod. vo Filmovom klube.
LOVECKÁ SEZÓNA – 

STRACHOPUD: animovaná 
komédia (USA) – 9. 9. o 17.30 
hod.; 11. 9. o 15.30 a 17.30 hod.

MUŽ V TEMNOTE: horor 
(USA) – 9. a 10. 9. o 19.30 hod.
MECHANIK 2: akčný thriller 

(USA) – 11. 9. o 19.30 hod.

SNINA

Kaštieľ
NIKOLA NIKOLAI: VLČIA 

ZBIERKA
Výstava autora v spolupráci 

s Lesoochranárskym zoskupe-
ním VLK v Tulčíku – potrvá do 

7. 9. 2016. 

VIHORLAT SNINA
Výstava k 65. výročiu národné-
ho podniku (1951 – 2016) - po-

trvá do 10. 9. 2016.

AJ MY SME LEGENDÁ-
RIUM

Možnosť zapojenia sa do mobil-
nej hry aj v priestoroch kaštieľa 

- do 15. 9. 2016.

Kino Centrum
SLOBODA POD NÁKLA-

DOM: dokument (SVK) v réžii 
Pavla Barabáša – 7. 9. o 17.00 

hod.
BLÁZNIVÁ PÄŤKA: komédia 
(FRA) - 7. 9. o 19.30 hod.; 9. 9. 

o 17.00 hod.
BOŽSKÁ FLORENCE: živo-
topisný / komédia (GBR) - 8. 9. 

o 17.00 hod.
MECHANIK 2: akčný thriller 
(USA) – 8. a 9. 9. o 19.30 hod.

LOVECKÁ SEZÓNA – 
STRACHOPUD: animovaná 
komédia (USA) – 10. a 11. 9. 

o 17.00 hod.
MUŽ V TEMNOTE: horor 

(USA) – 10. a 11. 9. o 19.30 hod.

MICHALOVCE

Kino Centrum
SLOBODA POD NÁKLADOM: 

dokument (SVK) v réžii Pavla 
Barabáša – 6. 9. o 19.30 hod.
UČITEĽKA: dráma (SVK/

CZE) v réžii Jana Hřebejka - 7. 
9. o 19.30 hod.

MECHANIK 2: akčný thriller 
(USA) – 8., 9. a 11. 9. o 19.30 

hod.
MUŽ V TEMNOTE: horor 

(USA) – 9. 9. o 21.15 hod.; 10. 
9. o 20.00 hod.

LOVECKÁ SEZÓNA – 
STRACHOPUD: animovaná 
komédia (USA) – 10. a 11. 9. 

o 16.00 hod.
JEDNOTKA SAMOVRA-

HOV: akčný / fantasy (USA) 
- 10. 9. o 17.45 hod.

SULLY: životopisná dráma 
(USA) - 11. 9. o 17.45 hod.

Mama – to slovo je cennejšie ako hocijaké iné... 
Drahé srdce na svete sme mali, čo dokázalo nás 
milovať. 

Aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, 
neozve sa už viac. 
Drahá mamka, žiarila z Teba láska  
a dobrota, 
budeš nám chýbať do konca života. 
Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami. 

Druhého septembra uplynul jeden rok 
od smutnej chvíle, kedy nás vo veku 
87 rokov navždy opustila milovaná 
mamička, babka a prababka

Veronika  B Y S T R I A N O V Á 
z Humenného.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. 

S láskou a úctou spomínajú, 
a za tichú spomienku ostatným ďakujú deti s rodinami.

SPOMIENKA H
E

-R
/0007
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(dm), -MJK-; Kamenica n/Cir.

Svoje sily si kamenickí boxeri 
rozložili vyvážene. V slovenskej 
metropole sa tvrdo popasovalo 
tridsať boxeriek z Čiech, Srbska, 
Maďarska a Slovenska v rámci 
Medzinárodného turnaja žien 
o „Pohár Ružinova“. „Náš klub 
vsadil na dobrú kartu. Nikola 
Cenknerová v kategórii staršieho 
dorastu vo váhe do 54 kg porazila 

vo finálovom súboji Srbku Jolanu 
Zekić. Boj bol vlastne v réžii mo-
jej zverenkyne,“ pochválil výkon 
Slovenky jej tréner Marián Miko. 
„Zvíťazila 2:1 na body. Čerešničk-
ou na torte bolo určite medailové 
oceňovanie, keď si Nikola prevza-
la zlato od nášho olympionika 
Jána Zacharu.“ 
V rovnakom termíne, 26. a 27. 
augusta, organizoval Box klub 
Ružinov turnaj s názvom „Sídlis-

kový boj“ za účasti slovenských 
a českých klubov. Humenský 
okres reprezentoval kamen-
ický klub úspešne aj v mužskom 
ringu. „Tomáš Zajac zvíťazil na 
body v kategórii mužov vo váhe 
do 81 kg. Martin Zajac a Samuel 

Hrivňák vo výkonnostne i bodo-
vo vyrovnaných zápasoch svojim 
súperom z Čiech podľahli. Boj 
Dávida Zajaca skončil remízou, 
za súpera mal boxera z domáceho 
klubu,“ uviedol Marián Miko na 
margo výkonu svojich boxerov.

(tp), -MJK-; Snina, RO Domaša

Aktívna letná príprava ozná-
mila svoj záver aj taekwon-
distom sninského klubu 
„čiernych tigrov“. Preto je-
den z augustových týždňov 
bol pre cvičencov Black Tiger 
Taekwondo Klub Snina spes-
trený o tréningový camp v re-
kreačnej oblasti Domaša. 
Letný tréningový tábor otvoril 
svoje brány v pondelok napo-
ludnie a po obvyklej aklimatizá-
cii v novom prostredí športovci 
nezaháľali ani minútu. Keďže 
sninskí taekwondisti úzko spolu-
pracujú aj s mažoretkami Maršál-
kami, tréner klubu Tomáš Potoc-
ký preto prizval aj Nikolu a Dianu 
Sidorové. „Denne sme zaťažili 
náš program troma tréningový-

mi jednotkami, s ranným behom 
popri krásnych brehoch nádrže 
Domaša. V čase voľna sme si užili 
aj zábavu. Večer sa čítala tábo-
rová pošta, každá skupina si pre 
ostatných pripravila program,“ 

uviedol tréner Potocký. Dni ubie-
hali, priateľstvá sa zocelili, aktivi-
ta a boje na tatami sa vylepšovali, 
no aj za týmto príbehom sa písala 
bodka. „O ubytovanie sa posta-
rali priatelia nášho klubu z Belej 

nad Cirochou, za čo im patrí veľ-
ké poďakovanie, rovnako našim 
sponzorom, bez ktorých si našu 
činnosť už ani nevieme predsta-
viť,“ ocenil spoluprácu tréner 
sninských taekwondistov.

Zlato odovzdal Nikole Cenknerovej 
československý olympionik Ján Zachara

Týždeň plný tréningov a zábavy v podaní „čiernych tigrov“

Boxeri od Cirochy z klubu ŠK Miko fit-box po  letnej odmlke svojimi výkonmi úspešne prekročili prah  
novej sezóny. Piateho septembra začínajú opäť tvrdo zarezávať, aby v boxerskom ringu I. a II. slovenskej 
ligy mohli úspešne reprezentovať svoju obec, no najmä samých seba.

Nikola Cenknerová (vpravo) s olympijským víťazom XV. Letných 
OH v Helsinkách (1952) vo váhe do 57 kg, Jánom Zacharom,  
a Jolanou Zekić zo Srbska. | FOTO ARCHÍV DM

Boxerský ring v Bratislave vyplnili celkom úspešne aj kamenickí borci – 
sprava: Samuel Hrivňák, tréner Marián Miko, Nikola Cenknerová, Dávid 
Zajac, Tomáš Zajac a Martin Zajac. | FOTO ARCHÍV DM

Sninskí taekwondisti a mažoretky Maršálky si spestrili leto aj tréningovým campom na Domaši. | FOTO ARCHÍV TP
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III. LIGA VÝCHOD – 7. kolo

Giraltovce – Snina 4:0 (1:0)
G: 16. S. Pankuch, 48. J. Čabala, 58. M. 
Digoň, 63. P. Kuriplach. ŽK: Dvorjak, Voj-
ta – M. Hreha, J. Lukáč, Matús, Popovič. 
ČK: nikto – 83. J. Lukáč (po 2. ŽK). R: E. 
Anguš – M. Lipták, J. Bali-Jenčík. MFK: 
M. Brza – J. Lukáč, D. Karľa, M. Hreha, 
Pe. Hišem, O. Vyshnevskyi, J. Skvašík, 
J. Popovič (88. S. Lojka), L. Bednár, M. 
Červeňák (72. R. Šmajda), E. Matús (64. 
Ľ. Jankaj). Tréner: Pa. Diňa.
•	 Vranov n/Top. – V. Opátske 1:2 (0:0); 
Trebišov – Plavnica 3:0 (0:0); Bard. N. 
Ves – Pušovce 6:1; V. Horeš – Svidník 
1:2; V. Revištia – Prešov B 2:1; Stropkov 
– Svit 0:0.
V. Opátske 6 5 1 0 24:7 16
Giraltovce 7 5 1 1 15:4 16
Trebišov 6 5 0 1 18:5 15
Svit 6 4 1 1 13:5 13
Sabinov 6 3 2 1 17:6 11
V. Revištia 7 3 2 2 10:8 11
Svidník 7 3 1 3 10:8 10
Stropkov 6 2 3 1 12:3 9
Bard. N. Ves 7 3 0 4 16:22 9
Vranov n/T. 6 2 2 2 12:7 8
Prešov B 7 2 2 3 12:12 8
Plavnica 6 1 1 4 11:12 4
V. Horeš 7 1 1 5 9:14 4
Snina 7 0 3 4 5:14 3
Pušovce 7 0 0 7 1:58 0
Pozn.: FK Krásna/KE zo súťaže odstúpila.

IV. LIGA SEVER – 7. kolo

Ľubotice – FK Humenné 1:2 (1:1)
G: 39. J. Adam – 25. N. Sališ, 76. J. An-
drejko. ŽK: Šimko – Andrejko, Cigán. 
FK: Y. Slavik – M. Mikloš, N. Sališ (88. 
J. Vaško), C. Vasiľ, Z. Cigán, V. Voroňák, 
Pe. Petričko, J. Andrejko, D. Šatník (61. 
M. Zlacký), I. Kovach, M. Babin. Tréner: 
J. Valkučák.
•	 Zámutov – Radvaň n/L. 1:4 
(0:2), G: 68. V. Fako – 4. a 90. L. Ondica, 
26. Mi. Paraska, 50. R. Ljubarskij; Me-
dzilaborce – Štrba 2:0 (1:0), G: 2. O. 
Pakhomov, 85. T. Chripák; Pakostov – 
Fintice 4:0 (2:0), G: 13. P. Ragan, 21. A. 
Dubas, 50. Pe. Gombita, 66. J. Fedorko. 
* Kračúnovce – Spiš. Podhradie 1:0; Ra-
slavice – V. Tatry 5:0; Dl. Klčovo – Šariš. 
Michaľany 1:1.
Šariš. Michaľany 6 4 2 0 16:3 14
Záhradné 6 4 1 1 16:9 13
Raslavice 7 3 3 1 13:5 12
Radvaň n/L. 6 3 2 1 12:4 11
Dlhé Klčovo 7 3 2 2 14:9 11
Ľubotice 7 3 2 2 12:8 11
Kračúnovce 7 3 1 3 6:10 10
Medzilaborce 7 2 3 2 13:12 9
Spiš. Podhradie 7 2 3 2 7:6 9
Pakostov 7 3 0 4 12:13 9
Fintice 6 2 2 2 5:9 8
FK Humenné 6 2 1 3 11:8 7
Zámutov 7 2 1 4 6:16 7
V. Tatry 6 0 2 4 3:23 2
Štrba 6 0 1 5 2:13 1
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo 
súťaže odstúpil.

V. LIGA VIHORLATSKO-
DUKELSKÁ – 5. kolo

Jasenov – Ptičie 3:1 (1:1), G: 9. a 73. 
(11m) Pe. Šamo, 66. V. Veselovskyy – 21. 
T. Karas; Kochanovce / Brekov – Sed-
liská 1:2 (0:2), G: 90. M. Mati – 6. a 8. 
A. Gaži; N. Hrušov – Ulič 2:0 (0:0), 
G: 47. M. Horský, 62. M. Palko. ČK: nikto 
– 74. D. Janko (po 2. ŽK); Stakčín – Ka-
menica n/Cir. 2:3 (1:2), G: 34. E. Kira, 
71. Mat. Dudič, 89. V. Steco – 20. S. Kar-
naj, 44. M. Škrlík. * Soľ – Seč. Polianka 
2:1; Hencovce – Sačurov 3:2.
Soľ 5 5 0 0 17:3 15
Jasenov 5 5 0 0 17:6 15
N. Hrušov 4 3 1 0 12:3 10
Hencovce 4 2 2 0 7:4 8
Kamenica n/Cir. 5 2 2 1 6:8 8
Ptičie 5 2 1 2 5:6 7
Kochanovce/Brekov  4 2 0 2 6:5 6
Stakčín 4 1 1 2 8:10 4
Seč. Polianka 5 1 1 3 4:9 4
Ulič 5 1 1 3 8:14 4
Sedliská 5 1 0 4 6:18 3
Bystré 4 0 1 3 4:7 1
Sačurov 5 0 0 5 4:11 0
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo 
súťaže odstúpilo.

I.TRIEDA HE – 5. kolo

Kr. Brod – Lukačovce 5:1 (3:0), G: 2. 
a 5. D. Jačisko, 19. R. Mata, 48. E. Vrabeľ, 
82. S. Kandráč – 56. J. Jašš; Udavské – 
Papín 4:0 (2:0), G: 2. a 22. M. Jankaj, 
62. V. Vološin, 67. A. Timuľák. ČK: 52. P. 
Harvan – nikto. R: Pe. Barnišin; N. La-
dičkovce – Borov 1:3 (0:0), G: 90. J. 
Kuruc – 55. a 88. I. Černega, 66. M. Ma-
maj. ČK: nikto – 90. A. Černega (po 2. ŽK). 
R: Pe. Turčík – M. Ruščanský, A. Groško; 
Koškovce – V. Sitnica 2:0 (1:0), G: 45. 
a 71. D. Benec; Dlhé n/Cir. – Ubľa 4:1 
(3:0), G: 17. P. Milčík, 27. L. Burik, 33. M. 
Čopík, 90. K. Vudmaska – 63. L. Pavlina; 
Lieskovec – Lackovce 3:0 (0:0), G: M. 
Hudák, 63. S. Petro, 84. M. Jurko; Belá 
n/Cir. – V. Hrušov 0:3 (0:1), G: 22. G. 
Pavlulik, 86. Ľ. Uhľár, 90. M. Ondáč.
V. Hrušov 5 4 1 0 17:4 13
Borov 5 4 0 1 13:4 12
Belá n/Cir. 5 3 1 1 17:6 10
Udavské 5 3 1 1 14:10 10
V. Sitnica 5 2 1 2 9:8 7
Ubľa 5 2 1 2 11:12 7
Lukačovce 5 2 1 2 10:11 7
Krásny Brod 5 2 1 2 10:13 7
Lackovce 5 2 0 3 11:14 6
Dlhé n/Cir. 5 1 3 1 7:11 6
Lieskovec 5 1 1 3 7:11 4
N. Ladičkovce 5 1 1 3 12:18 4
Koškovce 5 1 0 4 3:9 3
Papín 5 0 2 3 5:15 2

II.TRIEDA HE – 5. kolo

Ňagov – Ohradzany 1:0 (0:0), G: 62. I. 
Tabiš. ČK: 89. R. Grundza – 89. Pa. Metiľ 
(po 2. ŽK). R: M. Hudák; Zubné – Bres-
tov 0:0. ČK: 95. T. Sima; Kolonica – 
Rokytov pri HE 5:2 (3:1), G: 44. a 55. 

M. Iskajc, 33. a 57. D. Roškanin, 14. V. 
Lacko – 29. a 83. L. Paňko; Zemplín. 
Hámre – Turcovce 2:0 (0:0), G: 58. 
a 72. T. Cenkner. ČK: nikto – 55. M. Jalč 
(po 2. ŽK). R: L. Grajcár; Hrabovec n/L. 
– Hrubov 3:0 (2:0), G: 16. L. Gužik, 28. 
L. Dolobáč, 50. vlastný (Pa. Matta); Ulič. 
Krivé – Rovné 1:4 (0:2), G: 75. M. Ho-
lovka – 65. a 73. R. Daňo, 6. J. Baláž, 17. 
T. Krajník. ČK: 56. M. Mochnaľ – nikto. 
R: M. Pidanič; Habura – N. Sitnica 1:0 
(0:0), G: 60. I. Varecha.
Zemplín. Hámre 5 4 1 0 11:5 13
Zubné 5 3 1 1 16:6 10
Habura 5 3 1 1 11:5 10
Rovné 5 3 1 1 14:9 10
Ňagov 5 3 1 1 8:4 10
Ohradzany 5 3 0 2 9:4 9
N. Sitnica 5 2 2 1 9:5 8
Brestov 5 2 1 2 10:8 7
Kolonica 5 2 1 2 15:13 7

Turcovce 5 1 1 3 8:13 4
Hrabovec n/L. 5 1 1 3 4:10 4
Rokytov pri HE 5 1 1 3 4:14 4
Hrubov 5 0 1 4 5:15 1
Ulič. Krivé 5 0 1 4 6:19 1

III.TRIEDA HE – 3. kolo

Kochanovce / Brekov B – Podskal-
ka/HE 3:2 (1:0), G:A 80. a 83. Pe. 
Dzurko, 35. Pe. Gavula – 61. Mich. Dudič, 
70. L. Paňko. ČK: 89. M. Hadrik – 89. R. 
Tupý, 89. G. Maľar. R: J. Zádražný; Kle-
nová – Oľka (výsledok nebol známy).
Klenová 2 2 0 0 9:1 6
Čertižné 2 1 0 1 5:3 3
Oľka 1 1 0 0 2:0 3
Kochanovce/Brekov B 2 1 0 1 4:5 3
Podskalka/HE 3 0 0 3 3:14 0

-MJK-

FUTBALOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Športový klub stolného tenisu Humenné organizuje 
III. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA 

KARANDIŠOVSKÉHO
10. septembra 2016 (sobota)

v telocvični ZŠ Kudlovská 11 v Humennom
kat.: dvojhra a štvorhra mužov

prihlášky: najneskôr do 8. 9. 2016 do 18. hod. 
tel. 0905 481 631 (A. Pavlotty)

(po termíne nie je možné sa registrovať)
prezentácia: 7.15 – 8.00 hod. otvorenie turnaja: 8.30 hod.

ocenenie – stolnotenisová osobnosť  Horného Zemplína: 8.45 hod.
začiatok zápasov: 9.00 hod.

  10.10. september september

  Stolný tenisStolný tenis

MemoriálMemoriál
Františka KarandyšovskéhoFrantiška Karandyšovského

III. ro níkčIII. ro níkč
Telocvičňa ZŠ Kudlovská Humenné – vstup voľný – začiatok 08.30 hod.Telocvičňa ZŠ Kudlovská Humenné – vstup voľný – začiatok 08.30 hod.

                          www.sksthe.sk
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-MJK-, (lmch); Humenné

Uplynulú sobotu 3. septem-
bra prešli humenské teni-
sové dvorce opäť záťažovou 
skúškou. Tentokrát bol tur-
naj detí do 10 rokov – PPC 
Cup, ktorý usporiadal 1. 
TC Humenné predzvesťou 
Majstrovstiev SR družstiev 
kategórie starších žiakov 
v termíne 4. – 6. septem-
bra. 

Toho tradičného turnaja v Hu-
mennom - PPC Cup sa zúčastnilo 
22 dievčat a 12 chlapcov vo veku 
do 10 rokov. Usporiadateľský 
1. TC Humenné reprezentovalo 
osem dievčat - Zuzana Bickov-
činová, Karin Ďurianová, Karin 
Ferjaková, Alexandra Gajdošo-
vá, Annamária Hnatová, Emma 
Sabína Hubová, Zuzana Sema-
nová, Simona Straková; a troji-
ca chlapcov - Filip Goffa, Lukáš 
Lipa a Timotej Titko. Zápasy sa 
odohrali v disciplíne dvojhra 
chlapcov, resp. dievčat. 
Turnaj dievčat vyhrala humen-
ská tenistka Karin Ferjaková, 
víťazom chlapčenskej kategórie 
sa stal Matúš Vateha z TK WLP 
Bardejov. Aj v cene útechy bo-
dovali hráči 1. TC Humenné 
- Timotej Titko (1.), Karin Ďu-
rianová (2.), Lukáš Lipa (3.), 
Emma Sabína Hubová a Simo-
na Straková (3.).

CHLAPCI (12)
Do šestnástky pavúka chlapcov 
sa zamotalo humenské trio. 
Lipa podľahol svojmu súpero-
vi M. Ištokovi (3:6) už v prvom 
kole, rovnako sa zachoval Titko 
(2:6), ktorý mal tú smolu, že bol 
nasadený v prvom kole na ne-
skoršieho víťaza turnaja, Matú-
ša Vatehu (TK WLP Bardejov). 
Tretí nasadený v turnaji Goffa 
skončil v druhom kole na rakete 
R. Pavliščíka z TA Prešov (0:6), 
neskoršieho porazeného finalis-
tu (5:7), v prvom kole humen-
ský zástupca mal voľný žreb. 

DIEVČATÁ (22)
Mladé tenistky 1. TC Humenné 
boli vyžrebované do 32-miest-
neho pavúka. Bickovčinová 
neuspela hneď v prvom kole 
(0:6 - L. Kozmová), taktiež Ďu-

rianová (6:7 / 5 – K. Kucbelová) 
i Hnatová (2:6 – Z. Maruščáko-
vá); Gajdošová s voľným žre-
bom podľahla v druhom kole 
L. Kozmovej (2:6), rovnako 
Hubová (1:6 – Z. Maruščáková) 
aj Straková (3:6 – D. Dienešo-
vá); Semanová najprv porazila 
A. S. Her-
dickú (6:2), 
v druhom 
kole však 
nestačila na 
D. Jalčovú 
(2:6). Víťaz-
nú cestu si 
razila Karin 
Ferjaková. 
S voľným 
ž r e b o m 
s prvého 
kola pora-
zila v osem-
finále P. 
Z. Herdic-
kú 6:1, vo 
štvrťfinále 
6:2 nasade-
nú jednotku 
turnaja N. 
Smoleňovú, 
v semifinále 
ju nezasta-
vila ani Z. 
M a r u š č á -
ková (6:0) 
a stopku 
vystavila humenská tenistka 
Ferjaková súperke Lujze Koz-
movej (TK Mladosť Košice), 
ktorej dovolila uhrať tri hry 
(6:3). 

Karin Ferjaková si letnú antuku užíva, triumfovala aj na turnaji PPC Cup

Víťazi tenisového turnaja PPC Cup v Humennom – Matúš 
Vatecha a Karin Ferjaková. | FOTO ARCHÍV TCHE

Dievčatá sa registrovali na PPC Cup v počte dvadsaťdva tenistiek. | FOTO ARCHÍV TCHE

Laco Mochnacký dáva chlapcom pokyny pred turnajom. | FOTO ARCHÍV TCHE

Cena útechy pre Timoteja Ti-
tka. | FOTO ARCHÍV TCHE

1.TENISOVÝ CLUB HUMENNÉ
prijíma 5 – 7-ročných 
(chlapcov i dievčatá)

do TENISOVEJ PRÍPRAVKY
Info na tel. č.: 
0903 608 285
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(mtgh), -MJK-;  
Zemplínska šírava, Humenné

Mokrú i suchú intenzívnu 
prípravu pre nadchádzajúcu 
zimnú plaveckú sezónu ab-
solvovali registrovaní žralo-
ci a piraňky z Humenného. 
Svoj prístav malo 23 chlapcov 
a 18 dievčat Plaveckého klubu 
Chemes Humenné už tradične 
v hoteli Granit v oblasti Medve-
dia hora na Zemplínskej šírave. 

V štyroch výkonnostných sk-
upinách absolvovali dvojfázový 
plavecký tréning v 25-metro-
vovm bazéne pod dohľadom 
trénerov klubu M. Tomahogha, 
J. Pencáka, Z. Kirschnera a p. 
Luksaja. „Okrem našich boli 
do tréningu zaradení aj plavci 
z Plaveckého klubu Rimavská 
Sobota s trénerom Jurajom 
Husárom,“ dodal predseda 
humenského klubu Marián 
Tomahogh. „Súčasťou sústre-
denia boli športové hry, reha-
bilitačné cvičenia, vzdelávacie 
kvízy a prednášky. O regen-
eráciu fyzickej stránky plavcov 
sa postarala masérka Lenka, 
ktorá kvalitne zabezpečovala 

masérske služby pre jednotlivé 
skupiny, vrátane rehabilitačných 
cvičení. Všetci absolvovali aj 
turistickú túru, ktorá aj týmto 
spôsobom preverila kondíciu 
plavcov,“ uviedol Tomahogh. 
Vekovo starší športovci absol-
vovali výstup na Sninský kameň 
z Morského oka a najmladší 
spoznávali krásy Morského oka.
Určite nevplávame do 
zakázaných vôd, keď budeme 
s trénermi súhlasiť, že každé 
takéto plavecké sústredenie 

spĺňa svoj účel. „Následné 
súťažné výsledky plavcov, 
ktorí sa ho zúčastnili iste  
potvrdia jeho opodstatne-
nie. Pretekári získali na 
kondícii a súčasťou bolo 
aj vylepšovanie techniky  
plaveckých spôsobov,“ oz-
rejmil podstatu takéhoto, 
nie prvého sústredenia pre 
humenských plavcov, ktorí 
sú podobne vyťažení aj 
na sklonku zimy, Marián 
Tomahogh.

-MJK-, (pet); Košice, Humenné

Na sklonku augusta, cez ví-
kend 27. a 28.,  sa na košic-
kých tenisových dvorcoch TK 
Mladosť uskutočnilo finále re-
gionálneho kola detského Fed 
Cup-u detí do 10 rokov. 

Dve družstvá 1. TC Humenné sa 
kvalifikovali na tento turnaj: A – 
Karin Ferjaková, Klára Bučková, 
Timea Fogošová, Simona Strako-
vá a Zuzana Semanová, kapitán 
Daniel Ferjak; B – Alexandra Gaj-
došová, Karin Ďurianová, Emma 
Sabína Hubová, Zuzana Bickovči-
nová, Klaudia Ľaľová a Gabriela 
Dubová, kapitán Milan Venglár.
Humenské B-čko skončilo v skupi-
novej fáze s bilanciou 3 prehry / 0 
výhier / skóre 4:9 a 3 bodmi na po-
slednom mieste skupiny A. Lepšiu 
pozíciu, 2. miesto, si zo skupiny B 
priniesli do semifinále dievčatá hu-

menského A-čka s bilanciou 2 vý-
hry / 1 prehra/ skóre 7:8 a 5 bodov. 
Tu však neuspeli proti Tenisovej 
akadémii Prešov A, neskôr v zápase 
o bronzovú priečku podľahli druž-
stvu TK Mladosť Košice B.

skupina A
Humenné B – TA Prešov B 2:3, 
Humenné B – TK Mladosť Košice B 
2:3, Humenné B – TA Prešov A 0:3. 
Poradie: 1. TA Prešov A, 2. TK Mla-
dosť Košice B, 3. TA Prešov B, 4. 
1.TC Humenné B.

skupina B
Humenné A – TC 92 Levoča 3:2, 
Humenné A – TKM Betliar 3:2, 
Humenné A – TK Mladosť Košice 
A 1:4. Poradie: 1. TK Mladosť Ko-
šice A, 2. 1.TC Humenné A, 3. TKM 
Betliar, 4. TC 92 Levoča. 

semifinále
TA Prešov A – 1. TC Humenné 
A 4:1, TK Mladosť Košice B – TK 
Mladosť Košice A 1:4.

o 3. miesto
1.TC Humenné A – TK Mladosť 
Košice B 2:3.

finále
TA Prešov A – TK Mladosť Košice 
A 2:3.

Konečné poradie 
– 1. TK Mladosť Košice A, 2. Te-
nisová akadémia Prešov A, 3. TK 
Mladosť Košice B, 4. 1.TC Humen-
né A

Letné plavecké sústredenie opäť preverilo kondíciu humenských plavcov

„Zemiaková“ priečka z regionálneho kola Detského Fed Cup-u pre humenské tenistky

Jedno z ďalších sústredení na Zemplínskej šírave pred sezónou majú plavci z PK Chemes Humenné. |  FOTO ARCHÍV PKCH

1.TC Humenné A – zľava: K. Ferjaková, kapitán D. Ferjak, K. Bučková, 
T. Fogošová, S. Straková a Z.  Semanová. |  FOTO ARCHÍV TCHE

Plavecký klub  
CHEMES HUMENNÉ

začína  
ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK

pre deti od roku narodenia 
2010 a staršie.

Výber sa uskutoční
6. 9. (utorok) a 7. 9. 2016 (streda)

so začiatkom o 16.00 hod.
vo výukovom bazéne krytého kúpaliska.

Informácie na tel. č.:
0944 324 369, 0944 236 140
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-MJK- Humenné

 Kopačky hryzie humenský 
futbal v poslednom období 
rôznym spôsobom. História 
a odchovanci najpopulár-
nejšieho a najmasovejšieho 
druhu športu vo svete v na-
šom regionálnom poníma-
ní siahajú ďaleko i vysoko. 
Jedna éra skončila, tá druhá 
a tretia poskakovala na jed-
nom trávniku všakovakými 
spôs-obmi, no a tá súčasná 
musí stúpať level po leveli 
z tých najnižších súťaží po-
maly nahor. Ťažko skúšaný 
1. HFC Humenné zanechal 
po sebe nevybavené účty na 
ťarchu samotného mesta 
i Správy športových a rekre-
ačných zariadení. 

Neuhradené a po ôsmich rokoch 
už premlčané pohľadávky Sprá-
vy rekreačných a športových za-
riadení Humenné (SRaŠZ) voči 
spoločnosti 1. HFC Humenné sa 
tak po odklepnutí humenskými 
poslancami na XI. Zasadnu-
tí Mestského zastupiteľstva vo 
štvrtok 25. augusta prehupli do 
stavu odpisového. Bodom č. 16 
programu bol – Návrh na odpis 
pohľadávok voči 1. HFC spol. s r. 
o., Chemlonská 1, 066 01  Hu-
menné, IČO: 36514063. Pred-
kladateľom návrhu bol zástupca 
primátorky mesta Humenné, 
Ing. Arch. Andrej Semanco. 

Dôvodová správa
V zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta 
Humenné navrhujeme na odpis 
pohľadávky za služby na futbalo-
vom štadióne voči  firme 1. HFC 
Humenné spol. s r. o., Chemlon-
ská 1, 066 01 Humenné, IČO: 
36514063, vo výške 9 768,21 €. 
Tieto pohľadávky sú po lehote 
splatnosti , ich splatnosť bola 
v roku 2008 a 2009 (priložená 
tabuľka).  Dňa 4. 9. 2015 bola 
zaslaná doporučenou poštou na 
adresu 1. HFC spol. s r. o. „Upo-
mienka - pokus o zmier“, násled-
ne sa 8. 9. 2015 doporučený list 
vrátil späť na SRaŠZ Humenné.  
Dňa 8. 9. 2015 bola  „Upomien-
ka - pokus o zmier“ poslaná na 

adresu konateľa 1. HFC spol. s 
r. o. Dňa 2. 10. 2015 SRaŠZ Hu-
menné bola listom doručená od-
poveď od konateľa spoločnosti 
1. HFC spol. s r. o., ktorou nám 
oznamuje, že lehota splatnosti 
na požadovanú sumu bola nie-
koľkokrát premlčaná.

č. internej FA splatnosť suma / €
20271-08 9. 12. 2008 423,40
20298-08 26. 12. 2008 1 659,70
20070-09 29. 3. 2009 2 075,12
20105-09 29. 4. 2009 2 002,75
20129-09 2. 6. 2009 979,97
20152-09 29. 6. 2009 1 276,73
20181-09 29. 7. 2009 1 350,54
spolu x 9 768,21

Vinník by mal byť potrestaný
Opozičný poslanec Jozef Bab-
jak z Klubu za demokratické 
Humenné vyzval vedenie mes-
ta i poslancov MsZ na vyvode-
nie zodpovednosti tohto stavu. 
„Ak si všimnete dátumy vzniku 
a prvej výzvy na zaplatenie, tak je 
to sedem rokov. V priebehu sied-
mich rokov si na SRaŠZ nikto 
v tom čase nevšimol, že im nie-
kto dlhuje 9 768,21 eur? Svedčí 
to o systéme práce v tejto orga-
nizácii, zároveň o tom, ako bola 
vykonávaná kontrola vtedajšej 
kontrolórky. Až v roku 2015 ve-
dúci finančnej komisie začal vy-
stavovať upomienky na uplatne-
nie si pohľadávok z rokov 2008 a 
2009. Je to aj o vyvodení zodpo-
vednosti, nielen o odpise takmer 
desaťtisíc eur,“ uviedol Babjak. 
Vo svojom vystúpení poslanec 
MsZ Jozef Babjak spomenul aj 
list, ktorým reagoval konateľ 1. 
HFC na výzvu upomienky. „V 
podstate sa pousmial nad situá-
ciou, že čo sme doteraz robili ale-
bo nerobili, keďže pohľadávka sa 
bez toho, aby s ňou niekto niečo 
robil, stala premlčanou.“ 

Súhlasím, že treba vyvodiť 
zodpovednosť
Sám predkladateľ tohto návrhu 
Andrej Semanco sa vyvodeniu 
zodpovednosti vôbec nebrá-
ni a dáva Babjakovi za pravdu. 
Zdôraznil však, že mnohí z fun-
govania v predchádzajúcom 
období v istých funkciách dnes 
sedia v mestskom parlamente. 

„Hľadáme vinníka. Podľa mňa, 
vinníci sú tí, ktorí boli zamest-
naní v SRaŠŽ a prehliadali da-
né faktúry, ktoré vystavovali.“ 
Ide o sedem faktúr v celkovej 
sume 9 768,21 eur vystavených 
postupne na konci roku 2008 
a priebežne v roku 2009. „Vede-
nie SRaŠZ ich viedla v stave ako 
nevymožiteľné pohľadávky, a te-
da premlčané. Preto bolo nutné 
s tým niečo robiť,“ uviedol zá-
stupca primátorky Humenného, 
Andrej Semanco. „Súhlasím, že 
treba vyvodiť zodpovednosť. Ale 
je nutné si uvedomiť, že tí, ktorí 

sú za tento stav zodpovední, už 
v SRaŠZ nie sú zamestnaní. Ma-
lo by byť pre nás mementom, že 
ak takto prerokovávame správu 
o hospodárení mestských spo-
ločností, mali by sme byť dôsled-
nejší a nepripúšťať takéto veci 
v budúcnosti.“  

Predmetný návrh poslanci Mest-
ského zastupiteľstva v Humen-
nom odobrili. Schválili tak odpis 
pohľadávok voči 1. HFC spol. s 
r. o. Humenné v celkovej výške  
9 768,21 €. 

O premlčaných pohľadávkach humenského 
futbalu rozhodovali mestskí poslanci

Predkladateľom predmetného návrhu bol zástupca primátorky 
Humenného, Andrej Semanco (uprostred). | FOTO MJK

Jozef Babjak (tretí zľava) z opozičného Klubu za demokratické 
Humenné vyzval na vyvodenie zodpovednosti za vzniknutú 
situáciu. | FOTO MJK


