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Mesto Humenné so žalobou na 
VIHORLAT PRESS na súdoch neuspelo

Spoločnosť  VIHORLAT PRESS od začiatku roku 2015 čelila ako vydavateľ regionálneho týždenníka Slovenský východ za jeden z publikovaných 
článkov žalobe Mesta Humenné na ochranu dobrej povesti a o zaplatenie 5-tisíc eur. Okresný súd v Humennom túto žalobu v plnom rozsahu 

zamietol. Potom, čo sa Mesto Humenné voči tomuto rozhodnutiu súdu odvolalo, mu túto jar nedal za pravdu ani odvolací Krajský súd v Prešove. 

Pri nehode dvoch áut 
v Humennom sa zranilo  
5 osôb

Protest v Humennom: Výmeny 
na vysokých postoch nestačia, 
upozorňujú aktivisti

  Viac na str. 3   Viac na str. 2

mp, Humenné   

Krajský súd v Prešove potvrdil 
rozhodnutie Okresného súdu v 
Humennom v zamietnutí žaloby 
Mesta Humenné na spoločnosť 
VIHORLAT PRESS, s. r. o., ktorá 
vydala článok „Primátorke Vaľovej 

horelo mestské služobné Volvo.“ 
Krajský súd vo svojom rozhodnutí 
uvádza, že proti tomuto rozsudku 
nie je odvolanie prípustné.

Novinárka neklamala
Spoločnosť VIHORLAT PRESS 
vydala v pondelok 24. novembra 

2014 článok o udalosti, ktorá sa 
stala na poludnie v stredu 19. no-
vembra 2014 na čerpacej stanici 
pohonných hmôt v Michalovciach. 
Hlavnými aktérmi boli michalov-
skí hasiči, primátorka Jana Vaľová 
a zamestnanec Mestského úradu 
v Humennom – vodič služob-

ného auta Volvo S80. Autorkou 
článku bola šéfredaktorka Anna 
Kornajová, ktorá bola v tom čase 
aj konateľkou vydavateľskej spo-
ločnosti. Za tento článok podalo 
Mesto Humenné na vydavateľstvo 
žalobu. Okresný súd v Humen-
nom ju dostal koncom januára 
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2015. Mesto Humenné v žalobe 
okrem iného uvádzalo, že vydava-
teľstvo uverejnilo článok bez toho, 
aby dalo mestu možnosť vyjadriť 
sa, a v článku mala jeho autorka 
klamať, že na tlačový referát mest-
ského úradu poslala žiadosť o in-
formácie. Kornajová súdu kópiou 
odoslaného e-mailu dokázala, že 
v stredu 19. novembra 2014 popo-
ludní nielen na tlačový referát, ale 
ešte aj prednostovi Mestského úra-
du v Humennom žiadosť o infor-
mácie s ôsmimi otázkami poslala. 
Čiže mestu priestor na vyjadrenie 
dala a v článku o tom neklamala. 
Zároveň súd prvej inštancie bral 
do úvahy, že všetky informácie v 
článku vychádzali už zo skôr zverej-
nených informácií denníka Korzár, 
ako aj televízie JOJ, avšak žalobca 
podal žalobu len voči spoločnosti 
VIHORLAT PRESS, a to aj napriek 
tomu, že tento článok zverejnil ako 
posledný. Dôvodom na zamietnu-
tie žaloby je podľa súdu to, že do 
skončenia dokazovania žalobca 
neuniesol svoju dôkaznú povinnosť 
a nepreukázal, aby uvedené zásahy 
mohli viesť, alebo prípadne aj vied-
li k zníženiu dobrej povesti Mesta 

Humenné ako právnickej osoby. 
Okrem svojich tvrdení v žalobe a 
na pojednávaní do skončenia do-
kazovania nedoložil v konaní o tom 
žiaden dôkaz a žiaden ani nenavr-
hol. Z výpovedí svedkov podľa súdu 
prvej inštancie vyplýva, že uvedená 
udalosť sa odohrala tak, ako je po-
písaná v článku, vydavateľ nemal 
v tom čase žiadne iné informácie, 
vychádzal zo skôr zverejnených in-
formácií a predtým vyzval žalobcu 
na vyjadrenie sa ku konkrétnym 
otázkam, na čo žalobca nereagoval.

Súd: Verejnosť má 
právo byť informovaná, 
primátorka a mesto musia 
zniesť aj kritiku
Podľa súdu primátorka ako šta-
tutárka žalobcu je v postavení 
politika a osoby verejného záuj-
mu, kde je legitímne tieto verejné 
záležitosti aj verejne prezentovať, 
pričom politici ako osoby verejné-
ho záujmu sú osoby, ktoré sa roz-
hodli uchádzať o dôveru verejnosti 
a zároveň akceptovali, že budú vy-
stavení aj verejnej diskusii a vyššej 
miere kritiky ako bežní občania. Je 
to nevyhnutné za účelom zabez-
pečenia transparentnosti zodpo-
vedného výkonu verejnej funkcie. 

Primátorka žalobcu je povinná 
strpieť zvýšenú kontrolu verejnosti 
aj v podobe takýchto legitímnych 
otázok položených v článku žalo-
vaného, a v dôsledku toho aj vyššiu 
mieru kritiky rôznych obmedzení 
ako ostatné osoby. Dôležité podľa 
súdu prvej inštancie je, že Mesto 
Humenné patrí medzi orgány ve-
rejnej správy, jeho zástupcovia 
vrátane primátora sú volení ob-
čanmi, teda verejnosťou, vykonáva 
činnosť v rámci verejnej správy, a 
teda široká verejnosť má právo byť 
informovaná a dostávať informácie 
od médií o činnosti takejto práv-
nickej osoby. Z toho dôvodu Mesto 
Humenné, ako aj jeho zástupcovia 

musia zniesť väčšiu mieru kriti-
ky a jej zásahov do dobrej povesti 
právnickej osoby ako iné súkrom-
noprávne subjekty, ktoré nekonajú 
vo verejnom záujme. V konaní ne-
bolo podľa súdu preukázané zní-
ženie ani ohrozenie dobrej povesti 
právnickej osoby Mesta Humenné, 
a preto súd prvej inštancie žalobu 
zamietol. Podľa odvolacieho kraj-
ského súdu Okresný súd v Hu-
mennom rozhodol vecne správne. 
A preto odvolací krajský súd roz-
hodnutie súdu prvej inštancie po-
tvrdil ako vecne správne.

Poznámka: Spoločnosť VIHORLAT 
PRESS, s. r. o., je vydavateľom 
týždenníka Humenský expres.

porkačovanie zo strany 1 

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Hasiči zasahovali pri dopravnej 
nehode dvoch osobných moto-
rových vozidiel v Humennom 
v smere na Medzilaborce. Ako 
TASR informovali z Operačného 
strediska Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru 
(HaZZ) v Prešove, pri kolízii sa 
zranilo päť osôb. Pri nehode za-
sahovali tri posádky záchranárov. 
Ako informovala hovorkyňa spo-
ločnosti Falck Katarína Načinia-
ková, jedna z nich náhodne pre-
chádzala okolo nehody pri pre-

voze pacienta do nemocnice. „Na 
mieste boli už v tom čase hasiči, 
ktorí vyslobodzovali pasažierov z 
oboch áut,“ uviedla s tým, že sa 
tam nachádzalo spolu päť osôb. 
„Vodiča jedného auta s ťažkými 
zraneniami transportoval vrtuľ-
ník do nemocnice v Košiciach,“ 
poznamenala s tým, že ostatné 
zranené osoby previezli záchra-
nári do nemocnice v Humennom 
a Snine. Ako TASR informovala 
hovorkyňa leteckých záchranárov 
Zuzana Hopjaková, po pristátí 
vrtuľníka priamo na ceste bol pa-
cient z auta hasičmi už vyslobo-

dený a ošetrený privolanou rých-
lou lekárskou pomocou. „Vodič 
utrpel poranenie hlavy, poruchu 
vedomia a fraktúru stehna. Le-
kár leteckých 
z á c h r a n á r o v 
si ho násled-
ne prevzal do 
svojej starost-
livosti, doplnil 
mu liečbu a na 
umelej pľúcnej 
ventilácii ho v 
stabilizovanom 
stave letecky 
transportovali 

a odovzdali do rúk lekárom Kli-
niky úrazovej chirurgie Univer-
zitnej nemocnice L. Pasteura v 
Košiciach,“ priblížila.

Mesto Humenné so žalobou na VIHORLAT PRESS na súdoch neuspelo

Pri nehode dvoch áut v Humennom sa zranilo 5 osôb

Mesto Humenné so žalobou na VIHORLAT PRESS neuspelo na okresnom ani kraj-
skom súde.   | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Milan Potocký, Humenné  

Protestné zhromaždenie Za slušné 
Slovensko pokračovalo vo štvrtok po-
poludní aj v Humennom. Na podujatí 
vystúpil člen Občianskej iniciatívy 
Zemplína Patrik Magdoško, ktorý 
prítomným prečítal list novinára 
Andreja Bána. Bán pred pár týždňa-
mi ako prvý upozornil na pochybné 
čerpania agrodotácií na východnom 
Slovensku a na nečinnosť orgánov 
činných v trestnom konaní. „Hlavou 
korupčno-klientelistického klano-
vého systému na východe sú „Naši 
ľudia“,“ citoval Magdoško novinára 
Andreja Bána. Vrcholom podľa neho 
bolo, keď si firma bývalej poslankyne 
Národnej rady SR nárokovala dotácie 
na parkovisko či letisko. „Za oveľa 
väčší problém považujem to, na čo 
sa mi sťažovalo množstvo farmárov, 
obetí tohto systému, práve ich okradli 
„Naši ľudia“ o pôdu, o dotácie, úrodu 
či iný majetok, ba dokonca aj o zdra-
vie a niektorí si zo zúfalstva siahli 
aj na život. Farmári mi opakovali to 
isté: Orgány činné v trestnom konaní 
sú nečinné,“ citoval Magdoško novi-
nára Andreja Bána. „Desivé príbehy 
zo Zemplína ukazujú, že nestačia iba 
výmeny na vysokých postoch, všade 
musia rozhodovať čestní, neskom-

promitovaní ľudia,“ poznamenal 
Magdoško. Organizátori protestu 
zareagovali aj na klamlivé výroky, 
podľa ktorých chodia na námestia za-
platení ľudia. „To by povedala jedna 
poslankyňa v národnej rade, že ste 
tu zaplatení. Ale to hovoria iba takí 
ľudia, ktorí zadarmo dovtedy nič ne-
dostali ani nič nerobili zadarmo, tak 
si myslia, že všetko musí byť automa-
ticky za peniaze,“ povedal aktivista 
Martin Ruščanský. Dodal, že ľudia by 
nemali byť ľahostajní k tomu, čo sa 
deje na Slovensku. Ruščanský uvie-
dol, že tí, ktorí tolerujú rozkrádanie 
štátnych peňazí, si neuvedomujú, že 
sa to negatívne prejavuje v mnohých 
oblastiach ich života. „Viacerí ľudia 
možno nerozumejú, nechápu, že tieto 
peniaze mohli ísť práve na školstvo, 
zdravotníctvo, cesty. Na všetky tieto 
veci tie finančné prostriedky mohli 
ísť, keby ich nerozkradli tí, ktorí ich 
absolútne nemajú čo mať,“ upozornil 
Ruščanský. „Keď iba na agrodotá-
ciách sa niekoľko miliónov dokáže 
rozkradnúť a to je jedna zo stoviek 
káuz, ktoré sme tu už mali,“ uzavrel 
Ruščanský. Protest trval približne ho-
dinu. Na záver podujatia si účastníci 
opäť uctili minútou ticha zavražde-
ného novinára Jana Kuciaka a jeho 
snúbenicu Martinu Kušnírovú. 

Protest v Humennom: Výmeny na vysokých postoch nestačia, upozorňujú aktivisti
Obyvatelia Humenného sa opäť zapojili do protestov Za slušné Slovensko, ktoré prebiehajú po celej krajine. Tentoraz sa nestretli v centre mesta, 

ale na sídlisku Pod Sokolejom.  Protestu sa zúčastnilo približne 150 ľudí. Mnohí obyvatelia sídliska si vypočuli rečníkov zo svojich okien a balkónov.

Protest Za slušné Slovensko sa tentoraz nekonal v centre mesta, ale na sídlisku Pod 
Sokolejom.   | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Aktivista Patrik Magdoško prečítal Humenčanom list novinára Andreja Bána, ktorý upo-
zornil na zneužívanie agrodotácií na východnom Slovensku.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenčanom sa prihovorila aj novinárka Jana Ďurašková. Prečítala list z iniciatívy 
Kultúrny reparát.   | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Viacerí protestujúci vyjadrili svoju nespokojnosť rôznymi transparentmi, ktorým 
rozhodne nechýbal aj zmysel pre humor. „Nemôžem zložiť tento transparent na 
zem, lebo SMER si ihneď naň uplatní dotácie!“.   | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Prešov , ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Prešovskí dopravní policajti obvi-
nili 28. marca z prečinu ohroze-
nia pod vplyvom návykovej látky 
16-ročného chlapca z obce Chmi-
nianska Nová Ves v okrese Prešov. 
Obvinený mladík viedol krátko po 
polnoci ako nevodič skúter bez 
evidenčného čísla po miestnej 
komunikácii v obci Chminianska 
Nová Ves. „Počas jazdy bez cudzie-
ho zavinenia spadol z motocykla 

na vozovku a zaspal. Mladíka si 
všimol náhodný okoloidúci, ktorý 
privolal záchranárov, a následne 
bola vyrozumená aj polícia,“ vy-
svetlil prešovský krajský policajný 
hovorca Daniel Džobanik. Doplnil, 
že po príchode policajnej hliadky 
na miesto bol chlapec podrobený 
dychovej skúške na alkohol s po-
zitívnym výsledkom 0,89 mg/l. Po 
vykonaní potrebných procesných 
úkonov bol prepustený a stíhaný je 
na slobode. 

mpo, Slovensko  

Prezídium Policajného zboru, Slo-
venské združenie výrobcov piva a sla-
du a Oddelenie bezpečnosti cestnej 
premávky (BECEP) Ministerstva do-
pravy a výstavby SR počas veľkonoč-
ného predĺženého víkendu (30.3. - 
2.4.2018) zorganizovali spoločne Deň 
zodpovednosti, ktorého cieľom bolo 
poukázať na nebezpečenstvo alkoho-
lu za volantom. „Hliadky boli strate-
gicky rozmiestnené na frekventova-
ných cestách vo všetkých krajoch na-
šej republiky. Policajti skontrolovali 

1854 vodičov, pod vplyvom alkoholu 
odhalili osem z nich. Ak to rozmení-
me na drobné, dychovej skúške pod-
robili 383 vodičiek žien a 1471 vodi-
čov mužov. Dámy robili zrejme garde 
šibačom, pretože ani jedna skontro-
lovaná žena „nenafúkala“,“ vysvetlila 
hovorkyňa Prezídia Policajného zbo-
ru Denisa Baloghová. Najviac pod-
gurážení vodiči boli odhalení v Brati-
slavskom kraji (5) a najmenej v Pre-
šovskom kraji (1). Zo sledovaných 
vodičov boli pod vplyvom alkoholu 
traja vo veku 30 až 39 rokov, dvaja 
vo veku 40 – 49 rokov, po jednom vo 

veku 18 – 20 rokov a 21 – 24 rokov. 
Ak sa pozrieme na dĺžku držania vo-
dičského oprávnenia, traja opilci mali 
vodičské oprávnenie 11 – 15 rokov, 
dvaja 21 – 25 rokov a dvaja vodiči od 
1 do 5 rokov. Okrem krajských poli-
cajtov však dodržiavanie predpisov 
kontrolovali aj policajti z okresných 
riaditeľstiev. Tí za štyri dni skontro-
lovali ďalších 8205 vodičov a odhalili 
28 vodičov pod vplyvom alkoholu do 
jedného promile. Jeden vodič odmie-
tol dychovú skúšku, čo sa podľa záko-
na považuje za trestný čin ohrozenie 
pod vplyvom návykovej látky, čiže 

šoféroval pod vplyvom alkoholu nad 
jedno promile. Rešpekt, predvídavosť 
a opatrnosť, ktoré sú príznačné pre 
motoristické začiatky, by v nás mali 
pretrvať počas celej vodičskej praxe. 
„Ak budeme vždy, keď si sadáme za 
volant, myslieť na to, že „keď pijem, 
auto zostane doma“, a že každý deň 
by mal byť dňom zodpovednosti, ve-
ríme, že sa to pozitívne odzrkadlí aj 
na našich cestách,“ skonštatovali na 
záver prezidentka združenia Jana 
Shepperd a riaditeľ dopravnej polície 
Ján Ignaták.

mpo, Humenné  

Šiesti muži po predchádzajúcej slov-
nej dohode mali od jesene minulého 
roka až do februára tohto roka vyko-
pať popri hlavnej ceste medzi obcou 

Brekov a mestom Humenné teleko-
munikačné káble. Tie boli zakopané 
v dvoch zákopoch v celkovej dĺžke 3 
900 metrov. Káble očistili a v rôznych 
obdobiach odniesli do zberných suro-
vín mesta Vranov nad Topľou. Svojím 

konaním ohrozili prevádzku verejné-
ho telekomunikačného zariadenia 
a spôsobili škodu v sume najmenej 
15-tisíc eur. „Šiestich mužov vo veku 
24 – 45 rokov z obce Sedliská v okrese 
Vranov n/Topľou obvinil humenský 

vyšetrovateľ z prečinu poškodzovania 
a ohrozovania prevádzky všeobecne 
prospešného zariadenia a prečinu 
krádeže. Obvinení sú stíhaní na slo-
bode,“ vysvetlil prešovský krajský 
policajný hovorca Daniel Džobanik.

mpo, Snina  

V Snine na Podrybnickej ulici došlo 
v dobe od 29. marca do 5. apríla 2018 
ku krádeži, a to v jednom z areálov 
hospodárskeho dvora. Na základe 

tejto skutočnosti poverený príslušník 
Obvodného oddelenia Policajného 
zboru v Snine začal trestné stíhanie 
vo veci prečinu krádeže. Páchateľ 
vošiel do objektu,  odstránil visiace 
zámky na vchodových dverách ma-

ringotky a odcudzil rôzne pracovné 
náradie. Išlo o 4 kusy krompáčov, 3 
kusy motýk, 3 kusy hliníkových lopát, 
3 kusy hrablí  a približne 12 kilogra-
mov železného šrotu. Škoda, ktorá 
bola spôsobená, bola vyčíslená na 

najmenej 114,-Eur. „Ak sa páchateľo-
vi vina preukáže, hrozí mu trest odňa-
tia slobody až na dva roky,“ vysvetlila 
prešovská krajská policajná hovorky-
ňa Jana Migaľová.

Po páde z motorky zaspal na ceste

Policajti skontrolovali stovky vodičov, 35 ich jazdilo pod vplyvom alkoholu

Pri Humennom vykopali zlodeji zo zeme 3 900 metrov telekomunikačného kábla

Zlodej ukradol krompáče, motyky a hrable. Hrozia mu dva roky za mrežami

Kurióznu nehodu riešili pred pár dňami prešovskí dopravní 
policajti. Mladík po páde z motorky zaspal priamo na ceste.

Počas uplynulých dní prebiehala celoslovenská policajná akcia zameraná na kontrolu alkoholu u vodičov motorových vozidiel.
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Jana Kakutová, FOTO: ZS

Je milou, zmysluplnou a užitočnou 
tradíciou medzi našimi žiakmi – zá-
chrana žiab počas migrácie v období 
ich rozmnožovania. Tieto obojživel-
níky sú počas migrácie ohrozované 
cestnou premávkou, a tak je pre ne 
naklásť vajíčka veľký problém. Naši 
žiaci sa už niekoľko rokov zúčastňu-
jú akcie, ktorú verejnosť pozná pod 
názvom „ŽABIE TAXI“. V lokalite 
Brestovských rybníkov sa vo štvrtok 
5. apríla pod dohľadom Ing. Anny 
Mackovej žiaci ZŠ s MŠ Koškovce 
spolu s učiteľkami opäť zúčastnili 
tejto populárnej akcie. Ing. Mac-
ková a jej spolupracovníci z CHKO 

Východné Karpaty zabezpečili in-
štalovanie fólií, ktoré bránia žabám 
prejsť cez  cestu. Žiaci zbierali žabky 
do vedier a následne ich vypúšťali 
do rybníkov. Pred samotným zbe-
rom boli žiaci informovaní o vývi-
novom cykle obojživelníkov, roz-
dieloch medzi samcom a samičkou 
a ich význame v prírode. Všetci si 
nazbierané žabky počítali a v závere 
sa tešili krásnemu číslu – takmer 
3000 zachránených obojživelníkov. 
Pri odchode domov všetkých hrial 
na duši dobrý pocit, že sme opäť 
prispeli k záchrane týchto živých 
tvorov, ktoré sú neoddeliteľnou sú-
časťou našej fauny.

tasr, Kolonica, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Ústrednou témou seminára boli mo-
derné spôsoby vizualizácie astrono-
mických vzdelávacích programov v 
planetáriách prostredníctvom nových 
technológií v premietacej technike. 
„Keďže planetárium v observatóriu 
disponuje klasickým, ale aj novým 
digitálnym prístrojom, budú ich môcť 

účastníci naživo prezentovať pro-
stredníctvom ukážok. Odborné astro-
nomické príspevky prinesú informá-
cie o metódach a spracovaní pozoro-
vaní premenných hviezd a blízkozem-
ských asteroidov,“ informoval riaditeľ 
Vihorlatskej hvezdárne v Humennom 
Igor Kudzej. „Neodmysliteľnou súčas-
ťou nášho seminára sú správy z ciest 
astronómov amatérov i profesionálov, 

ktoré nám pripomenú zatme-
nie Slnka v USA v roku 2017, 
a nahliadneme i do parkov 
tmavej oblohy v USA a Poľ-
sku,“ priblížil riaditeľ. Vihor-
latská hvezdáreň pripravila 
trojdňové podujatie v spolu-
práci s Neinvestičným fon-
dom Teleskop a Slovenským 
zväzom astronómov.

tasr, Čertižné

Obec Čertižné v okrese Medzila-
borce v rámci cezhraničného pro-
jektu zrealizovala viaceré aktivity, 
ktoré majú prispieť k zviditeľneniu 
jej kultúrneho, historického, ale aj 
prírodného dedičstva. V obci sa na-
chádza viacero turisticky zaujíma-
vých miest. Patrí k nim napríklad 
hrob národného dejateľa Adolfa 
Ivanoviča Dobrianskeho, ktorý 
je kultúrnou pamiatkou, rovnako 
ako miestny chrám a budova býva-
lej policajnej stanice, na ktorej sú 

umiestnené pamätné tabule Čertiž-
niansko-haburskej roľníckej vzbury 
z roku 1935 a oslobodenia obce. „Na 
budove kultúrneho domu je tabuľa 
venovaná obetiam druhej svetovej 
vojny, v obci by mala pribudnúť ďal-
šia pamätná tabuľa pripomínajúca 
Dobrianskeho,“ uviedol pre TASR 
starosta obce Peter Tričák. Stavebné 
aktivity boli v rámci projektu reali-
zované práve v týchto častiach obce, 
napr. pred kultúrnym domom, kde 
sa vytvoril oddychový priestor s la-
vičkami a pre obyvateľov i návštev-
níkov je tam k dispozícii wifi free 

zóna. V tesnej blízkosti sa podľa sta-
rostu kedysi nachádzali aj dve staré 
chránené lipy, ktorých okolie takis-
to skultúrnili. Sú tam okrem iného 
stojany na bicykle a tiež informačná 
tabuľa o zaujímavostiach z regiónu. 
Pri miestnom chráme a cintoríne 
vytvorili asfaltovú plochu určenú na 
parkovanie pre turistov, dokončili 
tiež časť chodníka na tomto pietnom 
mieste, pri dome smútku zas osadili 
informačnú tabuľu. Vydali aj publi-
kačný materiál o obci. Hodnota pro-
jektu je približne 50 500 eur. Spolu-
financovaný je z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, a to 85 per-
centami cez Program cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014-2020 a z prostried-
kov štátneho rozpočtu desiatimi 
percentami. Päťpercentnú časť hra-
dila obec. Ide o prvý takýto projekt, 
do ktorého sa podľa Tričáka zapojili 
spolu so susednou poľskou gminou 
Jaśliska. Podľa jeho ďalších slov sú 
podobným projektom otvorení, zá-
ujem o obec totiž vzrastá. „Najviac 
turistov vidieť v lete. Chodia na bi-
cykloch, autách či peši, v zime aj na 
bežkách,“ uzavrel.

Žabie taxi: Deti zachránili takmer tritisíc obojživelníkov

Odborný seminár Kolofota bol o nových trendoch v premietacej technike

Čertižné: Cezhraničným projektom prispeli k zviditeľneniu obce  

Žiaci zbierali žabky do vedier a následne ich vypúšťali do rybníkov.

Odborný seminár Kolofota, ktorý je zameraný na pozorovacie a detekčné metódy v astronómii, sa v tomto roku venoval novým trendom v 
premietacej technike planetárií. Uskutočnil sa v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v Sninskom okrese od 5. do 7. apríla. 
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tasr, Medzilaborce  

Martin Cubjak, poverený vedením 
múzea, informoval, že cieľom týchto 
sekvenčných tematických výstav je 
dostať sa viac pod povrch samotného 
vizuálneho odkazu umeleckého diela 
a prezentovať jeho význam a odkaz v 
priamom spojení k aktuálnym udalos-
tiam, ktoré daný mesiac charakterizu-
jú. Marec ako mesiac knihy a výročie 
narodenia autora detskej literatúry 
Hansa Christiana Andersena (2. apríla 
1805) sú motívom pre výstavu Dotyky 
s knihou, ktorá predstavuje 16 War-
holových diel Andersena v rôznych 

farebných variáciách, obsiahnutých v 
štyroch portfóliách. Tie zobrazujú por-
trét spisovateľa a tri rozprávkové by-
tosti, ktorých autorom je samotný An-
dersen. Svetoznámy rozprávkar totiž 
okrem písania rád vystrihoval rôzne 
bytosti. „Kreatívno-umelecká symbió-
za dvoch veľkých ‚detí‘, ich sveta snov, 
fantázie a túžob, vytvorila vynikajúce 
umelecké dielo, ktorým Warhol dekla-
ruje svoj večný detský svet, minimálne 
však túžbu po ňom,“ uviedol Cubjak. 
K ďalším vystavovaným dielam patrí 
kniha „1 cent life“, v ktorej je obsiah-
nutých 62 originálnych litografií od 28 
najdôležitejších amerických pop-arto-

vých umelcov a európskych abstrakt-
ných expresionistov. Je súčasťou tzv. 
deluxe edície, čo znamená, že každá 
litografia je podpísaná príslušným 
umelcom, pričom na svete je iba 100 
výtlačkov. Podľa Cubjaka kniha je 
famóznym projektom farebných li-
tografií v limitovanej edícii, ktoré sú 
doplnené na každej strane experimen-
tálnou poéziou Wallasse Tinga, ktorý 
bol osobným priateľom všetkých par-
ticipujúcich umelcov. Súčasťou knihy 
je aj dielo Andyho Warhola, na ktorom 
sú znázornené odtlačky pier Marylin 
Monroe s príznačným názvom „I love 
Your Kiss Forever Forever“. Výsta-

va je doplnená ďalšou knihou, ktorú 
koloroval Andy Warhol v polovici 50. 
rokov minulého storočia - v období, 
ktoré sa nazýva pred-popartové. Uza-
tvára ju portrét Goetheho a dve vzácne 
olejomaľby Jamesa Warhola, známe-
ho amerického knižného ilustrátora a 
synovca slávneho umelca. Od polovi-
ce apríla múzeum v Medzilaborciach 
predstaví portréty žien – kráľovien, 
keďže vtedy oslávi svoje 78. narodeni-
ny dánska kráľovná Margrethe II. a v 
Holandsku sa slávi Deň kráľov. Súčas-
ťou tematických výstav sú workshopy, 
lektorské výklady, diskusie a videodo-
kumenty.

ts, mpo, Slovensko 

Finančná správa postupne spra-
cováva odovzdané daňové prizna-
nia k dani z príjmov za rok 2017. 
Finančná správa ešte čaká na 
poštové zásielky, čísla preto nie 
sú definitívne. K polnoci 3.apríla 
evidovala finančná správa takmer 
80% z celkového očakávaného 
počtu daňových priznaní. Finanč-
ná správa úspešne zvládla posled-
né dni určené na podávanie daňo-
vých priznaní. Nikde na úradoch 

nezaznamenala problémy s orga-
nizáciou ich preberania. Najviac 
daňových priznaní doručili podľa 
informácií z daňových úradov 
osobne na daňové úrady klien-
ti ešte pred Veľkou nocou počas 
stredy a štvrtka (28.a 29.marca). 
Najviac daňových priznaní poda-
li daňovníci elektronicky v stre-
du 28.marca – viac ako 16 000.  
„Utorok 3.apríl bol zase najvyťa-
ženejším dňom pre Call centrum 
finančnej správy. To bolo počas 
utorka k dispozícii klientom až do 

polnoci a za celý deň vybavili jeho 
pracovníci 1 739 mailových dopy-
tov a 1 776 hovorov,“ priblížila ho-
vorkyňa Finančného riaditeľstva 
SR Ivana Skokanová. V počte od-
kladov daňových priznaní očaká-
va finančná správa rekordné čísla. 
Zatiaľ ich eviduje viac ako 140 
000. V minulom roku ich bolo 
na ku koncu riadneho termínu na 
podanie DP doručených 93 000. 
Zvýšil sa aj počet elektronických 
podaní – kým v roku 2017 bolo 
elektronicky podaných daňových 

priznaní v riadnom termíne 167 
372, v roku 2018 (za zdaňova-
cie obdobie roku 2017) prišlo do 
polnoci 3.4. (teda v riadnom ter-
míne) finančnej správe 216 730 
elektronických podaní DP. Cel-
kovo má finančná správa zatiaľ 
takmer 80% daňových priznaní 
v porovnaní s celkovým očaká-
vaným počtom vychádzajúcim z 
minulého roka. Doručenie ďalších 
očakávame v najbližších dňoch 
a to prostredníctvom poštových 
zásielok.

tasr, Trebišov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Výstavu veľkonočných kraslíc zdobe-
ných rozličnými technikami pripravilo 
aj tento rok Múzeum a Kultúrne cen-
trum južného Zemplína v Trebišove. 
Pod názvom Trebišovski pisanki je pre 
verejnosť otvorená do 22. apríla. Na 
súťažnej výstave si návštevníci môžu 
prezrieť približne 680 kraslíc, ktoré 
vyhotovilo 38 súťažiacich z okresov 
Trebišov, Bardejov, Humenné, Košice, 
Michalovce, Prešov, Snina a Vranov 
nad Topľou. „Prezentované techniky 

zdobenia kraslíc sú rôzne, od tradič-
ných cez netradičné až po kombino-
vané. Aj v tomto roku pribudli nové 
netradičné techniky,“ uviedla pre 
TASR riaditeľka múzea Beáta Kerešta-
nová. Tradičné a najviac rozšírené 
techniky zahŕňajú viacfarebnú vosko-
vú batiku, reliéfne zdobenie voskom, 
vyškrabovanie, odrôtovanie, oblepo-
vanie slamou, bavlnkou. Z netradič-
ných možno obdivovať zdobenie far-
bami, oblepovanie prámikmi, servít-
kovú techniku a zdobenie paličkova-
ním. Prezentované sú aj kombinované 

techniky dvoch 
tradičných tech-
ník odrôtovania 
a vyškrabovania, 
k o m b i n o v a n á 
tradičná s netra-
dičnými techni-
kami a ďalšie. Pri 
zdobení kraslíc 
sú použité rôzne 
škrupiny vajec – 
okrem slepačích 
aj holubie, kačacie, husacie a pštro-
sie. Súčasťou výstavy v trebišovskom 

kaštieli sú aj veľkonočné dekorácie.

Múzeum prináša výstavný projekt Engram Andyho Warhola  

Odovzdané boli státisíce daňových priznaní

Humenčania prezentujú svoje kraslice na súťažnej výstave Trebišovski pisanki 

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach vytvorilo dlhodobý výstavný projekt Engram Andyho Warhola, v ktorom 
každý mesiac na inú tému predstaví tvorbu kráľa pop artu a ďalších umelcov. 

Desiatky tisíc daňových priznaní prišli na daňové úrady počas posledného dňa na podanie daňového priznania v riadnom termíne - elektronicky aj v papierovej forme.



PONDELOK
9. APRÍLA 2018HUMENSKÝ EXPRES8 | SPRAVODAJSTVO

Zuzana Andrejčáková, Humenné, FOTO: ZA    

Tematického podujatia s environ-
mentálnou tematikou sa zúčast-
nilo takmer štyristo žiakov a ped-
agógov základných a stredných škôl 
z nášho regiónu. Počas niekoľkých 
dní sme spoločne hľadali odpovede 
na otázky, ako zabrániť povodniam 
a suchám, ako zamedziť znečisťo-
vaniu vôd, ako hospodáriť s vodou, 
aby jej bolo dosť pre všetkých. 
Problémy s vodou, ktorým čelíme 
v 21. storočí, sa týkajú celej ľudskej 
spoločnosti. Dnes žije v domácnos-
tiach bez bezpečnej pitnej vody 2,1 
miliardy ľudí. Odpovede na tieto 
otázky môžeme nájsť v prírode – 

v jej dokonalých ekosystémoch, 
akými sú napríklad mokrade. 
O týchto vzácnych územiach, 
z ktorých mnohé sú chránené 
medzinárodným Ramsarským do-
hovorom, mohli žiaci diskutovať 
s odborným garantom podujatia – 
s Ing. Annou Mackovou zo Správy 
CHKO Východné Karpaty. Žiaci 
riešili zaujímavé praktické úlo-
hy a zamýšľali sa nad možnosťa-
mi, ktoré by boli v súlade s trvalo 
udržateľným rozvojom a ochranou 
prírody. Súčasťou vzdelávacieho 
programu v múzeu bola aj video-
projekcia dokumentárnych filmov, 
prehliadka prírodovednej expozí-
cie a prehliadka výstavy „Ekosys-

témové služby mokradí“. Panelovú 
výstavu pripravilo Vihorlatské 
múzeum v Humennom v spoluprá-
ci so Slovenským múzeom ochra-

ny prírody a jaskyniarstva v Lip-
tovskom Mikuláši a verejnosti je 
prístupná do 30. apríla. 

tasr, Prešov, FOTO: MILAN POTOCKÝ    

K aktivitám na rozvoj turizmu 
pravidelne prispieva Krajská orga-
nizácia cestovného ruchu (KOCR) 
Severovýchod Slovenska. V tomto 
roku sa predstaví Prešovský kraj 
ako Kraj kultúrnych pamiatok a 
opätovne bude investovať aj do roz-
voja drobnej infraštruktúry. „Letná 
kampaň predstaví kultúrne pami-
atky Prešovského kraja, ktorých 
máme spomedzi všetkých krajov 
najviac a predstavujú silný turis-
tický potenciál. Prešovský kraj má 
na svojom území takmer 4000 
väčších i menších kultúrnych pami-
atok, štyri zo siedmich lokalít UN-
ESCO, najviac obnovovaných hra-
dov, unikátne drevené kostolíky, 
kráľovské mestá, skanzeny či múzeá 
a galérie s bohatými expozíciami,“ 
informoval Martin Janoško, ria-
diteľ KOCR Severovýchod Slovens-
ka. Pokračovať budú v osadzovaní 
informačných tabúľ, ktoré chýbajú 

najmä v oblasti Horného Zemplína. 
Podľa jeho slov v prípade schvále-
nia dotácie na tento rok pribudnú 
v spolupráci s oblastnými organizá-
ciami CR i ďalšie hnedé dopravné 
tabule, cykloznačenie na vybraných 
cyklotrasách na Šariši, údržba 
cyklistických tratí v Levočských 
vrchoch i obnova rekreačného 
areálu pri jazierku v Bardejovských 
kúpeľoch. Organizá-
cia tiež pracuje na 
príprave ucelených 
produktov cestovného 
ruchu a na realizácii 
aktivít nového pro-
duktu náboženského 
turizmu Svätomar-
iánska púť, ktorý je 
spolufinancovaný Eu-
rópskou úniou z pros-
triedkov Európskeho 
fondu regionálneho 
rozvoja. Mnoho ak-
tivít má pred sebou 
aj cyklistické koor-

dinačné centrum CykloPO pri 
KOCR Severovýchod Slovenska. 
Patrí k nim pokračovanie procesu 
prípravy technických dokumentácií 
pre ďalšie úseky EuroVelo 11, ob-
nova cykloturistického značenia 
i prípravy strategických plánov 
a dokumentácií cyklodopravy a 
cykloturistiky v Prešovskom kra-
ji. KOCR Severovýchod Slovens-

ka realizuje aktivity zo zdrojov 
členského príspevku Prešovského 
samosprávneho kraja a členských 
organizácií cestovného ruchu, 
ktoré následne putujú do región-
ov vo forme investícií. V minulom 
roku získala dotácie od Ministerst-
va dopravy a výstavby SR vo výške 
149 200 eur.

Svetový deň vody vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Prešovský kraj sa bude prezentovať  ako Kraj kultúrnych pamiatok

Aj v tomto roku pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec)   
viacdenný cyklus vzdelávacích podujatí.

Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo vlani v Prešovskom kraji zaznamenaných 894 173 návštevníkov ubytovacích 
zariadení, ktorí tu strávili 2 790 308 nocí. Návštevnosť Prešovského kraja medziročne vzrástla o 4,6 percent. 
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Špecifickým cieľom mikroprojek-
tu Cestou ikon zo Sanoku do Hu-
menného je zintenzívnenie trvalo 
udržateľného využitia kultúrneho 
a prírodného dedičstva návštevník-
mi a obyvateľmi. Jeho ukončenie 
je naplánované na koniec tohto 
mesiaca. Ako TASR informovala 
Mária Míčková z tlačového referá-
tu mesta, v rámci mikroprojektu sa 
realizovali viaceré aktivity, medzi 
nimi napr. plenér tvorby ľudové-
ho umenia s tematikou ikon, na 
ktorom sa zúčastnili slovenskí a 
poľskí autori. Ďalšou bolo oboj-
stranné cykloturistické značenie 
tzv. Cesty ikon. „Trasa sa začína v 
centre mesta Humenné, neďaleko 
renesančného zámku, vedie obcami 
smerom na Medzilaborce a končí 
na hranici s Poľskom. Označená je 
červeným písmenom C a má dĺžku 
53,3 kilometra,“ vysvetlila. Podľa 
jej ďalších slov sa zmodernizovalo 
turistické informačné centrum v 
Humennom, ktoré sa nachádza v 
budove železničnej stanice. Na za-
čiatku tohto týždňa sa tiež uskutoč-
nila záverečná konferencia s pra-
covným workshopom, na ktorom 
boli podľa Míčkovej prezentované 
dobré príklady z praxe a tiež pro-
jekty zamerané na podporu trvalo 

udržateľného rozvoja prírodného 
a kultúrneho dedičstva pohranič-
ného regiónu. „Takisto boli vydané 
informačno-propagačné materiály 
– turistický sprievodca, publiká-
cia o pozoruhodných miestach v 
prihraničnom regióne, mapa s vy-
značenou cykloturistickou trasou 
Humenné – Medzilaborce – Palo-
ta – štátna hranica ako Magistrála 
ikon,“ doplnila. „Mikroprojekt je 
spolufinancovaný z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, a to 
85 percent cez Program cezhra-
ničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko – Slovensko 2014-2020 a z 
prostriedkov štátneho rozpočtu 10 
percent,“ uviedla Míčková s tým, že 
oprávnené výdavky pre mesto Hu-
menné tvoria necelých 33 500 eur. 
Celková hodnota mikroprojektu je 
približne 92 000 eur. Mesto ukon-
čilo na konci vlaňajška cezhraničný 
projekt s Jaslom, zároveň s týmto 
partnerom podalo ďalší s názvom 
Dedičstvo poľsko-slovenského po-
hraničia. Tu žijem. Tu spoznávam. 
Tu tvorím. „V spolupráci s poľský-
mi samosprávami mesto podalo 
ešte projekty Ochrana a propagácia 
kultúrneho dedičstva na kultúrnej 
ceste Przemyśl a Humenné a Ume-
lecká dielňa - obnova tvorivého 
priestoru pre vizuálne umenie v Sa-
noku a Humennom, ktoré sú zatiaľ 

v štádiu hodnotenia,“ spomenula 
Míčková. Jedným z dôvodov, pre-
čo Humenné venuje pozornosť ce-
zhraničným aktivitám, je podľa jej 
ďalších slov to, že z prostriedkov 
európskych fondov sa v rámci tých-
to aktivít vytvoria trvalé hodnoty. 

„Po ďalšie, spolupráca medzi Poľ-
skom a Slovenskom má silnú tradí-
ciu, ktorú obe krajiny využívajú na 
rozvoj cestovného ruchu,“ pozna-
menala s tým, že v rámci spoloč-
ných projektov mesto zatraktívňuje 
poľsko-slovenské pohraničie.

tasr, Humenné, FOTO: TASR    

Vo štvrtom ročníku študentskej 
súťaže Roadshow 2017, propa-
gujúcej možnosti čerpania euro-
fondov v slovenských regiónoch, 
hodnotila odborná porota 25 
projektov. Do súťaže sa zapojili 
trojčlenné tímy študentov tretích 
ročníkov stredných škôl z 18 mi-
est Slovenska. Autorov najlepších 
projektov ocenili zástupcovia 

Úradu vlády SR - vyhlasovateľa 
súťaže. „Úlohou študentov bolo 
na základe informácií a prez-
entácií lektorov ÚV SR vypra-
covať projektový zámer, ktorý 
by odzrkadľoval reálne potreby 
školy, obce, mesta či regiónu,“ 
pripomenul Tlačový odbor ÚV 
SR. Ceny za víťazné projektové 
zámery si prevzali súťažné tímy 
Strednej priemyselnej školy v 
Snine za prvé miesto s projektom 

zdieľaných bicyklov, Gymnázia 
Karola Štúra Modra za druhé 
miesto s projektom prírodoved-
ného vzdelávania formou zážit-
kového učenia a vybudovania 
centra ornitoterapie v regióne 
Malých Karpát, ako aj tím študen-
tov Gymnázia F.V. Sasinka v Ska-
lici, ktorí sa umiestnili na treťom 
mieste s projektom revitalizácie 
veterného mlyna v meste Holíč. 
„Každý člen víťazného tímu získa 

podľa umiestnenia televízor, vid-
eokameru alebo Ipad Pro. Stre-
doškoláci svojím umiestnením 
vybojovali aj ceny pre školy, ktoré 
navštevujú, v podobe tovaru 
podľa vlastných potrieb v hodnote 
10, 8 alebo 6- tisíc eur,“ doplnil 
tlačový odbor ÚV SR. Nový ročník 
súťaže Roadshow 2018 Úrad 
vlády SR intenzívne pripravuje a 
na jeseň tohto roka sa opäť začne 
jej putovná časť.

Humenné: V rámci cezhraničného projektu 
vyznačili cyklotrasu v smere na Poľsko  

V súťaži Roadshow 2017 boli najlepší študenti zo Sniny
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INFOSERVIS

MsKS – DOM KULTÚRY
KÚZELNÝ FÉLIX

Crocus Theatre. Interaktívna muzikálová 
rozprávka o kúzelnom Félixovi, ktorý chce 

neposlušného princa premeniť na najlepšieho 
kráľa na svete. – v nedeľu 15. apríla o 15.00 hod. 

v divadelnej sále DK. Vstupné 2,50 eur.
ŠČAMBA

Hudobno-humorno-zábavná skupina z Trsteného 
pri Hornáde prichádza s premiérovým progra-
mom. Každý divák pri vstupe do sály dostane 

zdarma cd nosič tejto skupiny. – v nedeľu 
22. apríla o 17.00 hod. v divadelnej sále DK. 

Vstupné 10 eur.
VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

AKO NA BEŽNÉ PROBLÉMY  
HOMEOPATICKY

Prednáška Slovenskej komory homeopatov: Ing. 
Adriana Karšková, Ľubomír Dankanin. – v stre-

du 11. apríla o 16.30 hod. 
MALÉ ZÁHRADY S VEĽKOU DUŠOU

Prednáška RNDr. Silvie Szabóovej z OZ Sosna. 
– vo štvrtok 12. apríla o 17.00 hod. 

RÍŠA INKOV 
PERU – BOLÍVIA – CHILE 

Autorská výstava fotografií Milana Kuruca o kra-
jinách Južnej Ameriky. Potrvá do 8. apríla.

KINO Fajn 
PRÍSĽUB ÚSVITU

(LA PROMESSE DE L´AUBE)
Od ťažkého detstva v Poľsku, cez mladosť pod 

slnkom v Nice, až po kariéru letca v Afrike 
počas 2. svetovej vojny... Romain Gary prežil 

výnimočný život. Za túto húževnatosť, ktorá ho 
viedla k tomu, aby prežil tisíc životov, aby sa stal 
veľkým človekom a slávnym spisovateľom, však 

vďačí svojej matke Nine. Práve šialená láska 
tejto zaujímavej a excentrickej matky z neho 

urobí jedného z najvýznamnejších románopiscov 
20. storočia, ktorého život bude plný nečakaných 

zvratov, vášní a tajomstiev. 
biografická dráma (FRA), české titulky  

– 10. apríla o 19.30 hod.
THE FLORIDA PROJECT

ASFK... Neďaleko Disneylandu na Floride stojí 
mnoho, kedysi populárnych, pestrofarebných 
motelov. Okúzľujúca šesťročná Moonee a jej 

kamaráti, ktorí si naplno užívajú leto, bývajú v 
jednom z nich. Radosť zo slobody, potulovania a 
neodolateľných kopčekov zmrzliny nemá nudný 

a zložitý svet dospelých šancu ohroziť. Čo na 
tom, že jej 22-ročná mama každý týždeň ťažko 
zháňa peniaze na nájom a neskorými platbami 
dráždi starostlivého správcu Bobbyho. Režisér 
Sean Baker prichádza s neobyčajne silným fil-

mom, ktorý sa stal miláčikom kritikov aj divákov 
hneď od svojho uvedenia na festivale v Cannes. 

dráma (USA), české titulky –  
11. apríla o 19.30 hod.

BESNENIE
(RAMPAGE)

Primatológ Davis Okoye (D. Johnson), ktorý 
si drží ľudí od tela, zdieľa nepochybnú väzbu s 
Georgeom, mimoriadne inteligentnou gorilou, o 
ktorú sa stará od jej dvoch rokov. Ale vykonaním 

nebezpečného experimentu, ktorý sa vymkne 
spod kontroly, zmení miernu opicu na zúrivé 
monštrum obrovských rozmerov. Čoskoro sa 

objavia aj iné druhy zvierat, ktoré podobne zmu-
tovali. Vzhľadom na to, že sa títo novovytvorení 

„alfa predátori“ rútia naprieč krajinou a ničia 
všetko, čo im stojí v ceste, Okoye a jeho tím 

vytvárajú protilátku, ktorá má zastaviť globálnu 
katastrofu a zároveň zachrániť strach naháňajúce 

stvorenie, ktoré bolo kedysi jeho priateľom. 
akčný, dobrodružný (USA), slovenské titulky – 

12. a 14. apríla o 19.30 hod.
FAKJÚ PÁN PROFESOR 3

(FACK JU GÖHTE 3)
Samozvaný profesor Zeki Müller je späť. 

Zástanca drsných a nezvyklých učebných metód 
je silnejší ako predtým, plný odhodlania a túžby 
dostať zo svojich študentov, v čele so Chantal, 

to najlepšie, čo v nich ešte ostalo. Avšak už toho 
v nich veľa na vydolovanie neostalo. Uspeje pri 

záchrane školy a jej študentov?  
komédia (GER), český dabing – 13. apríla 

o 19.30 hod.; 14. 4. o 17.00 hod.
VČIELKA MAJA: SLADKÉ HRY

(MAYA THE BEE: THE HONEY GAMES)
V rodnom úli  včielky Maje to vrie ako… ako 

v úli. Práve sa skončil letný zber medu a prišiel 
dôležitý odkaz od samotnej Cisárovnej. Včielky 
sa možno budú môcť konečne zúčastniť Veľkých 
hier o med. Nadšenie však veľmi rýchlo vystrieda 
sklamanie, ich úľ nebude vôbec súťažiť a navyše 
musí poskytnúť účastníkom hier polovicu svojich 
zásob medu. Maji sa to vôbec nepáči a rozhodne 

sa za Kráľovnou vycestovať na vlastnú päsť...
animovaná rozprávka, rodinný (GER/AUS), 
slovenský dabing – 14. apríla o 15.00 hod.

APOŠTOL PAVOL
(PAUL, APOSTLE OF CHRIST)

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
V HUMENNOM
Elena Žáková, nar. 1930

MUDr. Štefan Ščerbák, nar. 1942
Judita Pužová, nar. 1958

OPUSTILI   
NÁS

09. 04.  MILENA
10. 04.  IGOR, IGORA
11. 04.  JÚLIUS, LEO, LEV
 Deň narcisov – deň boja proti 

rakovine
 (Svetový deň Parkinsonovej 

choroby / Medzinárodný 
deň solidarity oslobodených  
politických väzňov a bojovníkov 
proti fašizmu)

12. 04.  ESTERA, ESTER
 (Svetový deň letectva  

a kozmonautiky)
13. 04. ALEŠ
 - Deň nespravodlivo stíhaných 

(pamätný deň SR)
14. 04. JUSTÍN, JUSTÍNA
15. 04. FEDOR, FEDORA
 (Svetový deň umenia) 

MENINY 
oslavujú: 

Počas prenasledovania kresťanov na začiatku 
nášho letopočtu je Pavol uväznený rímskym 

cisárom Nerom. V tmavej chladnej cele bojuje 
s hladom, samotou, aj s výčitkami svedomia 
z vlastnej farizejskej minulosti. Jeho jediným 
verným spoločníkom ostal Lukáš, ktorý počas 
svojich návštev v Pavlovej cele spisuje zážitky 

a učenie muža, ktorý sa stal neskôr známym ako 
Apoštol národov.

historická dráma (USA), slovenské titulky  
– 15. apríla o 17.30 hod.

STRATILI SME STALINA
(THE DEATH OF STALIN)

Veľký vodca padol. Priamo na koberec. Volá 
sa Jozef Stalin. Piateho marca 1953. Nad jeho 

mŕtvolou sa začína tragikomický boj o nástupníc-
tvo. Súdruhovia z politbyra sa pomaly zbavujú 

dlhoročného strachu a začína to ozajstné divadlo. 
Ak sa vám to nezdá ako dostatočne dôvtipná 

zápletka, tak verte, že film vo svojej tragickosti a 
schopnosti uťahovať si z vysokých vecí je veľmi 

vtipný. V Rusku tento film zakázali.
komédia (GBR/FRA), české titulky  

– 15. apríla o 19.30 hod.
OHROZENÉ DRUHY

(ESPÉCES MENACÉES)
Vzájomne prepojené osudy troch rodín. José-
phine a Tomas majú krátko po svadbe, ale za 

zdanlivým šťastím odkrývajú Joséphinini rodičia 
temnejšiu realitu. Mélanie oznamuje rodičom, že 
je tehotná, avšak  budúci otec má do ideálneho 
zaťa ďaleko. A Anthony, zasnený študent, ktorý 
nemá šťastie v láske, sa musí postarať o svoju 

matku, ktorá začína byť nezvládateľná.
dráma (BEL/FRA), české titulky  

– 16. apríla o 19.30 hod.
TÁTOVA VOLGA

Eva (E. Balzerová) je kostýmová výtvarníčka, 
pôžitkárka a manželka šarmantného Ludvíka, 
ktorý však veľmi nečakane a bez rozlúčenia 

umrie. Tak nečakane, že jej nestačí povedať, že 
okrem ich spoločnej dcéry Terezy (T. Vilhelmo-

vá) mal ešte rovnako starého nemanželského 
syna. To aspoň naznačuje starostlivo ukrytá a 

náhodne objavená detská kresba. Eva je rozhod-
nutá nečakané odhalenie veľkoryso ignorovať, 
ale Tereza, ktorej sa rozpadáva vlastný život, 

sa k prízraku nevlastného brata upne. Spoločne 
s matkou sa vydávajú Ludvíkovým veteránom 
volga GAZ 21 po stopách jeho bývalých mile-

niek a priateľov.
komédia (CZE), česká verzia  

– 17. apríla o 19.30 hod.
VNÚTORNÉ SLNKO

(UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
09. 04.  TONY, BONIFÁC / ÁJA
10. 04.  APOLLO / RUFÍK
11. 04.  NOEL / SISI
12. 04.  KITTY / EGON
13. 04.  BETTY / ASTOR
14. 04.  MARSYAS / CONNIE
15. 04.  SAM / BONDY

parížska umelkyňa, ktorá hľadá pravú lásku. 
Nádeje však často vkladá do mužov, ktorí sú 

pravým opakom ideálu takého muža. Film nie 
je plynulým príbehom, divák sleduje vybrané 

pasáže z Isabellinho života, aby si vyskladal jej 
osobnosť a na konci pochopil jej kľúč, podľa 

ktorého si hľadá „toho pravého“. 
dráma (GER), české titulky  
– 18. apríla o 19.30 hod.



PONDELOK
9. APRÍLA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 11|INFOSERVIS / INZERCIA

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 mladé 
STROMČEKY – vlašský 
orech (na presádzanie). 
Tel. 0918 279 885. 

HE-R/0127

 � Predám BUKOVÉ  
ODREZKY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

P R Á C A

 � 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

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

HE-R/0123

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...

"CHCEME POZNAŤ, ČO SA 
V NÁS DEJE, ABY SME VEDELI, 

ČOHO SA MÁME ZRIECŤ. 
NAMIESTO TOHO,  ABY SME 

SVOJU BOLESŤ SCHOVÁVALI,  
MÔŽEME JU NECHAŤ ODÍSŤ...“

(LOUIS L. HAY, LINDA C. TOMCHIN)

pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
09. 04.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
10. 04.  SCHNEIDER  
 - OC Avenue, 
 Štefánikova ul. 16
11. 04.  U LEVA, 
 Nemocničná ul. 39
12. 04.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
13. 04.  HARMÓNIA, 
 Ul. 1. mája 21
14. 04.  CENTRUM, 
 Námestie slobody 67
15. 04.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Ponúkame prácu pre

SKÚSENÉ PARTIE ZATEPĽOVAČOV 
ZO ZÁVESNEJ PLOŠINY

 ▪ nástup možný ihneď
▪ práca v Humennom

0902 99 88 23                057/ 775 77 47                  

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 10.00 hod.
 11.00 – 12.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 11.00 – 12.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 11.00 – 12.00 hod.
 14.00 – 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.

Východ / Západ  S L N K A 
pon (09.04.) 5:46 / 19:17 hod.
ut  5:44 / 19:18 hod.
str 5:42 / 19:20 hod.
štvr 5:40 / 19:21 hod.
pia  5:38 / 19:23 hod.
sob 5:36 / 19:24 hod.
ned 5:34 / 19:26 hod.

H
E

/0099

H
E

/0098

Keď v apríli hojne vietor duje 
- stodola sa zaplňuje.

Aprílové sucho a májové 
mokro - hospodár sýpku 

zasype až po okno.

Nerád tomu sedliak býva, 
keď mu v apríli dážď 

nepoprcháva.

Suchý apríl nie je  
po vôli gazdom.

Ak je v apríli krásne jasne, 
máj bude nepríjemný iste. 

PRANOSTIKA

 (jac)
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Marianna Aľušíková, -MJK-; Martin
 
Dnes už niet pochýb, že región 
pod Vihorlatom je liahňou slo-
venských šachových talentov. 
Družstvo Základnej školy Dar-
govských hrdinov z Humenného 
sa najnovšie hrdí titulom VICE-
MAJSTRI Slovenska 4-členných 
družstiev žiakov a žiačok ZŠ a I. 
stupňa osemročných gymnázií 
v RAPID ŠACH-u (zrýchlený, 
bleskový) pre sezónu 2017/2018. 
V stredu 28. marca pridali do 
zbierky šachových úspechov hu-
menskí mládežníci ďalší cenný 
kov – striebro.

Na Majstrovstvách SR družstiev 
ZŠ, ktoré sa tento rok konali v 
Martine sa prezentovalo spolu 237 
účastníkov zoskupených do 56 
družstiev, s povinnou účasťou žiač-
ky (dievčaťa) v každom družstve. 
Hralo sa na 7 kôl tempom 2 x 10 
minút s prídavkom 5 sekúnd za 
každý vykonaný ťah. Príjemným 
bonusom bolo vysielanie „online 
prenosu“ z dvadsiatich štyroch 
šachovníc, ktorý bolo možné sle-
dovať aj cez internet. Pamätníci 
si možno aj nostalgicky vybavili 
dávnu atmosféru Veľkých cien 
družstiev. 

Z krajského kola sa na finále no-
minovali aj školy z nášho regió-
nu - dve humenské družstvá ZŠ 
Dargovských hrdinov a CZŠ Petra 
a Pavla z Belej nad Cirochou.  
Humenské A-družstvo Dargov-
ských hrdinov v zložení - D. Lo-
pata, L. Seman, S. Simonová a L. 
Simon malo po minuloročnom 
bronzovom umiestnení v tejto pre-

stížnej súťaži opäť medailové am-
bície. Tie bez zaváhania a bez jedi-
nej prehry družstva žiaci zhmotnili 
v striebornom umiestnení, s mini-
málnym pol-bodovým rozdielom 
na víťaza (20,5 / 21,0 - SG CENA-
DA Majerníkova 60 Bratislava).
Úctyhodný šachový výkon pred-
viedlo aj B-družstvo ZŠ Dar-
govských hrdinov v zložení - S. 
Kužma, P. Greňo, T. Babjarčík, L. 
Gajdošová a O. Seková, keď vďa-
ka bojovnému výkonu uzatvárali 
desiatku najlepších tímov. 
Zverenci PaedDr. M. Štutiku z Cir-
kevnej ZŠ Belá nad Cirochou si 
taktiež počínali dobre a obsadili 
výslednú 16. priečku. Na výsled-

Vicemajstri Slovenska v rapid šachu družstiev sú zo ZŠ Dargovských 

Strieborná pozícia šachistov z humenskej ZŠ Dargovských hrdinov, tímu A, na Majstrovstvách Slovenska družstiev. | FOTO ARCHÍV MA

H
E

-S
/0042

INZERCIA
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koch Beľanov nad šachovnicami 
sa podpísali: M. Valko, A. Čopík, 
L. Zboraj, L. Ihnátová a T. Piško.

Naša mládež opäť dokázala, že 
sa nestratí v  celoslovenskej kon-
kurencii a ukážkovo reprezentuje 
región na všetkých typoch šacho-
vých súťaží. Na tomto znameni-
tom výsledku sa podpísali, okrem 
samotných žiakov, aj rodičia, ria-
ditelia a vedúci šachových krúž-
kov na školách, i tréneri miestnych 
šachových klubov. Koordinátorom 
a garantom šachového života je 
u nás nezisková organizácia ŠA-
CHY REINTER, ktorá svojimi ak-
tivitami vytvorila funkčný systém 
práce s mládežou v oblasti šachu, 
prinášajúci vynikajúce výsledky. 

...1. SG CENADA Majerníkova 60 
Bratislava (7 – 5/2/0 – 21,0 – 12 
– 0), 2. ZŠ Dargovských hrdinov 
Humenné A (7 – 6/1/0 – 20,5 – 13 
– 0), 3. Evanjelická spojená ško-
la Liptovský Mikuláš (7 – 4/1/2 
– 20,0 – 9 – 0)... 10. ZŠ Dargov-
ských hrdinov Humenné B (7 – 
4/1/2 – 16,5 – 9 – 0)... 16. CZŠ 
s MŠ  sv. Petra a Pavla Belá nad 
Cirochou (7 – 3/3/1 – 15,5 – 9 – 
0)... 25. ZŠ Okružná 17 Michalov-
ce (7 – 2/3/2 – 14,0 – 7 – 0)... 38. 
ZŠ Bernolákova 1061 Vranov nad 
Topľou (7 – 1/5/1 – 12,5 – 7 – 0)... 

ŠACH (z perzštiny - šáh, kráľ, 
kráľovská hra) je deterministická 
strategická hra s úplnou informá-
ciou pre dvoch hráčov, o ktorej 
výsledku rozhodujú taktické a stra-
tegické schopnosti hráčov, ich po-
zornosť 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 sú-
stredenosti a koncentrácii. Šach 
sa hrá na doske zvanej šachovni-
ca, rozdelenej na 8 × 8 políčok. 
Každý hráč má na začiatku partie 
k dispozícii nasledujúce figúrky: 1 
kráľa, 1 dámu, 2 veže, 2 strelcov, 2 
jazdcov a 8 pešiakov. Stále aktuál-
nym majstrom sveta je Nór – Mag-
nus Carlsen.

hrdinov...   D. Lopata, L. Seman, L. Simon a S. Simonová

Humenské A-čko (čelom k šachovniciam) v sústredení zápasov. | FOTO ARCHÍV MA

Družstvo ZŠ Dargovských hrdinov B (vpravo). | FOTO ARCHÍV MA

Každá partia kráľovskej hry je pre jej nadšencov zaujímavá. | FOTO ARCHÍV MA
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Dáša Jeleňová, -MJK-; Prešov, FOTO ARCHÍV PSK

 
Benefičný bowlingový turnaj o Putov-
ný pohár predsedu Prešovského samo-
správneho kraja opäť pomáhal. Vďaka 
jeho benefičnému poslaniu sa v ponde-
lok 12. marca podarilo prerozdeliť 
9 800 eur medzi štrnásť rodín z regió-
nu, ktoré sa ocitli v zložitých životných 
situáciách. Podujatie, ktoré sa konalo 
v spolupráci so spoločnosťou 4 SPORT 
už po jedenásty raz, podporili mnohé 
významné osobnosti z celého kraja. 
Aj tentoraz mal bowlingový turnaj cha-
ritatívny podtext. Jeho poslaním bolo 
zmierniť nepriazeň osudu jednotlivcov 
i rodín finančným príspevkom a adreso-
vať ho tým, ktorí sú na pomoc odkázaní. 
„Je ťažké čo i len počuť, predstaviť si 
životné príbehy takto skúšaných ľudí, 
nieto ich prežiť. Hoci naša ponúknutá 
pomoc často nevyrieši a nezvráti nepria-
zeň osudu, snáď aspoň prinesie nádej 
v dobrých ľudí, ktorí sa stretli aj na tomto 
benefičnom turnaji. Som rád, že ľudská 
spolupatričnosť tu funguje. Nikto na tom-
to svete by sa nemal cítiť osamotený vo 

svojich starostiach či problémoch,“ uvie-
dol predseda PSK, Milan Majerský.
Na turnaji sa podarilo na štartovnom vy-
zbierať 9 800 eur, ktoré sa prerozdelili 
medzi 14 rodín, predovšetkým medzi deti 
a mladých ľudí z rôznych kútov nášho 
regiónu. Prijímatelia, všetci s ťažkými 
zdravotnými komplikáciami, si prevzali 
po 700 eur.
Bowlingového turnaja s charitatívnym 
podtextom sa zúčastnili desiatky známych 
osobností verejného a spoločenského ži-
vota, aj podnikateľskej verejnosti nielen 
z Prešova, ale z celého kraja. V  prešov-
skom Bowlingu pri Trati pre dobrú vec 
zápolilo dovedna 23 družstiev – donori: 
Prešovský samosprávny kraj, Mesto Pre-
šov, poslanci mesta Prešov, Prešovská 
univerzita, mesto Svit, Technické služby, 
Spravbytkomfort, Správa a údržby ciest 
PSK, Arprog, Unistav, CMR, OZ Via 
Magna Vranov, JUST poisťovňa, Metro-
stav, Movyrob, PehaeS, Ibeg, Rakystav, 
Louma, Tampex, Patiserrie Michelle, 
Drím Tím a novinári PSK.
Benefičný bowlingový turnaj predsedu 
PSK pomáhal už po jedenásty-krát. Do-
teraz sa na ňom prerozdelilo spolu takmer 

58-tisíc eur pre päťdesiatich šiestich prí-
jemcov či rodín.    

Príjemcovia výťažku XI. ročníka 
benefičného bowlingového o turnaja 

o putovný pohár predsedu PSK
TIMOTEJ a ALEX STANOVČÁKOVÍ 

Ľubiša, okres Humenné 
Účel: Rehabilitácia v centre Svetielko 

v Prešove
Timotej a Alex sa narodili predčasne. 

Majú detskú mozgovú obrnu, navyše po-
stihnuté dolné i horné končatiny. Chlapci 
nechodia a na presun používajú invalidné 
vozíky.  Navštevujú špeciálnu základnú 

školu, sú štvrtáci.   
DÁVID ŽIDO  

Stakčín, okres Snina 
Účel: Príspevok na operačný zákrok 

v Kladne (ČR)
14-ročný, predčasne narodený Dávid má 
za sebou viacero náročných operačných 

zákrokov. Jeho ľavá noha je slabšia, 
ľavú ruku vôbec nepoužíva, chôdzu má 
nestabilnú a nesúmernú. Jeho  zdravotný 

stav si žiada ďalšiu operáciu, tentoraz 
bedrového kĺbu.

DANIEL ROHÁČ 
Medzilaborce 

Účel: Rehabilitácia v Adeli Medical 
centre, Piešťany

Daniel má 9 rokov, nechodí a neroz-
práva. Spôsobila to mozgová obrna, ku 
ktorej sa pridružila epilepsia. Napriek 

ťažkému zdravotnému stavu má Daniel 
obrovskú chuť do života, teší sa najmä 

televíznym rozprávkam. 
JARKO a TADEÁŠ SARIK 

Sedliská, okres Vranov n/Top. 
Účel: Príspevok na úpravu bývania 

Súrodenci, 20-ročný Jarko a 19- ročný 
Tadeáš, prekonali detskú mozgovú obr-

nu. Dôsledky ochorenia znásobuje autiz-
mus a s tým súvisiace známky agresivity 
a seba týrania. Rodičia musia predvídať 

nebezpečnosť situácií a predchádzať 
úrazom, čomu prispôsobujú fungovanie 

rodiny a predovšetkým bývanie.      
ŠIMON SARAKA  

Rudľov, okres Vranov n/Top. 
Účel: Repasovanie načúvacej pomôcky
Žiak piatej triedy má od narodenia sto-

percentnú hluchotu. Dorozumieva sa po-
mocou načúvacej pomôcky, ktorú je ale 

Benefičný bowlingový turnaj PSK pomáhal už po jedenásty-krát. 
SPRAVODAJSTVO / ŠPORT



PONDELOK
9. APRÍLA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 15|ŠPORT

nutné dvakrát do roka repasovať. Táto 
renovácia je pomerne nákladná a pre 

rodinný rozpočet aj veľmi zaťažujúca. 
MÁRIA NOVOTNÁ 
Tulčík, okres Prešov 

Účel: Rehabilitácia v Adeli Medical 
centre Piešťany

Päťročná Mária trpí od 3 rokov Ras-
mussenovou encefalitídou, veľmi zried-
kavým a ťažko liečiteľným ochorením, 

ktoré postihuje mozog. Príčiny ochorenia 
nie sú jasné. Mária má za sebou ťažkú 

operáciu v Prahe, ktorá jej umožnila žiť 
aspoň s jednou časťou mozgu. Zostala 
však po nej ležiaca, odkázaná na reha-
bilitáciu, ktorá by ju aspoň čiastočne 

vrátila do života.   
KAROL RICHNAVSKÝ  

Prešov 
Účel: Zakúpenie ortopedického matraca 

a špeciálnej autosedačky
Sedemročný Karolko má Downov 

syndróm a chodí do špeciálnej základnej 
školy. Okrem špeciálnej starostlivosti, 

ktorú si vyžaduje toto vrodené vývojové 
ochorenie, má zníženú imunitu, ktorá mu 

spôsobuje ďalšie zdravotné ťažkosti. 
SEBASTIÁN ŠELEP 

Kežmarok 
Účel: Zakúpenie vertikalizačného zaria-

denia LiwCare baffin automatic

S poruchou vo vývoji mozgových štruk-
túr sa narodil dnes 3,5-ročný Sebastián.  
K tomu sa pridružili aj ďalšie zdravotné 
problémy. Pre tieto komplikácie výrazne 
zaostáva v motorickom vývoji. Je  s ním 

ťažká manipulácia, ktorú by rodičom 
uľahčilo špeciálne multifunkčné zariade-

nie na zvislé polohovanie synčeka.
ADAM VASIČKANIN  

Raslavice, okres Bardejov 
Účel: Rehabilitácia v Adeli Medical 

centre Piešťany
Adamko má štyri roky a je z dvojčiat. 

Trpí zmiešanou formou detskej cerebrál-
nej parézy. Poškodenie mozgu mu zatiaľ 

znemožňuje samostatnú chôdzu. Pre 
zlepšenie stavu sú nevyhnutné pravidelné 
rehabilitácie, ktoré sú pre rodinu s piati-

mi deťmi finančne neúnosné.  
LEYLA TASLI  

Stropkov 
Účel: Zakúpenie reverzného chodítka

Šesťročná Leyla prekonala detskú 
mozgovú obrnu. Zákerná choroba 

jej spôsobila veľký fyzický hendikep 
a znemožnila jej samostatne chodiť. Vo 
vývoji zaostáva za svojimi rovesníkmi. 
O to s väčšou radosťou si prezerá knihy, 

hlavne obrázkové. 
ADRIANA MATYSOVÁ  

Svidník

Účel: Úhrada nákladov na vymaľovanie 
bytu a bežných životných nákladov

O 43-ročnú, zdravotne hendikepovanú 
p. Adrianu, sa po smrti rodičov už desať 
rokov stará jej sestra. Situácia je v rodine 
ťažká aj po finančnej stránke. Vzhľadom 
na nízke príjmy, ale i výdavky na lieky, 
má rodina problémy so zabezpečeným 

bežných životných nákladov. 
Súrodenci VAŠKEBOVÍ  

Levoča 
Účel: Úhrada bežných životných nákla-

dov, vrátane stravy a ošatenia detí 
Mnohopočetná rodina s ôsmimi deťmi 
žije v ťažkých sociálno-ekonomických 
podmienkach. Rodičia majú problémy 
so zabezpečením bežných životných 

nákladov, vrátane starostlivosti najmä 
o školopovinné deti. 

VERONIKA KANDRÁČOVÁ  
Poprad 

Účel: Zmiernenie ťažkej životnej situácie 
rodiny

Veronika má trinásť rokov. Vychováva ju 
stará mama,  ktorá má sama zdravotné prob-
lémy. Rodina je v ťaživej životnej situácii.  

Súrodenci KUŠNIRÍKOVÍ 
Stará Ľubovňa

Účel: Zabezpečenie základných život-
ných potrieb

Mnohopočetná rodina so šiestimi deťmi, 
z toho štyri s výrazným zdravotným 

hendikepom, bojuje s nepriazňou osudu 
i problémami s finančným zabezpečením 

základných životných potrieb.   

Zmiernil ťažké osudy rodín aj v našom regióne INZERCIA
7. 3. 2016Inzercia8
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VIDEÁ K VYBRANÝM 
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ŽALÚZIE 
interiérové  
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 rolovacie
ATYPICKÉ  
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posuvné  

PANELOVÉ STENY
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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 
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FORTUNA LIGA – nadstavba
•	 (o titul, 4. kolo) * Trnava 
– Slovan Bratislava 1:0, Ru-
žomberok – Žilina 1:2, Trenčín 
– Dunajská Streda 1:3.
•	 (o udržanie sa, 4. kolo) 
* Senica - Zemplín Micha-
lovce 0:2, Prešov - Zlaté 
Moravce / Vráble 1:0, Nitra 
– Podbrezová 0:0.
Trnava 26 18 3 5 37:18 57
Dunaj. Streda 26  13  9  4  36:23  48
Slovan BA 26 13 8 5 48:29 47
Žilina 26 14 2 10 47:41 44
Trenčín 26 11 6 9 62:40 39
Ružomberok 26 9 9 8 34:28 36
Nitra 26 9 10 7 21:18 37
Michalovce 26 8 7 11 25:27 31
Podbrezová 26 8 4 14 23:39 28
Zl. Moravce 26 7 5 14 30:42 26
Prešov 26 4 8 14 16:46 20
Senica 26 3 7 16 20:48 16

III. LIGA, VÝCHOD – 20. kolo
•	Rožňava – Snina 0:2, Ša-
riš. Michaľany – Vranov nad 
Top. 0:0, V. Opátske – Svit 
3:1, Stropkov – Bardejov. N. 
Ves 1:0, Prešov B – Giraltov-
ce 2:0, Lipany – Svidník 1:0, 
Krompachy  - Plavnica 6:1, 
V. Revištia – Sabinov 2:1.
Stropkov 18 12 4 2 33:14 40
Vranov 20 11 6 3 37:17 39
V. Opátske 18 10 4 4 34:18 34
Lipany 17 10 3 4 34:13 33
Snina 18 10 3 5 41:23 33
Plavnica 18 8 6 4 27:22 30
Rožňava 18 8 4 6 27:21 28
Krompachy 18 9 1 8 36:34 28
Šar. Michaľany 18 6 6 6 17:15 24
Prešov B 19 6 5 8 47:29 23
Svidník 17 6 5 6 19:16 23
V. Revištia 18 6 4 8 16:35 22
Giraltovce 18 6 3 9 14:26 21
Bard. N. Ves 17 3 2 12 13:31 11
Sabinov 18 2 3 13 15:44 9
Svit 18 0 3 15 7:59 3

IV. LIGA, SEVER – 20. kolo
ZÁHRADNÉ  

– FK HUMENNÉ
0:4 (0:3)

Góly: 35., 44. a 74. P. Rado-
vanović, 15. (11 m) N. Sališ. 
Žlté karty: 22. Straka, 34. 
Kondžura, 63. Miženko – 17. 
C. Vasiľ, 42. Manojlović, 
87. Radovanović, 90. Vohar, 
90. F. Dolutovský. Červené 
karty: 87. R. Miženko (po 
2. ŽK – NS, po slovnej vý-
mene s Predragom Radova-
novićom hráči postupovali 

k sebe a Radovanović nasta-
vil čelo, Miženko mu čelom 
oplácal, k vzájomnému udre-
tiu nedošlo), 90. D. Gomulec 
(HNS – udretie súpera rukou 
do hlavy nadmernou silou) - 
nikto.
R: D. Mano – M. Bochnovič, 
Pa. Tóth. D: 150. 
ŠK: I. Vaško – M. Jaworek, 
M. Molčan, Pa. Kakaščík 
(64. Pa. Kakaščík), M. Stach, 
M. Kondžura, R. Miženko, I. 
Straka, D. Pankuch (64. M. 
Ďaďovský), N. Djokić (64. T. 
Varga), Pe. Jačišin.
FK: D. Vohar – B. Manojlo-
vić, N. Laković, N. Sališ (77. 
M. Porvazník), C. Vasiľ (84. 
L. Stachura), V. Voroňák (81. 
M. Dolutovský), F. Dolutov-
ský, P. Radovanović, D. Po-
pik, F. Sitarčík, J. Bialončík.
•	 Ptičie – V. Šariš 1:1, Zá-
mutov – Radvaň n/L. 0:1, Po-
prad B – Medzilaborce 2:0, 
Gerlachov – Kračúnovce 4:0, 
Pušovce – Raslavice 3:1, Ľu-
botice – Spiš. Podhradie 2:0. 
FK Humenné 18 17 1 0 63:6 52
Poprad B 18 13 2 3 70:19 41
Gerlachov 17 11 3 3 44:22 36
Spiš. Podhradie 19 11 1 7 43:30 34
Záhradné 17 10 2 5 37:20 32
Raslavice 18 9 1 8 36:42 28
Soľ 17 8 3 6 21:24 27
Radvaň n/L. 16 7 2 7 21:26 23
Kračúnovce 17 6 3 8 27:26 21
Ľubotice 17 6 3 8 26:30 21

Ptičie 17 5 4 8 30:35 19
Fintice 17 6 1 10 20:49 19
Medzilaborce 16 5 2 9 27:42 17
V. Šariš 17 4 2 11 25:36 14
Zámutov 17 3 2 12 14:32 11
Pušovce 18 1 0 17 11:76 3

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 16. kolo

•	Borov – Sedliská 1:0, V. 
Žipov – Jasenov 1:1, Kocha-
novce / Brekov – N. Hrušov 
3:1, Pakostov – Kamenica n/
Cir. 1:4, Ulič – Stakčín 1:1, 
Bystré – Sačurov 1:0, Sečov. 
Polianka – Hencovce 1:0.
N. Hrušov  15 14 0 1 41:9 42
Borov 15 11 1 3 42:20 34
Bystré 15 8 3 4 21:18 27
Kamenica n/C. 15 7 3 5 27:16 24
Kochanovce/Brekov 15 6 5 4 30:17 23
Sačurov 15 7 2 6 26:23 23
Hencovce 15 6 4 5 23:21 22
Pakostov 15 5 3 7 26:30 18
Stakčín 15 4 4 7 14:21 16
Jasenov 15 4 3 8 10:19 15
Seč. Polianka 15 5 0 10 22:48 15
Ulič 15 3 5 7 25:34 14
V. Žipov 15 3 5 7 19:29 14
Sedliská  15 2 2 11 13:34 8

I.TRIEDA OBFZ HE – 16. kolo
•	 Lackovce – Lieskovec 
4:2, Krásny Brod – Ubľa 
4:1, Zemplín. Hámre – Dlhé 
n/Cir. 0:3, Ohradzany – 
Lukačovce 2:0, V. Sitnica 
– Koškovce 2:4, Belá n/Cir. 
– Udavské 8:0, N. Ladičkov-
ce – N. Sitnica (15. 6. 2018). 
Belá n/Cir. 15 12 2 1 55:8 38
Dlhé n/Cir. 16 9 3 4 31:19 30

Lackovce 15 9 2 4 41:23 29
N. Sitnica 14 7 4 3 25:21 25
Koškovce 15 7 3 5 28:26 24
Kr. Brod 15 6 4 5 34:28 22
Lukačovce 15 7 1 7 32:30 22
N. Ladičkovce 14 5 5 4 20:26 20
Ubľa 15 5 3 7 31:31 18
Ohradzany 15 5 3 7 22:34 18
V. Sitnica 15 5 1 9 34:35 16
Z. Hámre 16 3 4 9 15:30 13
Lieskovec 15 3 2 10 14:38 11
Udavské 15 3 1 11 12:45 10

II.TRIEDA OBFZ HE 
•	 Skup. A (13. kolo) *  Ko-
lonica – Kochanovce 0:4, 
Papín – Klenová 3:2, Hažín 
n/Cir. – Rovné 0:2, Ulič. 
Krivé – Zubné 3:7.

Zubné 13 7 4 2 45:31 25
Rovné 13 7 3 3 46:30 24
Kochanovce 13 7 1 5 48:24 22
Papín 12 7 1 4 37:25 22
Hažín n/Cir. 13 7 1 5 22:26 22
Kolonica 12 5 0 7 20:30 15
Ulič. Krivé 13 4 2 7 30:45 14
Klenová 13 0 2 11 25:62 2

•	 Skup. B (13. kolo) * Ňa-
gov – Brestov 6:2, Turcov-
ce – Habura 0:1, Hrubov 
– Oľka 3:2, Hrabovec n/L. 
– Rokytov pri HE 2:1.
Habura 13 10 2 1 41:13 32
Rokytov  13 7 2 4 26:20 23
Hrubov  13 7 1 5 28:29 22
Ňagov 13 6 2 5 32:21 20
Hrabovec 13 6 2 5 37:28 20
Oľka 13 5 2 6 22:26 17
Turcovce 13 4 0 9 20:33 12
Brestov 13 1 1 11 10:46 4

-MJK-
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