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Súd rozhodol. J. Vaľová sa musí ospravedlniť 
spoločnosti Chemes, a.s., Humenné

Senát Krajského súdu v Prešove rozhodol, že Jana Vaľová sa musí ospravedlniť obchodnej spoločnosti CHEMES, a. s., Humenné 
za to, že na adresu tejto spoločnosti ako poslankyňa NR SR uviedla nepravdivé skutkové tvrdenia a neprimerané hodnotiace 
úsudky. Podľa súdu tak neoprávnene zasiahla do dobrej povesti tejto obchodnej spoločnosti. Tento rozsudok je právoplatný.

Humenčania sa postavili 
za Slušné Slovensko

Poslanci pri príležitosti 
sviatku MDŽ potešili 
Humenčanky

  Viac na str. 9   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné   

Primátorka mesta Humenné Jana 
Vaľová sa bude musieť ospravedl-
niť obchodnej spoločnosti CHE-
MES, a. s., Humenné za to, že na 
rokovaní Mestského zastupiteľstva 

mesta Humenné, ktoré sa konalo 
ešte 23. júna 2010, uviedla na ad-
resu tejto spoločnosti nepravdivé 
skutkové tvrdenia a neprimerané 
hodnotiace úsudky týkajúce sa pre-
púšťania zamestnancov tejto spo-
ločnosti. Na rokovaní zastupiteľ-

stva vystúpila ako poslankyňa NR 
SR a svojimi výrokmi podľa súdu 
neoprávnene zasiahla do dobrej 
povesti obchodnej spoločnosti 
CHEMES, a. s., Humenné. V tom 
čase Jana Vaľová ešte nebola pri-
mátorkou, okrem poslankyne NR 

SR vykonávala aj funkciu radového 
poslanca mestského zastupiteľstva 
a aj poslanca vyššieho územného 
celku. V rozsudku sa ďalej uvádza, 
že Jana Vaľová je zároveň povinná 
zaplatiť spomínanej spoločnosti 
nemajetkovú ujmu vo výške 5-tisíc 
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eur do 3 dní odo dňa právoplat-
nosti tohto rozsudku a zároveň je 
povinná zabezpečiť na svoje nákla-
dy uverejnenie ospravedlnenia v 
miestnom periodiku s názvom Hu-
menský Korzár v lehote 30 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozsudku. Vaľová je podľa 
súdu povinná predniesť osprave-
dlnenie aj na najbližšom rokovaní 
mestského zastupiteľstva. Kraj-
ský súd o tom rozhodol v polovici 
februára tohto roku. Súd zároveň 
priznal spoločnosti Chemes, a. s., 
Humenné nárok na náhradu trov 
konania v plnom rozsahu. O výške 
tejto náhrady bude rozhodnuté sú-
dom prvej inštancie samostatným 
uznesením.

Vaľová uviedla 
nepravdivé tvrdenia
Trojčlenný senát Krajského súdu 
v Prešove dal za pravdu spoločnos-
ti Chemes, a. s., Humenné, ktorá 
sa na súde domáhala ochrany dob-
rej povesti spoločnosti. Firma sa 
obrátila na odvolací krajský súd 
potom, ako nebola úspešná pred 
prvoinštančným súdom, ktorý jej 
žalobu trikrát zamietol. Firma sa 
domáhala ochrany dobrej povesti 
právnickej osoby z dôvodu, že Jana 
Vaľová na Mestskom zastupiteľ-
stve v Humennom dňa 23.6.2010 
uviedla na adresu obchodnej spo-
ločnosti nepravdivé skutkové tvr-
denia. Vaľová mala tvrdiť, že firma 
požiadala príslušný úrad práce o 
príspevok pre 470 zamestnancov, 
ktorí by mali pracovať 2 mesiace v 
režime na 65 %, ďalej mala uviesť, 
že o príspevok bolo požiadané pre 
všetkých zamestnancov navrhova-
teľa a že u všetkých zamestnancov 
spomínanej firmy hrozí riziko vý-
povede. Vaľová mala ďalej tvrdiť, 
že spoločnosť nahlásila príslušné-
mu úradu práce, že prepustí 470 
zamestnancov, ak štát nezaplatí 
príspevok, o ktorý spoločnosť žia-

da. Vaľová pred prvoinštančným 
súdom potvrdila, že uvedené vý-
roky na mestskom zastupiteľstve 
uviedla, avšak pred mestským 
zastupiteľstvom si tieto informá-
cie mala zistiť u riaditeľa úradu 
práce. Podľa súdu bolo zistené, že 
poslankyňa Vaľová si tieto infor-
mácie overovala až po rokovaní 
mestského zastupiteľstva. „Bolo 
zistené, že pravdivosť svojich tvr-
dení si sama žalovaná overovala 
až po mestskom zastupiteľstve, čo 
svedčí o tom, že žalovaná nemala 
k dispozícii dostatočne relevantné 
informácie na to, aby takéto skut-
kové tvrdenia mohla pred poslan-
cami mestského zastupiteľstva vo 
vzťahu k žalobcovi predniesť,“ píše 
sa v rozsudku. Spoločnosť Chemes 
v žalobe tvrdila, že skutkové tvrde-
nia Vaľovej sú nepravdivé, pretože 
v čase zverejnenia nepravdivých 
informácií bol z uvedeného dôvodu 
poberaný príspevok z úradu práce 
na 138 zamestnancov v režime 60 
%, ktorý bol v minulosti využíva-
ný aj zo strany niektorých iných 
veľkých spoločností pôsobiacich 
v priemyselnom parku Chemes. V 
žiadnom prípade však nešlo o 470 
zamestnancov pracujúcich v tom-
to režime a spoločnosť Chemes, a. 
s., Humenné nikdy neuvažovala o 
prepúšťaní 470 zamestnancov. 

Súd: Vyjadrenia Vaľovej 
neboli pravdivé
Vaľová sa na spomínanom roko-
vaní zastupiteľstva dotkla aj pod-
mienok v priemyselnom parku. 
Podľa súdu v hodnotiacom úsudku 
uviedla subjektívne a nepravdivé 
hodnotenia, keď hodnotila pod-
mienky v priemyselnom parku 
ako nedostatočné a nie ideálne na 
príjem investorov, čo spôsobilo a 
je spôsobilé odradiť potencionál-
nych investorov, ale aj existujúcich 
zmluvných partnerov žalobcu od 
pôsobenia v priemyselnom parku 
Chemes. „V priebehu konania bolo 
preukázané viacerými dôkazmi, že 

vyjadrenia žalovanej sú neprav-
divé,“ uviedol odvolací súd v roz-
sudku. Ďalej uviedol, že žalovaná 
nepreukázala, z akých skutočností 
vychádzala pri konštatovaní, že 
podmienky v priemyselnom parku 
žalobcu nie sú ideálne a že pod-
nikatelia sú nespokojní. „Kritika 
musí byť primeraná a založená na 
skutkovom základe,“ uviedol senát 
krajského súdu vo svojom roz-
hodnutí. Súd vo svojom rozsudku 
uvádza, že Jana Vaľová v priebehu 
celého konania neuviedla žiadnu 
skutočnosť, ktorá by potvrdzova-
la jej skutkové tvrdenia vyjadre-
né na Mestskom zastupiteľstve 
mesta Humenné dňa 23.6.2010, 
ktorým by bola preukázala pravdi-
vosť týchto svojich tvrdení. Vaľová 
podľa súdu nepreukázala, z akých 
skutočností vychádzala pri konšta-
tovaní, že podmienky v priemysel-
nom parku žalobcu nie sú ideálne 
a že podnikatelia sú nespokojní. 
Práve naopak, z jej  vyjadrenia bola 
vyvolaná reakcia a znepokojenie 
nielen u obchodných partnerov 
a zamestnancov žalobcu, ale aj v 
širšom okruhu ľudí s poukazom na 
zverejnenie v celoštátnej tlači a na 
internetových diskusiách. Vo ve-
rejnosti jej výroky vyvolali dojem, 
že žalobca končí so svojou činnos-
ťou, krachuje, chystá prepúšťanie, 
budú ohrozené dodávky tepla a 
odchod investorov.

„Zásahom do práva na ochranu 
dobrej povesti právnickej osoby 
mohla sa znížiť dôveryhodnosť, 
serióznosť, poctivosť, spoľahlivosť, 
vážnosť, slušnosť, istota v dodržia-
vaní záväzkov a iné hodnoty žalob-
cu v očiach nielen jeho obchodných 
partnerov, s ktorými v tom čase vy-
konával svoju činnosť, ale aj u part-
nerov, ktorí ostali práve pre tento 
zásah skrytí, nepoznaní a nevyužili 
potenciál a služby žalobcu,“ píše sa 
v rozsudku.

Nepravdivé tvrdenie nie je 
oprávnenou kritikou
Súd ďalej v rozsudku uvádza, že 
prezentácia takéhoto subjektívne-
ho názoru Vaľovej na Mestskom 
zastupiteľstve v Humennom z po-
zície poslankyne Národnej rady 
Slovenskej republiky bola nepri-
meraná a aj takýto hodnotiaci úsu-
dok mohol spôsobiť zásah do práva 
žalobcu na ochranu dobrej povesti 
právnickej osoby. „Nepravdivé tvr-
denie nie je oprávnenou kritikou. 
Oprávnenou kritikou môže byť len 
vyjadrenie hodnotiaceho úsudku, 
ktorý má základ v reálnych okol-
nostiach a pravdivých okolnos-
tiach a ktorý hodnotiaci úsudok 
z takýchto pravdivých okolností, 
ktoré je možné označiť a preuká-
zať, vychádza,“ uviedol krajský súd 
v rozsudku. 

porkačovanie zo strany 1 

Súd rozhodol. J. Vaľová sa musí ospravedlniť spoločnosti Chemes, a.s., Humenné

Jana Vaľová sa musí ospravedlniť obchodnej spoločnosti CHEMES, a. s., Humenné za 
to, že na adresu tejto spoločnosti ako poslankyňa NR SR uviedla nepravdivé skutko-
vé tvrdenia a neprimerané hodnotiace úsudky. Podľa súdu tak neoprávnene zasiahla 
do dobrej povesti tejto obchodnej spoločnosti. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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text a foto Milan Potocký, Humenné  

Vyše 500 Humenčanov neodradil 
v piatok podvečer ani neutíchajú-
ci dážď a prišlo na Námestie slo-
body v Humennom vyjadriť svoj 
občiansky postoj k súčasnej mo-
rálnej, spoločenskej a politickej 
kríze na Slovensku. Humenča-
nom, ale aj obyvateľom okolitých 
miest a obcí, ktorí prišli na ná-
mestie, sa prihovoril Ján Mičov-
ský, laureát ocenenia Biela vrana 
za rok 2010. Toto ocenenie získal 
za to, že pred časom upozornil 
na neefektívne nakladanie s ma-
jetkom  Lesov SR a za svoj prin-
cipiálny a morálny postoj. Ján 

Mičovský zdôraznil odhodlanie 
ľudí bojovať za lepšie Slovensko, 
pretože ich neodradilo ani ne-
priaznivé počasie. „Chvála Bohu, 
že prší. Keby tu bolo krásne po-
časie, tak by niekto povedal, že sa 
tu pristavili ľudia, aby sa tak po-
zreli, čo sa tu deje. Vďaka tomuto 
dažďu viem, že sú tú ľudia, ktorí 
cítia, že ten dážď je očistný, a ja 
vám ďakujem, že ste sa ním ne-
dali odradiť. Druhé poďakovanie 
patrí úžasným mladým ľuďom,“ 
poďakoval Mičovský organizáto-
rom pochodu a študentom. Ľudia 
na námestí dali najavo piskotom 
a pokrikom aj to, že sa im nepáči 
arogantný spôsob, akým bývalý 
premiér Róbert Fico podal svoju 
demisiu, keď prezidentovi An-
drejovi Kiskovi povedal: „Neboj-
te sa, ja nikde neodchádzam,“. 
Mičovský hovorí, že napriek tejto 
arogantnosti sa Fico veľmi mýli 
a možno navždy odíde do siene 
hanby Slovenska. „On odchádza, 
on o tom ešte nevie, ešte to nepo-
chopil. A s ním odchádza celá táto 
éra, ktorá je spôsobená tým, že za 
desať rokov sme tu mali vládu, 
ktorá dopustila hlboký morálny 
rozklad tejto krajiny. Že sme tu 
mali vládu, ktorá dopustila, aby 
ľudia, ktorí vo vysokých postoch 
mali slúžiť tejto krajine, tak ju 
rozpredali za špinavých 30 strie-
borných. Vďaka nim ľudia stratili 

vieru v spravodlivosť,“ zdôraznil 
Mičovský. Ľudia na námestiach 
sú podľa neho dôkazom, že majú 
stále odvahu a nádej postaviť sa 
za slušné Slovensko.  

Šudík: Aj v Humennom 
žijú statoční ľudia 
Občiansky aktivista a zakladateľ 
Mládežníckeho parlamentu Fre-
eMar v Humennom Martin Ruš-
čanský potvrdil, že aktivisti, ktorí 
pôsobia v Humennom a v regió-
noch, to majú veľmi ťažké. Často 
sú vystavení rôznym formám za-
strašovania. Aj preto poďakoval 
všetkým, ktorí prišli na námestie. 
„Je to veľká odvaha tu stáť,“ po-
ďakoval sa Ruščanský. Aktivista 
Tomáš Šudík reagoval na pre-
miérove slová, podľa ktorého na 
východnom Slovensku nič nie je. 
„Je tu najvyššia nezamestnanosť, 
sú tu nízke platy, ale odkazujem 
vám: Sú tu statoční ľudia,“ po-
vedal Šudík. Ľuďom zhromažde-
ným na námestí sa prihovoril aj 
aktivista Vladimír Sovjak či no-
vinárka Jana Ďurašková, ktorá  
študovala v Prahe a niekoľko ro-
kov pôsobila aj vo Veľkej Británii. 
„Vždy som vedela, že sa chcem 
vrátiť do Humenného,“ poveda-
la. Dodala, že hoci podľa Fica na 
východnom Slovensku nič nie je, 
Humenčania majú iný názor. „Pre 
mňa tu je všetko. Pre mňa tu je 

rodina, sú tu moji priatelia, moji 
blízki a je tu najviac, čo mám: Je 
tu moje srdce,“ vyznala sa novi-
nárka. Člen Občianskej iniciatívy 
Zemplína Patrik Magdoško prečí-
tal Humenčanom povzbudzujúci 
list, ktorý adresoval obyvateľom 
mesta bývalý arcibiskup Róbert 
Bezák. „Som veľmi rád, že práve 
v Humennom môžem vidieť sta-
točných ľudí. Ľudí, ktorí prišli 
povedať stop mafii, stop korupcii 
a stop okrádaniu a záleží im na 
vyšetrení vrážd Jána a Martiny,“ 
povedal podpredseda mládež-
níckeho parlamentu Freemar 
Humenné a člen Národného mlá-
dežníckeho parlamentu Martin 
Mihaľov, ktorý zároveň prečítal 
aj list brata zavraždeného Jána 
Kuciaka. „Ani nám nie je táto si-
tuácia ľahostajná a nechceme sa 
len prizerať na to, ako sa Sloven-
sko mení na štát, kde nevládne 
právo, ale na štát, kde vládne pár 
mafiánov a oligarchov a kde sa za 
hľadanie pravdy dostane guľka 
do hlavy alebo do srdca,“ povedal 
študent Damián Palašta z Gym-
názia arm. gen. Ludvíka Svobodu 
v Humennom. Ľudia na námestí 
spontánne skandovali heslá, ako 
„Hanba Smeru“, „Preč s Vaľovou“ 
či „Predčasné voľby“. Podujatie 
sa skončilo približne po hodine 
pokojným pochodom v centre 
mesta. 

Humenčania sa postavili za slušné Slovensko
V piatok podvečer prišli na Námestie slobody v Humennom stovky Humenčanov. Obyvatelia mesta vzdali úctu zavraždenému novinárovi Jankovi 

Kuciakovi a jeho priateľke Martine Kušnírovej a zároveň dali jasne najavo svoju nespokojnosť so súčasnou politickou situáciou na Slovensku.

Na snímke: zľava aktivisti Tomáš Šudík, Martin Ruščanský a študent Martin Mihaľov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ Medzi protestujúcimi boli nielen študenti, ale aj seniori a rodiny s deťmi.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenčanov povzbudil aj Ján Mičovský, laureát ocenenia 
Biela vrana. Ocenenie získal za to, že pred časom upozor-
nil na neefektívne nakladanie s majetkom Lesov SR a za 
svoj principiálny a morálny postoj.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Humenskí kriminalisti vyšetrujú 
krádež peňazí z jednej zo snin-
ských firiem. Ku krádeži malo 
dôjsť v období od novembra 2017 
do 8. 3. 2018. Doposiaľ neznámy 
páchateľ prišiel do budovy firmy 

na Strojárskej ulici. „Zatiaľ pres-
ne nezisteným spôsobom preko-
nal uzamknutie dverí vedúcich do 
priestorov kancelárie a ukradol 
odtiaľ 80 000 eur. Humenský vy-
šetrovateľ vedie v tejto veci trestné 
stíhanie pre prečin krádeže,“ vy-
svetlil prešovský krajský policajný 
hovorca Daniel Džobanik.

mpo, Sobrance, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Dňa 8. marca vo večerných ho-
dinách zadržali policajti Riadi-
teľstva hraničnej a cudzineckej 
polície (RHCP) Sobrance pri 
železničnej trati v katastrálnom 
území obce Maťovské Vojkovce, 
okres Sobrance, 2 štátnych prís-
lušníkov Ukrajiny,

ktorí na chrbtoch niesli balíky 
čiernej farby. Boli v nich ulože-
né cigarety rôznych značiek: 104 
kartónov značky JIN LING, 52 
kartónov značky BOND mod-
ré a 65 kartónov značky BOND 
červené opatrených kontrolnými 

známkami Ukrajiny na označe-
nie tovaru. Výška colného dlhu 
bola príslušníkmi Colného úra-
du Michalovce vyčíslená na 6 
369,04 eura. „Pri bezpečnostnej 
prehliadke našli policajti u jed-
ného z Ukrajincov finančnú ho-
tovosť vo výške 2 715 eur, ktorú 
cudzinec následne ponúkol za-
sahujúcim policajtom,“ priblížila 
hovorkyňa Riaditeľstva hranič-
nej a cudzineckej polície (RHCP) 
Sobrance Agnesa Kopernická. 
Prípad na mieste prevzal vy-
šetrovateľ Kriminálneho úradu 
Finančnej správy pre podozre-
nie zo spáchania trestného činu 
porušenia predpisov o štátnych 

technických opatreniach na 
označovanie tovaru a vyšetro-
vateľ Národnej protikorupčnej 

jednotky NAKA pre podozrenie 
zo spáchania trestného činu pod-
plácania. 

ts, Michalovce , FOTO: CÚ

Všetky palety si tentokrát pre-
vzalo mesto Michalovce. Použité 
budú ako palivo v stane pre ľudí 
bez domova. Colníci Colného úra-
du Michalovce v roku 2017 zaistili 
na hranici drevené palety, ktoré 
sa javili ako falzifikáty tovaru. 
Podozrenia colníkov potvrdil aj 
majiteľ ochrannej známky. 566 
kusov drevených paliet, ktoré boli 
neoprávnene označené registro-
vanou ochrannou známkou, tak 

prepadlo v prospech štátu. Colný 
úrad ich následne v súlade s plat-
nou legislatívou namiesto likvi-
dácie verejne ponúkol na huma-
nitárne účely. O palety prejavili 
záujem spolu 3 subjekty. Rozho-
dovalo poradie prijatých žiadostí. 
Colný úrad bezodplatne previedol 
všetkých 566 drevených paliet ur-
čených na humanitu mestu Mi-
chalovce, ktoré ich podľa vlastné-
ho vyjadrenia použije ako palivo v 
stane zriadenom mestom pre ľudí 
bez domova. Colný úrad Micha-

lovce odovzdal na humanitárne 
účely už celkovo 6 028 drevených 
paliet, ktoré si postupne v minu-
lom období prevzalo 15 rôznych 
subjektov. Na ďalšie drevené pa-
lety, ktoré boli colníkmi zaistené, 
a vo veci ktorých v danom čase 
ešte nie je rozhodnuté, pravdepo-
dobne uplatní colný úrad rovnaký 
postup a budú zrejme tiež ponúk-
nuté na humanitárne účely. In-
formovala regionálna hovorkyňa 
Colného úradu Michalovce Klára 
Baloghová.

Z firmy zmizlo 80-tisíc eur

V balíkoch niesli na chrbte pašované cigarety

Colníci už šestnásty raz bezodplatne odovzdali drevené palety na humanitárne účely

Dvaja Ukrajinci niesli na chrbte v blízkosti štátnych hraníc vyše 200 kartónov pašovaných cigariet. Pašerák ponúkol 
policajtom úplatok vyše 2-tisíc eur. Okrem pašovania mu teraz hrozí aj stíhanie za trestný čin podplácania. 

Colný úrad Michalovce odovzdal na humanitárne účely drevené palety zaistené pre porušenie ochrany práv duševného vlastníctva už šestnástemu záujemcovi. 
Colníci odovzdali vo Vyšnom Nemeckom 566 kusov drevených paliet, ktoré boli po prepadnutí v prospech štátu verejne ponúknuté na humanitárne účely. 



PONDELOK
19. MARCA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 5|INZERCIA

H
E

/0095



PONDELOK
19. MARCA 2018HUMENSKÝ EXPRES6 | SPRAVODAJSTVO

mpo, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Každý zamestnanec chce pracovať 
na zdravom a bezpečnom praco-
visku, na ktorom sú mu ponúknuté 
také pracovné podmienky, na aké 
má nárok. Viacerí zamestnávatelia 
však tieto práva ignorujú a svojim 
zamestnancom dávajú podpisovať 
nekorektné zmluvy, prípadne žiad-
ne zmluvwy, alebo porušujú iné zá-
konné povinnosti. Inšpektorát prá-
ce chce odhaliť týchto nezodpoved-
ných zamestnávateľov a zlepšiť tak 
pracovné podmienky na Slovensku 
aj pomocou bežných ľudí.

Čo je to nelegálne zamestnávanie? 
Pod pojmom nelegálne zamestná-

vanie rozumieme zamestnávanie, 
ktoré je v rozpore so zákonom. 
Rozlišujeme 4 jeho typy, tými sú: 1. 
Zamestnanecký vzťah bez podpísa-
nej pracovnej zmluvy alebo dohody 
(brigádnici, sezónne zamestna-
nia,.... ). 2.  Zamestnávateľ nepri-
hlási v stanovenej lehote svojho 
zamestnanca do Sociálnej poisťov-
ne. 3. Zamestnávanie zamestnan-
cov pochádzajúcich z tretích kra-
jín bez povolenia na zamestnanie 
(tretie krajiny sú štáty mimo EÚ, 
ako napríklad Srbsko, z ktorých 
v poslednej dobe prichádza mnoho 
zamestnancov. Takíto pracovníci 
musia spĺňať omnoho viac pod-
mienok pre legálny výkon práce 
na území SR. 4.  Zamestnávanie 

osôb, ktoré sa nelegálne nachádza-
jú na území Slovenskej republiky. 
„Každý môže príslušný inšpektorát 
práce na nelegálne zamestnávanie 
upozorniť prostredníctvom formu-
lára na stránke inštitúcie v sekcii 
Rady a informácie. V tejto sekcii 
nájdete aj iné dôležité a užitočné 

informácie, ktoré sa vám môžu zísť, 
ako napríklad najčastejšie otázky 
a odpovede, ktoré zamestnancov 
najčastejšie trápia, stanoviská NIP 
z rôznych oblastí a iné užitočné 
informácie,“ informovala Judita 
Richterová z Národného inšpekto-
rátu práce.

Inšpektorát práce vyzýva ľudí, aby posielali tipy na nelegálne zamestnávanie
Národný inšpektorát práce chce, aby mu ľudia pomohli odhaliť nezodpovedných zamestnávateľov.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO   

Humenská samospráva aj v tom-
to roku podporí športové aktivity 
v meste. Pre 12 klubov vyčlenili z 
rozpočtu priamu dotáciu v objeme 
130 000 eur. Najviac peňazí popu-
tuje na rozvoj hokeja (54 000 eur) a 
futbalu (49 500). Zvyšok je určený 
pre volejbal, basketbal, tenis, plá-
vanie, atletiku, taekwondo, šach, 
stolný tenis a futsal. Ide o sumy 
od 1300 do 6500 eur. Humenskí 

poslanci na svojom februárovom 
zasadnutí schválili aj nefinančnú 
podporu niektorým klubom, a to 
prostredníctvom využívania mest-
ských športových zariadení na 
základe uzatvorených nájomných 
zmlúv. Ide o mestskú športovú 
halu, v ktorej okrem futbalistov či 
basketbalistov trénujú aj lezci, tiež 
multifunkčné ihrisko na Chemlon-
skej ulici či ihrisko pri Mlyne, ale 
aj telocvičňu. Najviac hodín vy-
členených na krytom kúpalisku je 

pre plavecký klub. Mladí futbalisti, 
basketbalisti a hokejisti ho môžu 

využívať výlučne počas hodín urče-
ných pre verejnosť.

Mesto v tomto roku podporí šport dotáciami v objeme 130-tisíc eur

Ing. Jozef Tirpák, FOTO: KDH   

Vo štvrtok 22. februára 2018 sa 
v zasadačke MsÚ Humenné usku-
točnil Okresný snem KDH v Hu-
mennom. Pozvanie na rokovanie 
prijali vzácni hostia: predseda 
KDH Alojz Hlina, jeho podpredse-
da Pavol Zajac a krajský tajomník 
Alexander Nazarej. V programe ro-
kovania bolo zhodnotenie práce OC 
KDH od ostatného Snemu, ktorý 
sa konal v máji 2016, vyhodnote-
nie prípravy a výsledkov volieb do 

VÚC, kde KDH dosiahlo nečakaný 
úspech, a voľby  zástupcov OC do 
orgánov KDH a delegátov na celo-
slovenský Snem, ktorý sa konal 17. 
marca 2018 v Ružomberku. V tej-
to súvislosti okresný snem prijal 
uznesenie, v ktorom plne podporil 
kandidatúru A. Hlinu za predsedu 
KDH. Vo vystúpení hostí A. Hlina 
rozobral vnútropolitickú situáciu 
KDH po parlamentných voľbách 
v r. 2016, keď sa KDH ocitlo mimo 
parlamentu až po súčasný stav, keď 
sa KDH vracia na politickú scénu. 

P. Zajac sa veno-
val analýze prí-
pravy a výsled-
kov  volieb do 
VÚC, zablahože-
lal M. Babinovi 
a M. Lichmanovi 
k dosiahnutým 
výsledkom a po-
ďakoval okresu 
Humenné za podporu KDH. A. Na-
zarej oboznámil delegátov s mož-
nosťami spolupráce OC s Krajským 
centrom KDH v Prešove. Na záver 

rokovania predseda OC KDH po-
ďakoval všetkým za aktívnu účasť 
a hosťom za to, že prijali pozvanie 
do Humenného.

Humenskí kresťanskí demokrati podporili kandidatúru A. Hlinu
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

„Ústav na výkon trestu odňatia slobo-
dy a Ústav na výkon väzby Leopoldov 
bol pôvodne protiturecká pevnosť z 
roku 1669, ktorá bola po strate vojen-
ského významu v roku 1855 prebudo-
vaná na väznicu. Tomuto účelu slúži 
bez prerušenia dodnes. Kapacita väz-
nice bola v čase jej vzniku 1000 miest. 
Odpykávali si tam trest odňatia slobo-
dy muži odsúdení za najzávažnejšie 
trestné činy, neskôr i z politických 
dôvodov. V osemdesiatych rokoch 
19. storočia zriadili v jej blízkosti tzv. 
Prechodný ústav, ktorý bol prvým vä-
zenským zariadením typu „polootvo-
rených dverí“ v Uhorsku. Existoval 
pod správou väznice do roku 1952, 
keď bol zrušený,“ uviedol pre TASR 
riaditeľ Kancelárie generálneho riadi-
teľa Zboru väzenskej a justičnej stráže 
(ZVJS) Adrián Baláž. Ako ďalej dodal, 
v druhej polovici 20. storočia väznicu 
prestavovali a modernizovali. Pred 
rokom 1989 v nej bolo umiestnených 
cca 2600 odsúdených. „V roku 1990 
vypukla v ústave vzbura väzňov, kto-
rej následkom bolo poškodenie alebo 
úplné zničenie časti objektov ústavu 
a o rok neskôr postihla ústav tragé-
dia, keď pri úteku odsúdených bolo 
zavraždených päť príslušníkov ústa-
vu,“ pripomenul Baláž. Masakra v 
leopoldovskej väznici, považovanej 
za bývalého režimu za najprísnejšie 
väzenie s tvrdými podmienkami, sa 
odohrala 23. novembra 1991, keď sa 
skupina väzňov dohovorila na úteku. 
Boli to Ondrej Harvan (30), odsúdený 
predtým za vraždu na 23 rokov, Dali-
bor Bajger (20), odsúdený predtým na 
11 rokov, Tibor Polgári (30) za vydie-
ranie a lúpežné prepadnutie, odsúde-
ný predtým na deväť rokov, Vladimír 
Duda (25), odsúdený predtým za 
krádeže na osem rokov, Miloš Uriga 
(22), odsúdený za lúpež na sedem ro-
kov, Bartolomej Botoš (26), odsúdený 
predtým za násilnú trestnú činnosť 
na desať rokov, Václav Fedák (21), 

odsúdený predtým na štyri roky. Vy-
šetrovanie neskôr preukázalo, že útek 
plánovali od októbra a boli odhodlaní 
ujsť za každú cenu. Troch príslušníkov 
väzenskej stráže zavraždil Polgári, kto-
rý sa už 20 mesiacov predtým, v marci 
1990, „zviditeľnil“ pri spomínanej veľ-
kej vzbure v Leopoldove. Táto vzbura v 
najťažšom väzení bývalého socialistic-
kého režimu sa začala 15. marca 1990. 
V roku 1993 bolo zrušené pôvodné 
rozhodnutie SNR z roku 1990 o záni-
ku ústavu. V súčasnosti je ústav pro-
filovaný pre výkon väzby obvinených 
mužov a žien, ako aj pre výkon trestu 
odňatia slobody odsúdených mužov 
súdom zaradených v strednom a ma-
ximálnom stupni stráženia, vrátane 
odsúdených na doživotie. V ústave je 
systemizovaných 523 funkčných miest 
príslušníkov zboru a 65 zamestnancov 
zboru. Celková kapacita je 278 miest 
pre výkon väzby a 1140 miest pre vý-
kon trestu odňatia slobody. Aktuálne 
je vo výkone väzby umiestnených 286 
obvinených a vo výkone trestu odňa-
tia slobody 1041 odsúdených. Väzenie 
v Ilave zase bol pôvodný gotický hrad 
a neskôr kláštor, ktorý v roku 1856 
prebudovali na celokrajinskú trest-
nicu pre väzňov s trestom odňatia 
slobody nad 10 rokov. V roku 1889 
bolo rozhodnuté o rozšírení trestnice 
prístavbou novej budovy, takzvanej 
samoväzby. Dostavaná bola v roku 
1896. „V tom čase bolo možné v ústave 
umiestniť až tisíc väzňov. Po vzniku 
Slovenského štátu (1939 – 1945) do 
priestorov ilavského ústavu premiest-

nili z Košíc (Komenského ul.) ústav 
pre chlapcov (nápravnovýchovné za-
riadenie pre dospievajúcu mládež), 
a taktiež tam bol zriadený koncen-
tračný zaisťovací tábor pre odporcov 
vtedajšieho režimu, pre rasovo prena-
sledovaných, najmä Židov a Rómov,“ 
dodal Baláž. V rokoch 1939 - 1950 
bola v Ilave zriadená i ženská väznica. 
Do roku 1977 bola v Ilave aj väzenská 
nemocnica a do roku 1986 tiež odde-
lenie na výkon trestu odňatia slobo-
dy prestarnutých odsúdených, trvale 
chorých a pre invaliditu neschopných 
vykonávať akúkoľvek prácu. „V súčas-
nosti je ústav profilovaný pre výkon 
väzby obvinených mužov a žien, ako aj 
pre výkon trestu odňatia slobody od-
súdených mužov, súdom zaradených 
v strednom a maximálnom stupni 
stráženia, vrátane odsúdených na do-
životie. V ústave je systemizovaných 
325 funkčných miest príslušníkov zbo-
ru a 36 zamestnancov zboru. Celková 
kapacita je 178 miest pre výkon väzby 
a 680 miest pre výkon trestu odňatia 
slobody. Aktuálne je vo výkone väzby 
umiestnených 159 obvinených a vo 
výkone trestu odňatia slobody 598 od-
súdených,“ povedal riaditeľ kancelárie 
generálneho riaditeľa ZVJS.
Najmladším, komplexne vybudova-
ným väzením, je Ústav na výkon tres-
tu odňatia slobody Hrnčiarovce nad 
Parnou. Ústav dali do užívania v roku 
1988 ako nápravnovýchovný ústav pre 
odsúdené ženy zaradené do I., II. a III. 
nápravnovýchovnej skupiny (v tom 
čase ekvivalent súčasného minimálne-

ho, stredného a maximálneho stupňa 
stráženia)a pre mladistvé ženy so síd-
lom v Trnave. „Na území Slovenska po 
skončení II. svetovej vojny odsúdené 
ženy vykonávali trest odňatia slobody 
postupne na troch miestach, a to v 
Želiezovciach, v Bratislave-Petržalke a 
napokon v Bratislave-Mlynskej doline. 
Vo všetkých troch prípadoch sa výkon 
trestu odňatia slobody realizoval v ne-
vyhovujúcich materiálno-technických 
a priestorových podmienkach,“ uvie-
dol Baláž. Správa Zboru nápravnej 
výchovy (v súčasnosti Generálne ria-
diteľstvo Zboru väzenskej a justičnej 
stráže) musela túto nepriaznivú situ-
áciu riešiť. „Vláda Slovenskej socialis-
tickej republiky v roku 1977 rozhodla 
o začiatku výstavby ústavu, ktorý mal 
nahradiť vtedajší Útvar Zboru náprav-
nej výchovy Bratislava-Mlynská doli-
na. Dnes patrí ústav do katastrálneho 
územia obce Hrnčiarovce nad Parnou. 
So stavebnými prácami sa začalo v 
októbri 1982 a celý komplex dokonči-
li v júli 1988. S konečnými úpravami 
a zariaďovaním novovybudovaného 
Útvaru Zboru nápravnej výchovy v Tr-
nave sa začalo v auguste 1988 a bolo 
dokončené v novembri toho roku. 
V súčasnosti je ústav profilovaný pre 
výkon trestu odňatia slobody odsú-
dených mužov súdom zaradených 
v minimálnom stupni. V ústave je 
systemizovaných 289 funkčných miest 
príslušníkov zboru a 44 zamestnancov 
zboru. Celková kapacita je 1443 miest 
pre výkon trestu odňatia slobody. 
Aktuálne je vo výkone trestu odňatia 
slobody umiestnených 1353 odsúde-
ných,“ konštatoval Baláž. V rámci ce-
lého zboru ZVJS je systemizovaných 
4790 funkčných miest príslušníkov 
zboru a 718 zamestnancov zboru. Cel-
ková kapacita ústavov je 1782 miest 
pre výkon väzby a 9159 miest pre vý-
kon trestu odňatia slobody. Aktuálne 
je vo výkone väzby umiestnených 1563 
obvinených a vo výkone trestu odňatia 
slobody 8611 odsúdených.

Najstaršie väzenie je v Leopoldove a Ilave, najnovšie zase v Hrnčiarovciach
Na Slovensku je aktuálne osemnásť väzení – ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby, medzi nimi aj jediná 

slovenská väzenská nemocnica v Trenčíne. K najstarším väzenským zariadeniam na Slovensku patrí ústav Leopoldov a ústav Ilava.
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tasr, Prešov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Pre majiteľov štyroch dopravných 
spoločností, ktoré poskytujú služby 
vo verejnom záujme v Prešovskom 
kraji, pôjde z účelovej dotácie vyše 
610 000 eur na dofinancovanie 
nákladov, ktoré im vznikli vlani 
zvýšením ceny nafty. Kraj sa bude 
podieľať i na zvýšení platov vodi-
čov, na čo vyčlenil asi 650 000 eur. 
Riaditeľ Úradu PSK Jozef Cvoliga 
informoval, že dopravcovia žiada-
li navýšiť ekonomicky oprávnený 

náklad (EON) o 0,06 eura na kilo-
meter. Kraj navrhoval nižšiu sumu, 
nakoniec došlo ku kompromisu na 
navýšení o 0,03 eura na kilometer. 
Dotácia pôjde na vykrytie nákla-
dov na zvýšenie miezd vodičov na 
obdobie od 1. apríla do konca roka. 
Rozpočet pre autobusových pre-
pravcov bude v celkovom objeme 
viac než 19,6 milióna eur. „Od 1. 
mája idú príplatky za soboty a ne-
dele, sviatky a nočné služby hore, 
čo pre našu spoločnosť znamená 
okolo 150 000 eur. Z tohto dôvodu 

boli naše požiadavky voči PSK na-
výšené,“ informoval krajský posla-
nec a generálny riaditeľ spoločnos-
ti SAD Prešov Jozef Kičura. Podľa 
neho táto suma im vykryje príplat-
ky. Avšak požiadavky odborárov 
v SAD Prešov boli vyššie, žiadali 
navýšenie miezd o 10 až 12 percent 
oproti minulému roku. Riaditeľ po-
znamenal, že vodičov autobusov je 
nedostatok, a preto požiadavky na 
zvýšenie ich platov sú stále vyššie. 
V rámci kraja je najvyšší tlak práve 
v krajskom meste. Zatiaľ v prešov-

skej SAD-ke nemuseli prijímať vo-
dičov zo zahraničia. V SAD Prešov 
pracuje 259 vodičov, ich priemerný 
zárobok bol v minulom roku 835 
eur. K redukcii liniek došlo napo-
sledy pred tromi rokmi, keď všet-
kým dopravcom v kraji znížili počet 
kilometrov o jedno percento.

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Výstava je sprístupnená od 14. 
marca v Prírodovednej expozícii Vi-
horlatského múzea v Humennom. 
Obrazom a textom približuje vý-
stava jedinečnú súčasť prírodného 
prostredia, akou sú v ekosystéme 
nezastupiteľné biotopy mokradí. V 
prírodných podmienkach strednej 
Európy sú za mokrade považované 
všetky biotopy, ktorých existencia 
je podmienená prítomnosťou vody 
(napríklad  územia s močiarmi, sla-
tinami, rašeliniskami, vodami prí-

rodnými alebo umelými, trvalými 
alebo dočasnými, stojatými aj tečú-
cimi, územia prírodného aj umelé-
ho pôvodu). Jednotlivé informačné 
panely dokumentujú najvýznam-
nejšie lokality svetového prírodné-
ho dedičstva na území Slovenskej 
republiky, oboznamujú s ich prí-
rodnými hodnotami a zaujímavos-
ťami a poukazujú na potrebu zacho-
vania biotopov mokradí pre budúce 
generácie z hľadiska zachovania 
rozmanitosti živých organizmov, 
prirodzeného protipovodňového 
mechanizmu a socioekonomického 

významu pre človeka. 
Tematickú výstavu do-
pĺňajú vybrané zbier-
kové predmety z boha-
tej zoologickej zbierky 
prírodovedného od-
delenia Vihorlatského 
múzea v Humennom, 
ktoré vhodným spô-
sobom približujú život 
a nezastupiteľné služby mokradí 
pre chod prírody a život človeka. 
Výstava je súčasťou environmentál-
nych aktivít Vihorlatského múzea 
v Humennom, ktorými sa v dňoch 

21. – 23. marca 2018 pripája múze-
um k akciám pri príležitosti Sveto-
vého dňa vody. Výstava vo Vihorlat-
skom múzeu v Humennom potrvá 
do 30. apríla 2018.

Jana Fedičová, Humenné    

Podujatie bude prebiehať v prírodo-
vednej expozícii a učebni Vihorlat-
ského múzea v Humennom v dňoch 
21. – 23. marca. Tematický výukový 
program je zacielený na žiakov 5. 
– 9. ročníka základných škôl a štu-
dentov stredných škôl. Zameria-
va sa na objasnenie problematiky 
využívania vodných zdrojov a ich 

ochrany. Ústrednou myšlienkou 
tematického vyučovania je  tohto-
ročné heslo celosvetovej kampane 
Svetového dňa vody − Odpoveď je 
v prírode, v rámci ktorého ponúk-
neme študentom priestor k spoloč-
nému hľadaniu prírodných riešení 
globálnych problémov, akými sú 
povodne, suchá a problematika kon-
taminácie vodných zdrojov. Naším 
cieľom je inovatívnym spôsobom 

upriamiť pozornosť učiteľov a žia-
kov v rámci prierezového predmetu 
environmentálnej výchovy na ško-
lách na poškodzovanie ekosysté-
mov a prirodzené alternatívy jeho 
obnovy pre trvalo udržateľný rozvoj 
a ochranu prírodného prostredia. 
Súčasťou zážitkového vyučovania vo 
Vihorlatskom múzeu bude videopro-
jekcia tematických filmov (Zo života 
vody, Mokrade Slovenska) spojená 

s prednáškovou a diskusnou časťou. 
Žiaci majú možnosť zapojiť sa do za-
ujímavých edukačných aktivít, získať 
nové informácie a prehĺbiť si dote-
rajšie poznatky počas komentovanej 
prehliadky tematickej výstavy EKO-
SYSTÉMOVÉ SLUŽBY MOKRADÍ 
a prehliadky stálej prírodovednej 
expozície múzea. Odborným garan-
tom podujatia je  Ing. Anna Macková 
zo Správy CHKO Východné Karpaty.

Kraj priplatí dopravcom na mzdy vodičov i na straty za drahšiu naftu  

Výstava ekosystémové služby mokradí

Svetový deň vody vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Prešovský samosprávny kraj (PSK) poskytne účelovú dotáciu viac ako 1 267 000 eur pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej 
doprave. Rozhodli o tom krajskí poslanci na zastupiteľstve PSK, keď schválili úpravu tohtoročného rozpočtu.

V rámci programu environmentálnych aktivít pripravilo  Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Slovenským múzeom 
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši panelovú výstavu pod názvom Ekosystémové služby mokradí. 

Interaktívne podujatie Svetový deň vody vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je pokračovaním objektového vyučovania v rámci 
múzejného projektu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám v predmete biológia a  environmentálna problematika. 
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mi, Humenné, FOTO: MI    

Stretnutie malo svoju kultúrnu 
časť s hudobným vystúpením. 
Poslanci sa tiež mohli dozve-
dieť, s akými problémami v kaž-
dodennom živote prichádzajú 
ženy v Humennom. Ženám sa 
prihovoril poslanec Miloš Me-
ričko. „Žena s teplom svojho 
láskavého srdca a milého slova 
sa vinie celým naším životom. 
Ste tu vždy pre svoje deti a po-
pri všetkých starostiach o ne, 
ste aj manželkami, kolegyňami, 
priateľkami a viete si nájsť čas 
pre veci prospešné nám všet-
kým. Vieme, že matkine srdce 
je najvernejšie, jej schopnosť 
odpúšťať je najdojímavejšia a 
jej materská láska je skutočne 
nekonečná. Želám vám, aby ste 
boli zdravé, šťastné, aby ste aj 
naďalej vnášali teplo do svojich 

rodín, rozdávali lásku a priateľ-
ský úsmev,“ povedal poslanec 
Miloš Meričko. Humenčankám 
pri príležitosti sviatku MDŽ 
zablahoželal aj poslanec Ivan 
Hopta a poslankyňa Mária Ce-
helská. 

Andrej Račko, Humenné    

V období medzi Vianocami 
a Veľkou nocou sa nachádza 
veľa pekných mien. No jed-
no z nich je výnimočné. Je to 
meno Jozef (19. marec). V ne-
dávnej minulosti bolo veľmi 
obľúbené a to preto, lebo sv. 
Jozef patrí k najuctievanejším 
cirkevným postavám. Ako je 
v našich rodinách uctievané 
v súčasnosti, to neviem po-
súdiť. Dlhodobá ateizácia má 
svoje následky. Meno Jozef sa 
často dávalo prvorodenému 
chlapcovi. Tak to bolo v našej 
rodine, v rodine našich sta-
rých rodičov, krstných rodi-
čov, príbuzných i v rodinách 
našich susedov. Nebudem ďa-

leko od pravdy, keď poviem, 
že tak bolo i na ostatnom úze-
mí Slovenska. Rodičia chceli, 
aby ich syn mal v nebi svojho 
patróna a ochrancu. Veď Boh 
si sv. Jozefa zvolil za ženícha 
Panny Márie, hlavu svätej 
rodiny a pestúna Božieho 
Syna. Sv. Jozef získal u Boha 
veľa zásluh, čím vyniká nad 
ostatných svätých. Dostal od 
Boha milosť, aby pomáhal 
tým ľuďom, ktorí ho o nie-
čo prosia v duševných, alebo 
telesných záležitostiach. Sv. 
Terézia z Avily si sv. Jozefa 
zvolila za svojho patróna ešte 
v mladosti. Presvedčila sa, že 
jeho pomoc bola vždy väčšia, 
ako dúfala. To skúsili aj iné 
osoby, ktoré sa mu na jej radu 

zverili. Chcela, aby sa o tom 
presvedčilo čím viac veriacich 
a stali sa jeho ctiteľmi. Teraz 
v období pôstu je dobrá príle-
žitosť obrátiť sa k sv. Jozefovi 
o pomoc pri zbavení sa zvlášť 
tých hriechov, ktoré sa v na-
šom vnútri hlboko zakorenili. 
Ego je najnegatívnejší feno-
mén, aký vôbec existuje. Je 
stredom temnoty. Kamkoľvek 
sa ego pohne, nesie so sebou 
svoje vlastné peklo. V dnešnej 
búrlivej dobe sa už ego vo 
svete šíri rýchlosťou svetla. 
Ďalšou vážnou chorobou je 
pýcha. Vyvoláva násilie, hnev, 
hádky, vojny, klamstvá, pre-
tvárky, pokrytectvo. Neustále 
sa prikrášľuje. Svätý Jozef bol 
Bohom určený aj k tomu, aby 

spolupôsobil do istej miery 
k vykúpeniu sveta. A keďže 
sme aj my kresťania súčas-
ťou tohto sveta, mali by sme 
si uvedomiť tiež to, v čom by 
nás mohol sv. Jozef ešte inšpi-
rovať. Predovšetkým v tom, že 
sv. Jozef vo všetkom pristu-
poval rozvážne, bol milujú-
cim manželom a otcom, vždy 
načúval Božiemu slovu a bez 
výhovoriek ho realizoval. Si-
lou lásky premohol žiadosť 
tela, sveta a diabla. Dôležité je 
uvedomiť si aj to, že celá naša 
viera súvisí s poslušnosťou. 
Ak poslúchame Boha, máme 
šancu zažiť prekvapivé, priam 
zázračné veci. Ak poslúchať 
odmietame, hrozí nám náraz, 
ba aj stroskotanie.

Poslanci pri príležitosti sviatku MDŽ potešili Humenčanky 

Obnovení kráčajme v ústrety Veľkej noci

V nedeľu 11. marca pri príležitosti sviatku MDŽ 
zorganizovali mestskí poslanci z klubu Za demokratické 
Humenné v spolupráci s hnutím Sme rodina stretnutie 

venované ženám.
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INFOSERVIS

MsKS – DOM KULTÚRY
HORÚCA SPRCHA

Fred Apke... komédia o partnerských vzťahoch. V podaní 
hercov Divadla komédie – Tlučková, Kočiš, Ivanková, 
Ochránek, Boublík, Puskailer, Lorencovič. – V utorok 
20. marca o 19.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 

14 eur.
CIRKUS PINKA

Bábkové divadlo spod Spišského hradu. Dojímavý 
príbeh akrobatky Pinky o tom, aké tenučké je lano 

medzi úspechom a neúspechom. Nazrime pod šapitó 
očami starej klaunky. Ukáže nám nielen pozlátko zábavy 

a smiechu, ale aj tvrdej driny akrobatky Pinky v čase, 
keď tam nie sú diváci. – v nedeľu 25. marca o 15.00 hod. 

v divadelnej sále DK. Vstupné 2,50 eur.
VÝSTAVA: NATTELA OVSIJENKO

Autorská výstava ruskej maliarky (1961). V obrazoch 
odhaľuje svoj pohľad na vnútorný i vonkajší svet, 

lebo tam je miesto, kam môže uložiť všetko, čo je pre 
ňu vzácne. Výstava potrvá do 20. marca vo výstavnej 

miestnosti DK. 
VÝSTAVA: OČAMI DETÍ

V spolupráci s Vihorlatskou hvezdárňou výstava súťaž-
ných prác okresného kola XXXIII. ročníka výtvarnej 

súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ. Výstava vo foyer MsKS 
potrvá do 25. marca.

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA
RÍŠA INKOV 

PERU – BOLÍVIA – CHILE 
Autorská výstava fotografií Milana Kuruca o krajinách 

Južnej Ameriky. Potrvá do 8. apríla.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

KARPATSKÁ KRASLICA
Nepredajná medzinárodná výstava XXVI. ročníka 

podujatia potrvá do 6. apríla.
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 dne-
šok. Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj doposiaľ 

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

KINO Fajn 
THELMA

ASFK... Severský thriller o najtemnejších ľudských 
túžbach, rodinných prekliatiach a zakázanej láske natočil 
jeden z najtalentovanejších škandinávskych tvorcov sú-
časnosti, Joachim Trier. Krehká Thelma práve nastúpila 

na vysokú školu. Aj napriek urputnej snahe jej nábo-
žensky založených rodičov kontrolovať každý jej krok 
prvý raz zakúsi nezávislosť a vír študentského života v 
hlavnom meste. Jej svet sa však dramaticky premení vo 

chvíli, keď stretne krásnu spolužiačku Anju a zamiluje sa 
do nej. V jej okolí sa začnú diať nevysvetliteľné a desivé 

udalosti a Thelma s hrôzou zisťuje, že ich príčinou je 
možno ona samotná.

dráma (NOR/DEN/SWE), české titulky – 21. marca 
o 19.30 hod.

PACIFIC RIM: POVSTANIE
(PACIFIC RIM: UPRISING)

Kaiju versus Jaegeri. Monštrá z vesmíru vs. pilotovaní 
obrí roboti. Druhé kolo. Vo výpravnom akčnom sci-fi 

Pacific Rím: Povstanie sa opäť hrá o planétu Zem a my 
prehrávame. Členovia tohoto tímu sú piloti ovládajúci 
Jaegerov, obrích robotov, ktorí svojou veľkosťou a vy-

bavením dokážu konkurovať rovnako vybaveným Kaiju. 
Jake Pentecost (J. Boyega) k nim dlho patril, ale potom 

sa vykašlal na svoj talent aj na odkaz svojho otca, ktorý v 
boji proti Kaiju obetoval svoj vlastný život.

akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 22. a 25. marca 
o 19.30 hod.; 24. 3. o 17.00 hod. 3D verzia.

ONI 2: NOČNÁ KORISŤ
(THE STRANGERS: PREY AT NIGHT)

Malo to byť príjemné rodinné stretnutie v chatovej osade 
na brehu jazera, ale na miesto určenia dorazila iba jediná 
rodina. Všade je úplné ticho a nikde v okolí nikoho nie 
je vidno... až kým sa večer neozve zvonček na dverách. 
Za nimi stoja traja psychopati v strašidelných maskách a 
nožmi v rukách. Práve našli svoju korisť a lov sa môže 
začať. Rodičia alebo deti? Kto bude silnejší a prežije?

horor (USA), slovenské titulky – 23. a 24. marca 
o 19.30 hod.

KRÁLIK PETER
(PETER RABBIT)

Rebelský králik Peter žije svoj veselý bezstarostný život 
spolu s ostatnými zvieratami na farme. Nový majiteľ 

farmy sa však o svoj životný priestor deliť nemieni - a 
už vôbec nie so zvieratami. Začína sa tak bizarná vojna 
o teritórium medzi ním a obyvateľmi záhrady. Príbehy 

Beatrix Potterovej prichádzajú na veľké plátno.
rozprávková komédia, rodinný (USA), slovenský dabing – 

24. a 29. marca o 15.00 hod.
MÁRIA MAGDALÉNA
(MARY MAGDALENE)

Životopisný príbeh o jednej z najtajomnejších ženských 
postáv našej civilizácie. Napráva obraz očitej svedkyne 

umučenia a vzkriesenia Ježiša Krista, z ktorej dejiny 
urobili prostitútku. Mária Magdaléna patrí k najzáhad-

nejším biblickým postavám. Je opradená mnohými 
mýtmi, ktoré z nej robia prostitútku, ktorú napravilo 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
V HUMENNOM 

Alžbeta Andrášová, nar. 1927 
Oľga Fekésházyová, nar. 1932 

Anna Zarembová, nar. 1933 
Michal Čerjanik, nar. 1949 
Miroslav Hromý, nar. 1963 
Iveta Nergešová, nar. 1968 

Gabriela Šváčková, nar. 1969
V JANKOVCIACH 

Anna Valigová, nar. 1935
V JASENOVE 

Margita Duncová, nar. 1946
V KOŠKOVCIACH 

Alojzia Szieberová, nar. 1925 
Andrej Greš, nar. 1940

V MICHALOVCIACH 
Ema Rybariková, nar. 1932
V PARIHUZOVCIACH 

Ján Cilip, nar. 1948
V SNINE 

Juraj Lempeľ, nar. 1930
V UDAVSKOM 

Helena Karandyšovská, nar. 1938
VO VOLICI 

Ján Gergeľ, nar. 1946
VO VYŠNEJ SITNICI 

Mária Turíková, nar. 1939

OPUSTILI   
NÁS

19. 03. JOZEF
 (Sviatok sv. Jozefa – ženícha Panny Márie)
20. 03. VÍŤAZOSLAV, VÍŤAZOSLAVA,  

KLAUDIUS 
(Medzinárodný deň šťastia / Svetový 
deň sociálnej práce / Svetový deň 
divadla pre deti a mládež)

21. 03. BLAHOSLAV 
(Medzinárodný deň lesov / 
Svetový deň Downovho syndrómu 
/ Medzinárodný deň invalidov / 
Svetový deň zdravého spánku / 
Svetový deň poézie / Medzinárodný 
deň boja proti rasovej diskriminácii / 
Medzinárodný deň bábkarstva)

22. 03. BEŇADIK, BENEDIKT, 
BENEDIKTA

 (Svetový deň vody / Medzinárodný 
deň tuleňov)

23. 03. ADRIÁN, VIKTORIÁN
 (Svetový deň meteorológie – WMO)
24. 03. GABRIEL
 (Svetový deň tuberkulózy – WHO)
25. 03. MARIÁN
 - Kvetná nedeľa
 - Deň zápasu za ľudské práva 

(pamätný deň)

MENINY 
oslavujú: 

až stretnutie s Ježišom Kristom, a ten najodvážnejší jej 
prisudzuje úlohu jeho manželky. Režisér Garth Davis sa 
rozhodol túto mýtickú škvrnu zmazať a natočil dojemný 

a pôsobivý príbeh ženy, ktorá sa previnila tým, že sa 
narodila do zlej doby.

historická dráma (GBR), slovenské titulky – 25. marca 
o 17.00 hod.; 27. 3. o 19.30 hod.
DAREBÁK A PRETEKÁRKA

(LA FIDÉLE)
Gino stretne Bénédicte a je to z toho láska. Veľká. 

Spaľujúca. Lenže Gino má tiež tajomstvo. Také, ktoré 
je nebezpečné pre neho i jeho okolie. S Bénédicte budú 
musieť za svoj vzťah bojovať: proti všetkému a proti 

všetkým a zároveň tak trochu i sami so sebou.
romantický, krimi, drámá (BEL/NED/FRA), slovenský 

dabing – 17. a 18. marca o 15.30 hod.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
19. 03. CARUSO / BEN
20. 03. JERRY / OSKÁR
21. 03. MADONNA / NELA
22. 03. MAJKA / MAJKA
23. 03. ALMA / BRUNO
24. 03. ELIS / BARNABÁŠ
25. 03. YOKO / VIKTOR

NASTÁVA LETNÝ ČAS

V noci zo soboty 24. marca na 
nedeľu 25. marca si opäť  pospíme 

o hodinu kratšie.  Stmievať sa 
už bude neskôr  a ráno sa mnohí 

budeme  zobúdzať, zase, ešte za tmy. 
Mení sa  totiž  zimný čas na letný –

o 2.00 hodine v nedeľu ráno si 
ručičky hodín posunieme o hodinu 

vpred, na 3.00 hodinu.
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P R E N Á J O M

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

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ  
ODREZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

P R Á C A

 � Prijmeme PRACOV-
NÍKOV do drevovýroby 
v Strážskom. Tel. 0905 
256 038.

HE-R/0123

 � Hľadáme šikovných 
ĽUDÍ na JARNÚ CHME-
ĽOVÚ BRIGÁDU v Čes-
kej republike. Ubytova-
nie a strava zabezpečené, 
hradené zamestnávate-
ľom. Info na tel. č. 0918 
728 027.

HE-R/0125

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. 
Dochádzkový bonus - na 
oddelení lisovania gumo-
vých tesnení až 175 €.  In-
formácie na tel. č. 0948 
901 201, 0904 901 632.

HE-R/0116

 � Firma Hricik 
v Strážskom prijme 
EKONÓMKU do trvalého 
pracovného pomeru. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0124

Riadková inzercia 0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...

„VŠETKY TEÓRIE 
SVETA 

NIE SÚ OSOŽNÉ, 
POKIAĽ NIE SÚ 
SPREVÁDZANÉ 

SKUTKAMI, 
POZITÍVNYMI 

ZMENAMI 
A KONEČNÝM 
UZDRAVENÍM 

MYSLE, DUŠE I TELA.“
(LOUISE L. HAY)

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.
19. 03.  AVICENA,  
 Nemocničná ul. 41
20. 03.  LÚČ,  
 Ul. 1. mája 22
21. 03.  PRI NEMOCNICI A. LEŇA HE, 
 Ul. 1. mája 5558
22. 03.  MEDIA, 
 Družstevná ul. 7
23. 03.  BENU - OC Tesco,  
 Družstevná ul. 39
24. 03.  PRI FONTÁNE, 
 Námestie slobody 28
25. 03.  LABORECKÁ,  
 Laborecká ul. 58

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Východ / Západ  S L N K A 
pon (19.03.) 5:29 / 17:45 hod.
ut  5:27 / 17:47 hod.
str 5:25 / 17:48 hod.
štvr 5:23 / 17:50 hod.
pia  5:21 / 17:51 hod.
sob 5:19 / 17:53 hod.
ned (LČ) 6:17 / 18:54 hod.

Svätý Jozef (19. 3., ženích 
Panny Márie) – základ jari.
Keď sa do Jozefa s vetrom 
sneh vyduje, peknú chvíľu 

Veľkej noci prorokuje.
Ak je na Jozefa mráz, ovos 

bude dobre rásť.
Koľko dní pred Jozefom včely 

vyletia, toľko týždňov ešte 
chladno bude.

Aký „čas“ bude na jarnú 
rovnodennosť (20. 3.), dlhý 

deň s nocou, taká bude chvíľa 
nasledujúcich štyridsať 

týždňov. 
Na Benedikta (22. 3.) pohoda, 

zemiakov úroda.
Jar zvestuje aj Zvestovanie 
Pána (25. 3.), no zimu ešte 

nevyháňa.
Dážď na Matku Božiu dobrú 
úrodu raže by mal zabezpečiť.

Koľko dní pred slávnosťou 
Zvestovania Pána žaby sa 

ukážu, toľko dní po nej budú 
schované.

(jac)

PRANOSTIKA

H
E

-R
/0122
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433

Laborecká 57,  Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdi-
novia spolu s romantickými princeznami, vílami a 
inými rozprávkovými bytosťami.

KOŠICE / HUMENNÉ. Posled-
ný februárový víkend sa mohli na 
tanečnej súťaži v Košiciach pre-
zentovať aj dievčatá zoskupenia 
Faridáčik, ktoré vedie Adriana 
Kmecová a Lenka Čalfová v Hu-
menskom CVČ Dúha. Naše koč-
ky sa na pódium dostali v druhý 
súťažný deň. Ich africké rytmy na 
súťaži „Pohyb bez bariér“ sa pá-
čili aj hodnotiacej komisii, ktorá 
rozhodla o tom, že trio v zlože-
ní Nicole Šaľa, Sofia Pirochová 
a Lorena Čalfová sa pretancovalo 
vo svojej disciplíne až do finálo-
vého kola Majstrovstiev SR, ktoré 
budú v termíne 30. 4. a 1. 5. tohto 

roku. Dievčatá aj ich mentorky 
určite budú mať aj v tomto prípa-
de tie najvyššie ambície.

text: -MJK-; Ján Šaľa / foto archív: (jš)

HUMENNÉ. Najväčšie zastúpe-
nie mal odbor 14 Tvorba učebných 
pomôcok, didaktické technológie, 
v ktorom bolo 7 prác, v ostatných 
odboroch Stavebníctvo, geodézia, 
kartografia, Zdravotníctvo, farmako-
lógia, Ekonomika a riadenie a Teória 
kultúry, umenie, umelecká, odevná 
tvorba bolo zastúpenie prác menšie – 
celkom 7 prác. 

Víťazné práce
Prvé miesto získali žiaci Michal Čem-
sák a Matúš Buksár z II. DS s prácou 
Učenie hrou. Predmetom práce bol 
návrh šablón troch didaktických hier 
pre drevárske odbory, ktoré sa ale 
dajú využívať aj v iných odboroch. 
Druhé miesto sa rozhodla odborná 
komisia udeliť 2 prácam – Fyzika 
v službách krásy a Šošovky v kozme-
tike, ktoré prezentovali žiačky Sandra 
Dzurková, Kristína Nevolníková, Lu-
cia Cichá a Mária Birbičová z II. C. 
Cieľom prác bolo prispieť k zlepše-
niu predstavivosti o princípe činnosti 
kozmetických elektroprístrojov a po-
ukázať na prepojenie fyziky a odbor-
ného výcviku. 

Na treťom mieste sa umiestnili tiež 
dve práce – IKEA, ktorú vypracovali 
Filip Dutkovský a Denis Burda z II. 
DS, a Život je založený na pozná-
vaní, ktorú riešil Dávid Kopčo z III. 
CS. Cieľom prác bolo vytvoriť plagát 
venovaný zakladateľovi firmy IKEA 
a upozorniť nás na niektoré perličky 
z jeho života. Cieľom druhej práce 
bolo vytvoriť šablóny na poznávanie 
rôznych druhov materiálov, najmä 
s drevárskou tematikou. Odborná 
hodnotiaca komisia pod vedením 
RNDr. Justíny Horníkovej konštato-
vala, že práce boli rôznorodé, nápa-
dité a zaujali prítomných. V závere 
všetkým zúčastneným poďakovala 
za to, že pripravili prezentácie a ob-
hajoby svojich prác na úrovni svo-
jich možností a schopností. Osobitne 
vyzdvihla a ocenila práce žiakov 2. 
ročníka študijného odboru operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby 
a žiačky študijného odboru kozme-
tička a vizážistka, ktoré sa po prvý-
krát zapojili do súťaže, ukázali svoj 
potenciál a sú prísľubom pre ďalšie 
úspešné ročníky SOČ na našej škole. 
Ing. Drahomíra Fedorcová, garant ŠK SOČ

Tanec s názvom „Raks Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového 
kola slovenských majstrovstiev.

Školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej 
školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali svoje práce, sa 
konala 1. marca 2016 a zúčastnilo sa na nej 18 žiakov študijných 
odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička 
a vizážistka so 14 prácami v 5 súťažných odboroch. 

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

informácie dostupné na:
tel. č.:  0948 194 023
e-mail:  renewal.adz@gmail.com

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravod-

livosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestna-
neckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom 

vyhlasuje  V Ý B E R
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK 
služobný úrad:        Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné, 
druh štátnej služby:  stála štátna služba, 
odbor štátnej služby:  2.06 – Justícia

Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta: 
 špecializovaná činnosť - spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní 
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu   bezúhonnosť  

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ško-
ly v SR alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou 
školou

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe: 
 znalosť jedného z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.
Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický, 
nemecký alebo francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní
d) profesijný štruktúrovaný životopis
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravot-
ne spôsobilý na výkon štátnej služby
f) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení  
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom 
životopise
h) ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušné-
ho daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých 
daňových povinností
i) písomný súhlas o tom, že Okresný súd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v sú-
vislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta

Forma a obsah výberu - výber pozostáva z:
 písomnej časti, ktorú tvorí písomný test zo znalostí Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych 
predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov
 prekladu textu z cudzieho jazyka
 prípadovej štúdie, ktorá obsahuje obsah možnej, prípadne skutočnosť situácie, ktorej riešenie na-
vrhne uchádzač
 ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi ako aj motivá-
cie pre výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov 
výberovej komisie

Písomné žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť 
najneskôr do 24. 3. 2016,  

poštou na adresu: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu 
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada. 
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno 
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov 
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, 
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho 
úradne osvedčenú kópiu.
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky alebo ktorý napriek výzve neodstránil nedo-
statky, predseda výberovej komisie písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti. 
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý po-
dal písomnú žiadosť o zaradenie do výberu, okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výber 
najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto a čas uskutočnenia 
výberu.                                        JUDr. Jana Kurucová predsedníčka okresného súdu 

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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II. LIGA, MUŽI – PLAY OFF 

FINÁLE (2. zápas)
nedeľa 18. 3. 2018

konečný stav série – 2:0

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

Góly: 55. I. Fedorko (Vaško, 
Šechný – 1:2), R. Tomas 
(Kmiť, Klouda – 2:2), S. 
Danko (Fedorko – 3:2) – 5. J. 
Pavlovič (Koniar – 0:1), 45. 
T. Koniar (Javorka – 0:2).  
Strely na bránu: 53 - 19. 
Zákroky brankára: 17 - 50. 
Presilovky: 0/7 – 0/3. Os-

labenia: 3/3 – 7/7. 
Rozhodovali: M. Žák – 
Š. Hubičák, M. Novotný. 
Divákov: 1 033.
MHK HE: M. Ščambora – 
Ľ. Buraľ, R. Ficko, F. Vaško, 
R. Šechný, I. Fedorko – M. 
Ondrej, Z. Kubát, J. Kmiť, 
Pe. Klouda, R. Tomas – M. 
Pástor, S. Danko, Mi. Mach, 
D. Markuš, J. Dancsák – S. 
Maury,  E. Dzoba, A. Suvák. 
Tréner: Richard Šechný.
MHK: L. Gavalier – S. 
Hriňa, M. Škumát, T. 
Pokrivčák, A. Jurášek, F. Po-
liaček – M. Dvořák, F. Ora-
vec, P. Huňady, B. Srnka, 
G. Vilchinskiy – M. Fillo, J. 
Mendel, I. Brveník, M. Ole-
jník, J. Kamenický – M. Lau-
ko, M. Rechtorík, M. Hanes. 
Tréner: Branislav Stolárik.

FINÁLE (1. zápas)
sobota 17. 3. 2018

stav série – 1:0

MHK HUMENNÉ  
– MHK MARTIN
5:3 (2:1, 0:1, 3:1)

Góly: 17. Pe. Klouda (To-
mas – 1:0), 20. R. Šechný 
(Vaško – 2:1),  49. PH1 F. 
Vaško (Buraľ, Šechný – 3:3), 
50. J. Dancsák (Markuš, 
Mach – 4:3), 55. J. Dancsák 
(Markuš, Mach – 5:3) – 18. 
J. Kamenický (Škumát, 
Brveník – 1:1), 25. PH2 T. 
Pokrivčák (Poliaček, Hriňa 
– 2:2), 41. T. Pokrivčák (Po-
liaček, Jurášek – 2:3).  
Strely na bránu: 51 - 43. 
Zákroky brankára: 49 - 46. 
Presilovky: 1/5 – 1/6. Os-
labenia: 5/6 – 4/5. 

Rozhodovali: Pe. Korba – J. 
Riš, O. Homola. Divákov: 
1 533.
MHK HE: M. Ščambora – 
Ľ. Buraľ, R. Ficko, F. Vaško, 
R. Šechný, I. Fedorko – M. 
Ondrej, Z. Kubát, J. Kmiť, 
Pe. Klouda, R. Tomas – M. 
Pástor, S. Danko, Mi. Mach, 
D. Markuš, J. Dancsák – S. 
Maury, A. Suvák, E. Dzoba. 
Tréner: Richard Šechný.
MHK: L. Gavalier – S. 
Hriňa, M. Škumát, T. 
Pokrivčák, A. Jurášek, F. Po-
liaček – M. Dvořák, F. Ora-
vec, P. Huňady, B. Srnka, 
G. Vilchinskiy – M. Fillo, J. 
Mendel, I. Brveník, M. Ole-
jník, J. Kamenický – M. Lau-
ko, M. Rechtorík, M. Hanes. 
Tréner: Branislav Stolárik.

Vstup humenských hokejistov do prvoligových ľadových 
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vôd je čoraz bližšie. Krutá porážka Turčanov z Martina
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(mtgh), -MJK-; Poprad
 

Vodné plavecké živly z východu 
republiky sa sústredili cez víkend 
10. – 11. marca pod Vysokými Tat-
rami, v 50-metrovom dlhom bazéne 
klubu plávania Aquacity Poprad. 
Tréneri z jedenástich klubov z Hu-
menného, Košíc, Michaloviec, Po-
pradu, Prešova zo Spišskej Novej 
Vsi a Svitu nominovali dokopy 234 
plavcov v jednotlivých súťažných 
kategóriách. 

Dievčat 10 – 13-ročných, junioriek 
14 – 17-ročných a žien vo veku nad 
18 rokov sa na štart v popradskom dl-
hom bazéne registrovalo v počte sto-
pätnásť; chlapcov 11 – 14-ročných, 
juniorov 15 – 18-ročných  a mužov 
vo veku nad 19 rokov bolo na štarte 
stodevätnásť.   
Na tieto dvojdňové preteky prihlá-
sili svojich zverencov aj tréneri M. 
Tomahogh, J. Pencák, Z. Kirschner 
a J. Luksaj z Plaveckého klubu Che-
mes Humenné, celkom 35 plavcov... 
z toho 18 mužov (chlapcov) a 17 žien 
(dievčat).

Dvanásť chlapcov a desať dievčat pri-
viezli do popradského bazéna tréneri 
Tomahogh a Luksaj a burcovali k ich 
osobným maximálnym výkonom.

MLADŠÍ ŽIACI 
Oliver Verba si siahol ba zlato se-
demkrát – 50 metrov voľný spôsob, 
znak a motýlik; 100 m prsia  a motý-
lik; a v dvoch polohových pretekoch 
na 200 a 400 metrov. V prsiarskej 
disciplíne na 50 m doplával na strie-
bornej pozícií. 
Matúš Adamec vylovil z bazéna tri 
zlaté – 100 metrov znak, 200 met-
rov znak a prsia; tri strieborné – 50 
m znak, 100 m prsia, 200 m voľný 
spôsob; a jednu bronzovú medailu 
v kraule na 50-m dĺžke. 
Dominik Luksaj stál celkom trikrát 
na zlatom stupni víťazov – 50,100 a 
200 metrov prsia; na striebornom tiež 
tri  razy – 50 m motýlik, 100 m mo-

týlik a 400 m polohové preteky; a raz 
na bronzovom za polohovku na 200 
metrov. 
Rastislav Fecenko si vyplával dve 
strieborné pozície – 50 metrov voľný 
spôsob a znak; päť bronzových me-
dailí – 100 a 200 m voľný spôsob, 50 
a 200 m znak, 200 m polohové pre-
teky. 
Adam Kulík doplával na bronzovej 
pozícií znak na 100 metrov. 
Marek Harvilik skončil 200-m 
prsiarsku disciplínu na štvrtom mieste.

MLADŠIE ŽIAČKY
Eliška Lešková si vyplávala dve 
strieborné – 50 m motýlik a 200 m 
znak; a dve bronzové medaily – 100 
m voľný spôsob a znak. 
Valerie Semotamová podala strie-
borný výkon v polohovke na 400 
metrov a k tomu si priplávala bronz 
v znaku na 50 metrov. 
Petra Vasiľková stála na striebornom 
stupni víťazov za motýlik na 50 met-
rov.

STARŠÍ ŽIACI 
Martin Ján Vaceľ doplnil svoju 
zbierku medailí o 5 zlatých – 50, 100 
a 200 metrov prsia, 200 a 400 m polo-
hové preteky; päť strieborných – 100 
a 200 m voľný spôsob, 50 a 100 m 
motýlik, a 50 m znak; o jednu bron-
zovú za kraul na 50 metrov. 
Boris Barica plával zlatý znak na 
50 a 100 metrov; šesť strieborných 
umiestnení dosiahol v prsiach na 50, 
100 a 200 metrov, v polohovke na 200 
a 400 metrov; a v kraule na 50 metrov. 
Michal Pandoš sa raz postavil na naj-
vyšší, zlatý stupeň víťazov – 200 met-
rov znak a šesťkrát na bronzový – 100 
a 200 m voľný spôsob, 50 m motýlik 
a znak, 100 m prsia a 200 m polohové 
preteky. 
Timotej Leško 200 m polohové 
preteky, 50 m voľný spôsob a prsia 
doplával s druhým najrýchlejším ča-
som; bronzový stupeň mu patril dva-
krát – 50 m motýlik a 100 m voľný 
spôsob. 
Bez medaily sa domov vrátili Samuel 
Babinčak i Peter Šepeľa, ale s vylep-
šenými osobnými časmi. 

STARŠIE ŽIAČKY
Zuzanu Pavlikovú sedemkrát deko-
rovali zlatom – 50 a 100 m voľný spô-
sob, 50 a 100 m motýlik, 50 m prsia 
a v polohovkách na 200 a 400 metrov. 
Bronzovú medailu si domov odniesla 
za výkon v prsiach na 100 metrov. 

Ema Borščová zaplávala zlatú po-
lohovku na 400 metrov; trikrát jej 
patril strieborný stupeň víťazov – 50 
m znak, 100 m prsia a motýlik; a dva-
krát bronzový – 50 m motýlik a voľný 
spôsob. 
Anna Stephánie Buhajová je šesťná-
sobne strieborná – 50 m voľný spô-
sob, motýlik a znak, 200 m motýlik 
a znak, 400 m polohové preteky. Dva 
razy bola bronzová za 100 m voľný 
spôsob a motýlik. 
Nina Trebišovská si domácu zbierku 
doplnila dvoma bronzovými medaila-
mi – 100 a 200 m motýlik. 
Hana Bendová mala tretí najlepší čas 
v znaku na 200 metrov. 
Vanesa Lukačová a Viktória Vráb-
ľová aj napriek osobným rekordom sa 
na stupeň víťazov nedostali.
Skupiny mladších a starších žiakov si 
tak do Humenného za svoje vypláva-
né časové limity priviezli celkovo 29 
zlatých, 36 strieborných a 29 bron-
zových medailí. Plavci si vytvorili 
81 osobných rekordov, v priemere 
takmer štyri zlepšenia na jedného pre-
tekára. 

Tréner Zoltán Kirschner doviezol do 
podtatranskej vody jedného senior-
ského plavca, šesť junioriek a šesť 
juniorov.
Martin Babjak si v kategórií mužov 
vyplával 5 zlatých medailí  - 50 a 200 
metrov voľný spôsob, 50 a 100 met-
rov znak, 50 metrov motýlik; a štyri 
strieborné – 50 m prsia, 100 m voľný 
spôsob, znak a motýlik. 

JUNIORKY
Juniorka Sarah Čajbiková už tradič-
ne v znaku na východe nepustila pred 
seba nikoho a trikrát zvíťazila – 50, 
100 a 200 metrov. Štvrtú zlatú me-
dailu získala v krauliarskej disciplíne 
na 50 metrov. Striebro si vyplávala 
v disciplíne  100 m voľný spôsob 
a bronz v motýliku na 50 metrov. 
Lenka Melničáková dvakrát stala na 
zlatom stupni víťazov – 50 m prsia 
a motýlik, raz na bronzovom za 100 
m prsia. 
Nina Vološinová zvíťazila v dlhej 
polohovke na 400 metrov, striebrom 
ju dekorovali dvakrát na 50 a 200 m 
motýlik a raz bronzom za motýlik na 
100 metrov. 
Petra Frivaldská doplávala 400-m 
polohovku na bronzovej pozícií. 
Za stupňom víťazov skončili Natá-
lia Babjaková, Dominika Kopčová 
a Terézia Terifajová.

JUNIORI
Denys Breznyak si pozlatil tri päťde-
siatky v disciplínach kraul, znak a mo-
týlik; postriebril ďalšie tri disciplíny 
– 100 m kraul a motýlik, 200-m po-
lohovku. Bronzový stupeň víťazov si 
vyplával na 200 m voľný spôsob. 
Richard Latta získal bronzovú me-
dailu v znaku na 100 metrov. 
Matej Kislan, Samuel Čerňa a Sa-
muel Onderišin  sa na stupne víťazov 
nedostali. 
Juniori a seniori si do Humenného 
priviezli 15 zlatých, 9 strieborných 
a 6 bronzových medailí. Vylepšili si 
18 osobných rekordov.

Bilancia regionálnych majstrovstiev 
pre našich dopadla nad očakávanie 
priaznivo... 44 zlatých, 45 striebor-
ných a 35 bronzových medailí... na-
vyše prvé miesto v hodnotení klubov 
regiónu v počte získaných medailí. 
Blahoželáme.

H
E

-S
/0022

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E  v Humennom

Ul. Dargovských hrdinov 9
tel. 0948 505 525

Jarné plavecké majstrovstvá Východu... humenskí „žraloci“ bezkonkurenčne najlepší

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 09.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 11.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 ut - sob 12.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
ut - sob 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.
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Prešov; FOTO MJK

Nohejbalový reprezentant Lukáš Gabák z ŠK Laborec Humenné sa zapísal k najlepším 
športovcom kraja. Cena predsedu PSK pre Zápasnícky klub Vihorlat Snina
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-MA-; Modra, Snina

Viac ako stovka najlepších slovenských 
šachistov, vrátane ich kolegov z ďalších 
ôsmich krajín Európy, odohralo  v termí-
ne 2. – 4. marca  finálové trojkolo šacho-
vej ECo-C Extraligy v Modre. Súboj o ví-
ťaza najvyššej šachovej súťaže družstiev 
dospelých bol aj tento rok náročný a za-
ujal mnohými napínavými momentami. 

O titul sa v priamych súbojoch medzi se-
bou popasovali štyri najvyššie umiestené 
slovenské družstvá - Slovan Bratislava, 
ŠK Dunajská Streda, ŠK Prakovce a 
Reinter Snina. Minuloročný vicemajster 
družstvo Reinter Snina zvládlo záver sú-
ťaže skvele a vďaka víťaznému hetriku 
vybojovalo pre Sninu bronz.  
Zápasom piatkového deviateho kola bol 
priamy súboj o vedenie, medzi Dunajskou 
Stredou a Slovanom, ktorý dopadol v pro-
spech hráčov od južnej hranice. 
Značná pozornosť divákov sa však sústre-
dila aj na zápas dvoch tímov z východu... 
Reinter Snina versus Tj Slávia Košice. 
Košičania sa ako posledný tím tabuľky 
zmobilizovali a pokúšali sa o záchranu 
v súťaži, preto pricestovali v doteraz naj-
silnejšej zostave. Na nemenej silné druž-
stvo Sniny, ktoré bolo na medailovom ťa-
žení to však nestačilo. Reinter si výhrou 
5:3 udržal šance na zisk medailí a čakali 
ho zápasy s dvoma lídrami tabuľky. 
V sobotu nastúpili hráči Reinter Snina zo 
štvrtého miesta proti vedúcemu družstvu 

a obhajcovi titulu z minulého roka, Du-
najskej Strede. Z tohto náročného súboja 
vzišla po mimoriadne napínavom priebe-
hu víťazne Snina (4,5:3,5) a zbavila tak 
súpera vedenia. 
V záverečnom kole sa v nedeľu Reinter 
stretol s vedúcim Slovanom. Zápas mal 
pomerne jednoznačný priebeh, motivova-
ní Sninčania jasne dominovali a deklaso-
vali súpera bodovým rozdielom 5,5:2,5. 
Vybojovali si tak bronzové medaily a 
„slovanistov“ definitívne odsunuli až na 
štvrtú priečku. Dunajská Streda sa vďa-
ka tesnej výhre nad Košicami radovala 
z obhajoby titulu, keď o skóre predbehla 
strieborné Prakovce.

V drese Reinteru  na prvej šachovnici ex-
celoval počas celej súťaže český veľmaj-
ster David Navara, ktorý je aktuálne 21. 
hráč svetového rebríčka a najsilnejší hráč 
celého ročníka extraligy. David odohral 
v sninskom drese sedem partií a bez pre-
hry s dvoma remízami so ziskom 6 bodov 
zo 7 možných sa stal najlepším hráčom na 
prvej šachovnici. 
Dlhoročná slovenská šachová jednotka 
GM J. Markoš (7,5/11), hrajúci za Reinter, 
vybojoval prvé miesto na tretej šachovnici. 
GM Martin Mrva (9/10) zase dosiahol 
prvenstvo na štvrtej šachovnici a stal sa 
štvrtým najlepším hráčom celej súťaže. 
Zdravé jadro tímu tvorili, okrem nich, aj 
sninský odchovanec IM P. Pčola (6,5/9), 
strieborný hráč na šiestej šachovnici; GM 
V. Babula (3,5/8), FM T. Krak (3,5/10), 
hlavný tréner klubovej mládeže; IM T. 

Kriebel (5/7); Jaroslav Pčola (2,5/8); IM 
E. Pinter (2,5/9) a R. Fiačan (2/3). 
Nezastupiteľnú úlohu však mali všetci 
hráči súpisky, ktorí s odhodlaním nastu-
povali na každý jeden zápas a pričinili sa 
tak o zisk drahocenného kovu. 
„Naše výsledky a celý priebeh súťaže jasne 
dokazujú, že Reinter patrí medzi najlepšie 
slovenské kluby. Veríme, že aj budúci rok 
budeme úspešne reprezentovať mesto. Pre 
našu mládež je to dobrá motivácia a pekný 
príklad, že ak sa človek svedomito pripra-
vuje a vloží do šachu svoje srdce, úspech 
sa zaručene dostaví,“ zhodnotil, nielen vý-
kon extraligovej súťaže, zakladateľ klubu 
Šachy Reinter, Jaroslav Pčola.

ŠACH (z perzštiny - šáh, kráľ, kráľovská 
hra) je deterministická strategická hra s 
úplnou informáciou pre dvoch hráčov, o 
ktorej výsledku rozhodujú taktické a stra-
tegické schopnosti hráčov, ich pozornosť 
a sústredenie.  Cieľom hry je dať súperovi 
„mat“. Šach má v sebe prvky umenia, vedy 
a športu; rozvíja logické myslenie a nabáda 
ľudskú pamäť k maximálnej sústredenosti 
a koncentrácii. Šach sa hrá na doske zva-
nej šachovnica, rozdelenej na 8 × 8 políčok. 
Každý hráč má na začiatku partie k dispozí-
cii nasledujúce figúrky: 1 kráľa, 1 dámu, 2 
veže, 2 strelcov, 2 jazdcov a 8 pešiakov. Stále 
aktuálnym majstrom sveta je Nór – Magnus 
Carlsen.

Historický úspech sninského šachu – Reinter vybojoval extraligový bronz

Minuloročný vicemajster - družstvo Reinter Snina, zvládol záver súťaže na výbornú a vďa-
ka víťaznému hetriku vybojovali títo šachisti pre Sninu bronzové kovy.v. |  FOTO:ARCHÍV MA


