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Mesto roky nerieši problém, na ktorý sa 
sťažujú mamičky, dôchodcovia aj lekári 

Absolvovať návštevu lekára na Detskej poliklinike v Humennom je často zaťažkávajúcou skúškou nielen pre mnohé 
mamičky s deťmi, ale aj pre dôchodcov. V dvojpodlažnej budove, ktorá patrí mestu, nie sú bezbariérové prístupy ani výťah. 

Na nevyhovujúci stav sa sťažujú aj lekári. 

Humenský okres sa 
vyznačuje vysokou mierou 
emigrácie obyvateľstva

Humenskí gymnazisti 
opäť na cestách – 
tentoraz v Paríži

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné   

V budove Detskej polikliniky na 
Hviezdoslavovej ulici sídli v sú-
časnosti približne 17 zdravotníc-
kych zariadení, prevažne všeobec-
ných ambulancií pre deti a dorast. 
Mamičky, ktoré prichádzajú na 
vyšetrenie so svojimi malými ra-
tolesťami, sa sťažujú, že musia ab-
solvovať nepríjemnú cestu s deťmi 
a kočíkmi po strmých schodoch 
nielen pri vstupe do budovy, ale 

aj v samotnom zdravotníckom za-
riadení, kde nie je žiaden výťah ani 
bezbariérový prístup. Tento stav 
dlhodobo kritizujú aj miestni leká-
ri. Situáciou sa zaoberali aj mestskí 
poslanci na poslednom rokovaní 
zastupiteľstva. Poslanec Dušan Su-
kovský  tento stav označil za závaž-
ný problém.  

Mamičky s kočiarmi to 
majú ťažké 
„Bola som úplne hore na poscho-

dí. Musela som zložiť kočík, ma-
lého chytiť za ruku a tak ísť hore, 
bolo to veľmi nepríjemné. Má dva 
roky chodím tu s ním od narode-
nia. Najprv, keď sme mali hlboký 
kočík, tak stále som musela ísť 
s niekým z rodiny, aby mi pomo-
hol, alebo som niekoho poprosila 
priamo tu,“ povedala Tatiana, kto-
rá prišla na polikliniku so synom 
Miškom. Podľa Humenčaniek by 
malo mesto v objekte vybudovať 
výťah. Presvedčená je o tom aj So-

fia Gupková. „Určite to mamičky 
majú ťažké s tými kočiarmi. Viem, 
čo to je, aj my sme mali malé bá-
bätko, aj my sme si tým prešli. Bolo 
by vhodné, ak by tu bol výťah,“ po-
vedala Gupková. „Určite by sa tu 
hodil bezbariérový prístup a výťah, 
keďže sú tu prevažne detskí leká-
ri, tak to tu chýba,“ dodala Silvia, 
ktorá prišla na polikliniku s dvomi 
malými synmi. Výťah by ocenili aj 
seniori. „Musím ísť veľmi opatrne 
a pomaly,“ povedala dôchodky-
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ňa, ktorú sme stretli priamo na 
chodoch a pri chôdzi sa opierala 
o barlu.

Lekári: Máme s tým veľký 
problém 
Praktická lekárka pre deti a do-
rast Alexandra Grecová potvrdila, 
že tento problém sa dotýka nielen 
pacientov, ale aj lekárov. Na vyšet-
renia chodia často napríklad aj ma-
mičky so staršími deťmi, ktoré trpia 
detskou mozgovou obrnou (DMO). 
Tie po schodoch samy vyjsť nedo-
kážu a pre ich rodičov sú priťažké 
na to, aby ich na rukách vyniesli po 
schodoch až do ambulancie na pr-
vom poschodí. V týchto prípadoch 
sú lekári často nútení zisť na príze-
mie a vyšetriť pacienta priamo na 
chodbe, ale v priestoroch chari-
ty. „Máme s tým veľký problém,“ 
zdôraznila pediatrička Alexandra 
Grecová. Niekedy sú lekári nútení 
urobiť na chodbe aj odber krvi. „Je 
to pre nich náročné doniesť tie deti 
na poschodie hore do ambulancie, 
a preto musíme odbehnúť dole,“ 
dodala lekárka. Grecová potvrdila, 
že tento problém by vyriešilo vybu-
dovanie výťahu. Dodala, že o jeho 
realizáciu už žiadali samosprávu 
viackrát, ale, žiaľ, bezúspešne. Le-
kárka Alena Macková prevádzkuje 
v budove polikliniky Otorinolary-
ngologickú ambulanciu pre deti 
a dospelých. Macková vysvetlila, 
že problém majú nielen mamičky 
s deťmi, ale aj starší pacienti. „Už 
dávno o to bojujeme, ale nič sa 
neudialo,“ uviedla. Dodala, že nie-
ktoré mamičky sa obávajú nechať 
kočík pred poliklinikou, pretože 
zaznamenali v minulosti niekoľko 
prípadov, keď došlo k ich krádeži.  

Poslanec: Je to závažný problém
Na stav polikliniky a jej okolia 
upozornil na poslednom rokovaní 
mestského zastupiteľstva aj posla-

nec Dušan Sukovský. „Dlhú dobu, 
niekoľko rokov tu hovoríme o tom, 
že mestský majetok má vyzerať ako 
vzorový majetok. Nechcem byť ne-
jaký vrták, ale pozrime sa na náš 
vzorový majetok v okolí detskej po-
likliniky a v okolí mestskej polície. 
Keď tam niekto dávno nebol, tak 
nech sa tam ide prejsť,“ povedal 
poslanec Sukovský. „Druhá vec, 
ktorá je ešte závažnejšia a na čo sa 
mamičky sťažujú, je bezbariéro-
vý prístup na detskú polikliniku,“ 
upozornil Sukovský. Potvrdil, že 
najťažšie to majú mamičky, ktoré 
majú staršie postihnuté deti a ne-
vládzu sa s nimi dostať až na prvé 
na poschodie. „Musíme sa tým za-
oberať,“ povedal poslanec. Napo-
sledy mesto výrazne investovalo do 
budovy v roku 2011. Financovanie 
rekonštrukcie objektu zabezpečilo 
z vlastných zdrojov v sume viac ako 
208-tisíc eur. V rámci rekonštrukč-
ných prác bola uložená nová streš-
ná krytina, zateplila sa strecha, 
vynovila fasáda a vymenili okná  
a vonkajšie dvere. Primátorka 
Jana Vaľová si myslí, že mesto sa 
budove polikliniky venovalo dosť. 
„Ja si myslím, že sme detskú po-
likliniku upravili, lekári tam majú 
minimálne nájmy, úplne minimál-
ne, si povedzme. Vychádzame im 
v ústrety. Zateplili sme a tak ďa-
lej,“ povedala Vaľová na rokovaní 
zastupiteľstva. Podľa nej bude na 
vybudovanie výťahu potrebná dosť 
značná suma. „Je to strašne stará 
budova, budeme sa tým zaoberať,“ 
reagovala primátorka. Podľa Vaľo-
vej by bolo vhodnejšie, aby sa návr-
hom poslanca najprv zaoberala ko-
misia výstavby. Sukovský už tento 
problém nechcel odkladať, a preto 
priamo na rokovaní zastupiteľstva 
počas schvaľovania rozpočtu na 
tento rok navrhol aj vybudovanie 
bezbariérového prístupu v podobe 
výťahu. S jeho návrhom súhlasilo 
všetkých 23 prítomných poslan-
cov. Nikto nebol proti.   

Mesto roky nerieši problém, na ktorý sa sťažujú mamičky, dôchodcovia aj lekári

Detská poliklinika. Vlastníkom objektu je mesto Humenné.  V budove chýbajú 
bezbariérové prístupy a výťah. Už roky sa na tento stav márne sťažujú pacienti, 
lekári, mamičky aj dôchodcovia. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Trápiť sa s kočíkom a s dieťaťom na rukách po schodoch je veľmi náročné. Niektoré 
mamičky preto nechávajú prázdne kočíky pred poliklinikou. Žiaľ, niektorým mamič-
kám podľa lekárky takto nestrážené kočíky ukradli zlodeji. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Výstup s kočíkom po schodoch muse-
la absolvovať aj Tatiana. „Musela som 
zložiť kočík, malého chytiť za ruku, 
bolo to veľmi nepríjemné,“ povedala 
mamička, na snímke s 2-ročným sy-
nom Miškom. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Ťažké to majú aj chorí a starí ľudia, 
ktorí sa tiež musia o paličke štverať 
po schodoch. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Humenskí gymnazisti opäť  na cestách – tentoraz v Paríži

tasr, Snina  

Pri príležitosti odpustovej sláv-
nosti niekdajšieho chrámu a 
stretnutia rodákov zo zaplavených 
obcí slávil košický gréckokatolícky 
eparcha vladyka Milan Chautur v 
nedeľu (6.5.) v zaniknutej obci 
Veľká Poľana v okrese Snina svä-
tú liturgiu. TASR o tom v ponde-

lok informoval Jaroslav Girovský 
z Košickej eparchie, poverený pre 
komunikáciu s médiami. Na sláv-
nosti sa podľa jeho slov zúčastni-
lo viacero kňazov z okolia. Svätá 
liturgia bola zároveň aj primič-
nou svätou liturgiou novokňaza 
Juraja Moščáka, ktorého rodičia 
pochádzajú z Veľkej Poľany. „Vo 
svojej homílii, ktorú vladyka Mi-

lan predniesol v rusínskom jazy-
ku, upriamil pozornosť na fakt, 
že človek napriek tomu, že vidí, 
zažíva duchovnú slepotu. Preto 
pripomenul potrebu očisťovania 
duchovného zraku, keďže, ako 
vysvetlil, človek vidí správne, len 
keď vidí srdcom. Zároveň vyzval 
všetkých, aby boli vďační Bohu 
za to, že môžu vidieť krásy stvo-

renstva. Otcovi Jurajovi poprial, 
aby bol horlivým kňazom, ktorý 
sa bude neustále opierať o Kris-
ta, pretože On je tým krásnym 
príkladom pre každého kňaza,“ 
informoval Girovský. Po svätej 
liturgii udelil Moščák prítomným 
novokňazské požehnanie a poďa-
koval všetkým, ktorí sa na sláv-
nosti zúčastnili.

Veronika Melničáková, Humenné , Paríž  

Počas týchto dní sme sa na vlast-
né oči presvedčili, že svojim náv-
števníkom ponúka množstvo dych 
vyrážajúcich pamiatok, ktoré sa 
oplatí vidieť. Celé to začalo v pia-
tok 4. mája, keď sme sa my, žiaci, 
spolu s našimi obľúbenými pani 
učiteľkami vydali na dlhú cestu. 
Po 26-hodinovej ceste v autobuse 
naprieč Slovenskom, Českou re-
publikou, Nemeckom a Francúz-
skom sa všetkým prítomným na-
skytol prvý pohľad na legendárne 
mesto Paríž. V krásnom počasí, 
ktoré je v Paríži ozaj výnimočné, 
nás hrdo privítala katedrála Notre 
Dame, klenot francúzskej gotiky. 
Vskutku nás prekvapili dlhé rady 
turistov z rôznych krajín sveta, 
ktoré sa chceli tiež pokochať krá-
sou nášho európskeho bohatstva. 
Počas celého dňa nás sprevádza-
la zvedavosť, čo všetko sa môže v 
tomto krásnom meste ešte ukrý-
vať. Prvý deň sa niesol v duchu po-
znávania ďalších pamiatok, napr. 
Luxemburských záhrad, Univer-
zity Sorbona, Pantheónu a najmä 
múzea d´Orsay, ktoré obsahuje 
vrcholné diela francúzskej secesie 
a impresionistov. Po príchode do 
hotela v neskorých večerných ho-
dinách nás už čakali útulné izby.
Druhý deň sa začal výdatnými 
francúzskymi raňajkami, ktoré 

obsahovali všetky miestne špecia-
lity. Naša cesta viedla do najmo-
dernejšej štvrte Paríža La Defénse, 
ktorá je nazývaná aj mestom 3. 
tisícročia. Ozaj sme sa všetci ču-
dovali, že aj Paríž má prvky veľ-
komesta, a to hlavne, keď sme sa 
pozerali na výškové budovy a dlhé 
zástavby. Dominantou celej štvrte 
je tzv. moderný víťazný oblúk, kto-
rý vnímame ako odraz histórie v 
dnešnom modernom svete. Potom 
naše kroky viedli do Versailles, 
kde sme mali možnosť spoznávať 
históriu Francúzska počas vlády 
Ľudovíta XIV. Prehliadka pokra-
čovala k Moulin Rouge, ktorý je 
najznámejším svetovým kabare-
tom a výstupom na kopec, kde sa 
nachádza Bazilika Sacré Coeur. 
Nedeľný večer sme zakončili plav-

bou po rieke Seina, kde sme si spo-
lu zaspievali aj slovenské ľudové 
pesničky. Unavení a plní nových 
zážitkov sme sa vrátili naspäť do 
hotela, kde sme si dopriali výdatný 
spánok a ráno pri raňajkách sme 
sa už tešili, čo nám prinesie ďalší, 
aj keď, bohužiaľ, posledný deň v 
tomto čarovnom meste. Pondelok 
bol pre všetkých čerešničkou na 
torte a dlho očakávaným dňom. 
Po prehliadke múzea Louvre, kde 
sa každý kochal najznámejším 
obrazom sveta – Mona Lisou, nás 
konečne čakala ozdoba celého 
Francúzska – Eiffelova veža. Všet-
ci sme sa tešili na pohľad na celý 
Paríž – mesto, kde sme strávili 
ďalšie nezabudnuteľné chvíle. Tri 
dni nám ubehli ako voda a už sme 
smerovali späť domov, na Sloven-

sko. Niesli sme si so sebou nielen 
darčeky, ale najmä mnoho zážit-
kov a fotografií, ktoré nám budú 
ešte dlho pripomínať miesta, ktoré 
sme navštívili.
Ako sme sa k tejto príležitosti do-
stali a komu za to všetko vďačíme?
V prvom rade pani profesorke 
PhDr. Mariane Klamárovej, ktorá 
v rámci svojho predmetu „Ume-
nie a kultúra“ celú túto exkurziu 
naplánovala a zorganizovala za 
pomoci profesoriek Mgr. Micha-
ely Januchovej a PaedDr. Ivanny 
Herbstovej, a taktiež nás počas 
celého výletu obohacovala svojimi 
výbornými znalosťami o všetkých 
pamiatkach. Samozrejme, že veľké 
ďakujeme patrí aj vedeniu ško-
ly, ktoré pomohlo túto exkurziu 
uskutočniť.

Eparcha M. Chautur slávil svätú liturgiu v zaniknutej obci Veľká Poľana 

V dňoch 4. - 8. mája sme sa zúčastnili poznávacej exkurzie v Paríži. Hovorí sa, že hlavné mesto Francúzska je 
najkrajším a najromantickejším mestom na svete. Už teraz môžeme z vlastnej skúsenosti povedať, že to tak je.

Gotická katedrála Notre Dame de Paris je jednou z najznámejších dominánt Paríža. V katedrále korunovali Napoleona 
Bonaparteho za cisára. |  FOTO: MJ
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mpo, Baškovce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Humenskí policajti vyšetrujú 
požiar rodinného domu v obci 
Baškovce, okres Humenné. K po-
žiaru došlo v pondelok 7. mája 
v čase medzi 14.00 h. a 15.00 hod. 
Plamene poškodili zadnú časť ro-
dinného domu, presné škody zatiaľ 

vyčíslené neboli.   „Podozrivým zo 
založenia požiaru je 53-ročný muž 
bývajúci v tomto dome. Polícia ho 
zadržala a vykonáva s ním ďalšie 
procesné úkony. Humenskí poli-
cajti začali trestné stíhanie pre pre-
čin všeobecné ohrozenie,“ infor-
moval prešovský krajský policajný 
hovorca Daniel Džobanik. 

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Vo veci prečinu krádeže vedie 
poverený príslušník obvodné-
ho oddelenia Policajného zbo-
ru v Snine trestné stíhanie, ku 
ktorému malo dôjsť v katastri 
obce Pčoliné v oblasti zvanej 

„Hať“ na jednom z pozemkov, 
ktorý je využívaný ako záhrada. 
Páchateľ  poškodil časť oplo-
tenia a vstúpil na pozemok.   
„Z jednej hospodárskej budo-
vy vyniesol nábytok a z druhej 
hospodárskej budovy odcudzil 
3 úle bez včiel. 57-ročný ma-

jiteľ vzniknutú škodu dopo-
siaľ nevyčíslil. Zákonom je pri 
tomto trestnom čine stanovená 
trestná sadzba odňatia slobody 
až na dva roky,“ vysvetlila ho-
vorkyňa Krajského riaditeľstva 
policajného zboru v Prešove 
Jana Migaľová. 

mpo, Snina  

Dňa 6. mája vo večerných ho-
dinách kontrolovali policajti  
Riaditeľstva hraničnej a cudzi-
neckej polície (RHCP) Sobran-
ce v blízkosti vonkajšej hranice 
s Ukrajinou v katastrálnom 
území obce Ubľa, okres Snina, 
jedného štátneho príslušníka 
Ukrajiny bez cestovného dokla-
du a predviedli ho na oddelenie 
za účelom zistenia totožnosti. 
Cudzinec prekročil štátnu hra-
nicu s Ukrajinou neoprávnene 
mimo hraničný priechod a zdr-
žiaval sa u nás bez povolenia 
príslušných orgánov. Bol admi-
nistratívne vyhostený s určením 
zákazu vstupu na územie SR 

a ostatných členských štátov. 
„V krátko pred polnocou toho 
istého dňa kontrolovali policajti 
v lesnom poraste v katastrál-
nom území obce Ubľa, okres 
Snina, štyroch štátnych prís-
lušníkov Afganistanu a jedného 
štátneho príslušníka Ukrajiny, 
ktorí nevedeli preukázať svoju 
totožnosť a boli predvedení na 
oddelenie. Následne zadržali 
policajti ďalších dvoch štátnych 
príslušníkov Ukrajiny, ktorí sa 
pohybovali v blízkosti miesta 
zadržania migrantov. Všetkých 
zadržaných Ukrajincov a prípad 
prevzal vyšetrovateľ Národnej 
jednotky boja proti nelegál-
nej migrácii pre podozrenie zo 
spáchania trestného činu pre-

vádzačstva,“ vysvetlila hovor-
kyňa RHCP Sobrance Agnesa 
Kopernická. Štátni príslušníci 
Afganistanu boli administratív-

ne vyhostení s určením zákazu 
vstupu na územie SR a ostat-
ných členských štátov EÚ.

mpo, Snina  

Čiernu skládku z použitých pne-
umatík vytvoril doposiaľ nezná-
my páchateľ pri obci Stakčínska 

Roztoka v okrese Snina. „Pne-
umatiky boli navozené do časti 
zvanej Dilnica, celkovo sa tam 
nachádzalo 112 ks rôznych roz-
merov. Takýmto konaním došlo 

k neoprávnenému nakladaniu 
s odpadmi a porušeniu Zákona 
o odpadoch. Škoda na životnom 
prostredí zatiaľ nie je presne vy-
číslená. Prípad vyšetrujú snin-

skí policajti, ktorí začali trestné 
stíhanie pre prečin neopráv-
nené nakladanie s odpadmi,“ 
ozrejmil prešovský krajský poli-
cajný hovorca Daniel Džobanik.

Pri Humennom horel rodinný dom

Zlodej ukradol nábytok a úle

Na hranici zadržali 4 Afgancov. Z prevádzačstva sú podozriví Ukrajinci

Vyše 100 pneumatík vyhodil neznámy páchateľ do prírody 

Zo založenia požiaru je podozrivý 53-ročný muž bývajúci v tomto dome. 
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Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom náročnejšie. 
Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca podnikateľom a 
spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré musia plniť,  napríklad 
na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany. 

Spoločnosť KEEPER, s.r.o. v Humennom vám už 12 rokov 
ponúka služby autoškoly a školiaceho strediska. V roku 2018 

sme rozšírili našu činnosť, aby sme sa ponukou prispôsobili neustále sa vyvíjajúcim legislatívnym požiadavkám a uľahčili vám 
nielen orientáciu v povinnostiach, ale aj ich plnenie.

Ušetrite si čas pri hľadaní služieb autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany 
a technika civilnej ochrany.

„V dobe, keď je čas drahocenný, je potrebné mať partnera, 
ktorému záleží na vašich potrebách. 
Nehľadajte, prinášame riešenia k vám.“ 

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

Školenia, prehliadky, kontroly, revízie, rekvalifikácia - Keeper 
ponúka komplexnú ponuku služieb na jednom mieste. 
Individuálny prístup prispôsobený vašim potrebám zaručí vašu 
spokojnosť a vy tak budete spĺňať všetky povinnosti a mať pri 
tom čas na to, na čom vám naozaj záleží.

Ďalšie informácie získate na www.keeper.sk alebo prostredníctvom kontaktov – e-mail: info@keeper.sk * tel.: 0910 979 417.

Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana



PONDELOK
14. MÁJA 2018HUMENSKÝ EXPRES6 | SPRAVODAJSTVO

mpo, Medzilaborce, FOTO: POLÍCIA

Na Obvodnom oddelení Po-
licajného zboru vo Svidníku 
nahlásil v pondelok 7. mája 
popoludní 28-ročný Svid-
níčan nezvestnosť svojho 
57-ročného otca. Podľa infor-
mácií od oznamovateľa mal 
jeho otec v sobotu 5. mája ve-
čer odcestovať do Medzilabo-
riec na vernisáž a krst knihy 
v Múzeu Andyho Warhola. 
Policajti vykonali previer-
ky na viacerých miestach vo 
Svidníku a Medzilaborciach, 
nezvestného muža však ne-
našli. V utorok 8. mája v čase 
okolo 16.45 hod. bola policaj-
ná hliadka vyslaná k nálezu 
havarovaného osobného auta 
VW Polo na tzv. Poľanskom 

kopci pred obcou Malá Po-
ľana, okres Stropkov, v smere 
od Medzilaboriec. Pri vozidle 
bolo nájdené aj nehybné telo 
mužského pohlavia. Nebohý 
muž bol následne stotožnený 
ako nezvestný 57-ročný Svid-
níčan. K dopravnej nehode 
došlo od dňa 05.05.2018 
v čase okolo 23:45 h do dňa 
08.05.2018 do 16:40 h. Vo-
zidlo v smere od Krásneho 
Brodu na Stropkov viedol 
57-ročný Svidníčan. „Počas 
tejto jazdy za presne neziste-
ných okolností zišiel s vozid-
lom mimo vozovku po pravej 
strane v smere svojej jazdy 
a prednou časťou vozidla  
narazil do stromu. Pri do-
pravnej nehode utrpel vodič 
zranenia, ktorým na mieste 

podľahol. Telo bude preve-
zené na pracovisko súdneho 
lekárstva v Prešove, kde bude 
vykonaná pitva. Pri doprav-
nej nehode došlo k celkovej 
škode na vozidle vo výške 

cca tisíc eur. Polícia začala 
trestné stíhanie pre prečin 
usmrtenia,“ vysvetlil prešov-
ský krajský policajný hovorca 
Daniel Džobanik.

Muž zomrel pri dopravnej nehode na ceste z výstavy v Medzilaborciach
Päťdesiatsedemročný Svidníčan odcestoval do Medzilaboriec na vernisáž a krst knihy v Múzeu Andyho Warhola.

 Domov sa už nevrátil. Zahynul po náraze auta do stromu, keď sa vracal z výstavy domov. 

tasr, Medzilaborce

Prioritou mesta Medzila-
borce v rámci prípravy akč-
ného plánu je doliečovacie 
oddelenie. Zamerať sa chce 
aj na ďalšie investičné ak-
tivity. Medzilaborský okres 
bol zaradený medzi tie naj-
menej rozvinuté na Sloven-
sku.    „V rámci hlavných akti-
vít, ktoré mesto chce, aby boli 
presadené do akčného plánu, 
je finančný príspevok a sú-
hlas so zriadením doliečova-

cieho oddelenia v Medzila-
borciach,“ priblížil pre TASR 
primátor Vladislav Višňov-
ský. Do zásobníka projektov 
týkajúcich sa mesta zaradili 
podľa jeho ďalších slov ak-
tivity v rámci separovaného 
zberu, rekonštrukcie škôl, vý-
stavby nájomných bytov niž-
šieho štandardu. „Sú to tiež 
investície do verejných bu-
dov, na rekonštrukcie miest-
nych komunikácií, súvisia aj 
s turistikou, teda cyklotrasy 
a úprava verejných priestran-

stiev. V rámci dopravy bude-
me chcieť, aby bolo zachova-
né železničné spojenie s Poľ-
skom,“ zdôraznil. V rámci 
akčného plánu pripravujú aj 
projekty zamerané na zvyšo-
vanie zamestnanosti v mes-
te, podľa Višňovského ide 
v tomto prípade skôr o súk-
romné subjekty.Na prípravu 
akčného plánu so špecific-
kým prístupom k zhodnoco-
vaniu rozvojového potenciálu 
v celom okrese Medzilaborce 
získali financie z Úradu vlá-

dy SR. „Účelom projektu je 
zvýšiť ekonomickú výkonnosť 
okresu a zabezpečiť jeho trva-
lo udržateľný rozvoj,“ uvádza 
sa na webovej stránke mesta 
s tým, že dokument vypracu-
jú v súlade s cieľmi rozvojo-
vých plánov z územia, ale aj 
tých, ktoré doň zasahujú. Cie-
ľovou skupinou projektu sú 
hlavní aktéri rozvoja okresu 
z oblasti verejného, súkrom-
ného a neziskového sektora.

mpo, Vysoké Tatry

Zatiaľ neznámi páchatelia 
postriekali počas noci z ne-
dele na pondelok tatranskú 
ozubnicovú súpravu. Zu-

bačka bola odstavená v uza-
mknutých priestoroch ná-
stupišťa železničnej stanice 
v Tatranskej Štrbe. „Spre-
jer alebo sprejeri prekonali 
sklenú výplň okna, cez ktoré 

vnikli do priestorov nástu-
pišťa, a zubačku, rok výroby 
1970, zloženú z dvoch vozňov 
postriekali grafitmi. Presné 
škody zatiaľ vyčíslené neboli. 
Prípad vyšetrujú popradskí 

kriminalisti, vyšetrovateľ za-
čal trestné stíhanie pre zločin 
poškodzovania cudzej veci,“ 
spresnil prešovský krajský 
policajný hovorca Daniel 
Džobanik. 

Medzilaborce: Prioritou mesta v rámci akčného 
plánu je doliečovacie oddelenie

V Tatrách sprejeri postriekali zubačku

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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Ivana Stašková, Košice, FOTO: UNLP Košice

Očné oddelenie UNLP Košice dis-
ponuje skúseným personálom a 
kompletným inštrumentáriom na 
to, aby mohol zákrok s názvom 
27 gauge vitrektómia vykonávať. 
Ide o najtenšie a pre oko najšetr-
nejšie nástroje na túto operáciu. 
Unikátny zákrok slúži pacientom 
s ochoreniami sklovca a sietnice 
oka. „Jedná sa najmä o krvácanie 
do sklovca, odlúpenie sietnice, o 
dieru v makule, epiretinálnu mem-
bránu, či úrazy oka s cudzím vnút-
roočným telesom. Štandardne sa 
vo svete v dnešnej dobe vykonáva 
23 gauge vitrektómia, pri ktorej sa 

používajú nástroje 0,72 mm hrubé 
a pri ktorých je väčšinou nutné za-
šiť skléru a spojovku oka. Pacienta 
tak po operácii trápia stehy v oku 
a následne jazvy, ktoré pacient dl-
hodobo vníma ako cudzie teleso 
na povrchu oka,“ dodala lekárka 
očného oddelenia, MUDr. Katarí-
na Perduková. Pri tejto metóde je 
v ojedinelých prípadoch pacient 
ušetrený aj od nepríjemnej injekcie 
na znecitlivenie oka a oko sa zne-
citliví len kvapkami. Používajú sa 
nástroje hrubé len 0,4 mm. Pacient 
tak po operácii nemá žiadne stehy 
ani jazvy na oku a doba liečenia je 
teda výrazne kratšia.  

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

V nemocničnom prostredí môže 
znížiť výskyt nozokomiálnych 
nákaz, teda zbytočných nemoc-
ničných ochorení, ktorým sa dá 
často predísť. Základom zdravia 
sú hlavne čisté ruky, zdôrazňuje 
epidemiologička siete nemocníc 
Svet zdravia Jana Skalová. Tie by 
sa mali umývať pravidelne, a to 
aspoň 40 až 60 sekúnd s použitím 
mydla. Odporúča sa uprednostniť 
tekuté mydlo pred tuhým, pretože 
na jeho povrchu sa môžu zhromaž-
ďovať baktérie. Ruky sa majú umý-
vať dôkladne, zvýšená pozornosť sa 
má venovať miestam medzi prsta-
mi a v okolí lôžok nechtov, kde sa 
usádza najviac mikroorganizmov. 
„Ruky si treba umyť pod vlažnou 
vodou, horúca je nevhodná. Čím 
má totiž vyššiu teplotu, tým viac 
pokožku vysušujete,“ hovorí Ska-
lová. Po umytí treba ruky dôkladne 
osušiť uterákom, prípadne jedno-
razovými papierovými utierkami. 

Nimi sa zároveň odporúča zasta-
viť aj prívod vody, čím sa zabráni 
priamemu kontaktu ruky s kohúti-
kom. Papierové utierky odborníčka 
odporúča použiť aj na verejnom 
priestranstve. Elektrické sušiče nie 
sú vhodné, keďže tie prach a bakté-
rie rozvíria do priestoru, používať 
sa by nemali ani uteráky. Okrem 
toho sú podľa epidemiologičky 
dobrými pomocníkmi aj antibakte-
riálne obrúsky či gély. „Spoľahlivo 
zničia baktérie a choroboplodné 
zárodky v prípade, že nemáte prí-
stup k vode,“ podotýka Skalová. 
Neodporúča ale kombinovanie 
umývanie rúk a následné použitie 
dezinfekcie. „Takýto spôsob veľmi 
vysušuje pokožku, ktorá je násled-
ne možnou nositeľkou mikróbov 
i zdrojom šírenia infekcií,“ dopĺňa 
Skalová. Pravidlá platia taktiež pre 
pacientov v nemocničnom prostre-
dí. „Pacient má dodržiavať bežné 
zásady hygieny rúk, to znamená, 
používať mydlo a vodu, ktoré sú na 
každej izbe a, samozrejme, papie-

rové utierky,“ pripomína Skalová 
s tým, že medzi priority patrí tiež 
umývať si ruky po použití toalety či 
pred konzumáciou jedla. „Pacient 
by sa nemal dotýkať invazívnych 
vstupov na svojom tele, keď ich má, 
napríklad močového katétra, ani 
dotýkať sa iného pacienta a jeho 
prípadných invazívnych vstupov. 
Na ich povrchu môžu byť rôzne 
nemocničné kmene, ktorým môže 
dôjsť následne ku kolonizácii toho 

pacienta a vzniku infekcií,“ vysvet-
ľuje Skalová. Na správnu hygienu 
rúk by nemal zabúdať ani zdravot-
nícky personál. Ten by si mal dezin-
fikovať ruky pri každom priamom 
kontakte, teda dotyku ruky zdra-
votníka na telo pacienta. Rovnako 
ak používa rukavice, keď sa pri vi-
zite dotýka postele, alebo keď ses-
trička napráva pacientovi vankúš, 
pracuje s monitorom či infúznou 
sústavou pri pacientovi.

V Košiciach predviedli unikátnu operáciu očí na Slovensku

Ruky by sa mali umývať pravidelne, a to aspoň 40 až 60 sekúnd 

Zákrok s názvom 27 gauge vitrektómia má pre pacientov mnohé výhody, ako napríklad absenciu stehov či rýchlejšiu rekonvalescenciu. 

Dostatočná hygiena rúk by mala byť samozrejmosťou ako pre lekárov, tak pre pacientov i ľudí mimo zdravotníckych zariadení. 
Správny prístup a postup môže v bežnom živote zabrániť prenosu baktérií, vzniku mnohých ochorení či zdravotných problémov. 
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RNDr. Igor Kudzej, CSc., Humenné, FOTO: IK    

Trpasličia nova V392 Persei, kto-
rej jasnosť dosahuje len 14 mag, 
prešla vzácnym nova-výbuchom. 
Náhle a strmé zjasnenie objavil 
29. apríla 2018 fotograficky Yuji 
Nakamura z Japonska, ktorý za-
znamenal zjasnenie hviezdy až do 
6,2 mag. Teda o takmer 8 magni-
túd. Spektrum získané krátko po-
tom na 2,4-m Hiltner ďalekohľade 
na Kitt Peaku potvrdilo explóziu 
ako novu. Keby sa v čase výbuchu 
Mesiac nenachádzal na oblohe, 
výbuch by bol z tmavého miesta 
viditeľný aj voľným okom. Úkaz 
je zaujímavý hlavne tým, že trpa-
sličia nova zriedka exploduje ako 
nova, preto je dôležité tento jav 
pozorne sledovať. Len jedenkrát 
v histórii trpasličích nov sa po-

darilo zaznamenať takýto úkaz, 
keď sa trpasličia nova V1213 Cen 
premenila na novu. Trpasličie 
novy sú dvojhviezdy, ktoré po-
zostávajú z  masívnejšej hviezdy 
- bieleho trpaslíka a chladnejšej 
plazmovej hviezdy. Plazmová 
hviezda sa rozpína v nepravidel-
ných obdobiach a jej atmosféra 
padá na bieleho trpaslíka. V sú-
stave dochádza k odčerpávaniu 
vodíka bielym trpaslíkom od väč-
šieho spoločníka prostredníctvom 
akréčneho disku, ktorý sa vytvára 
okolo bieleho trpaslíka. Plyny 
sú na povrchu bieleho trpaslíka 
zhustené jeho obrovskou gravi-
táciou. Počas nasávania ďalšieho 
materiálu sú tieto plyny stláčané 
a zahrievané na obrovské teploty. 
Nakoniec sa tlak a teplota vnútri 
vodíkovej vrstvy zvýšia natoľko, 

že spustia jadrovú reakciu, ktorá 
náhle premení veľké množstvo 
vodíka na hélium a iné, ťažšie prv-
ky. Obrovské  množstvo energie, 
ktoré sa pri tomto procese uvoľní, 
vyvrhne ostávajúce plyny preč z 
povrchu bieleho trpaslíka a vytvorí 
tak extrémne jasnú avšak krátko-
trvajúcu explóziu svetla. Uvede-
ný úkaz sme pozorovali aj my na 
Astronomickom observatóriu na 
Kolonickom sedle. Vďaka priaz-
nivému počasiu bolo prvé pozo-

rovanie V 392 Per uskutočnené už 
prvú noc po výbuchu, 29.04.2018, 
keď sme namerali hodnotu 6,3 
mag. Nasledovalo 8 jasných nocí, 
v priebehu ktorých bolo zazname-
nané postupné klesanie jasnosti 
až na hodnotu 9,0 mag v noci zo 
6.5. na 7.5.2018. Všetky namerané 
dáta boli spracované a zaslané do 
medzinárodného centra, ktoré iste 
poslúžia pri analýze fyzikálnych 
javov po výbuchu tohto vzácneho 
typu premenných hviezd.

Astronomický svet sa v nedávnych dňoch stal svedkom 
veľmi zaujímavého úkazu
Pozorovali ho aj na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

Jana Fedičová, Humenné    

Autorská výstava Milan Kuruc – 
Svet mojím objektívom predstavu-
je výber z rozsiahlej tvorby autora 
počas ciest v Ázii a Amerike. Vo 
výstavných priestoroch Vihorlat-
ského múzea je výstava sprístup-
nená od 17. mája 2018. Výstava 
pozýva  do vzdialených krajín 
obdivovať netradičnú architektú-
ru, zaujímavú históriu, exotickú 
prírodu a kultúrnu rozmanitosť za 
obzorom vnímania všedných dní, 
ale aj okamžiky z kaleidoskopu 
každodenného života. Šesťdesiat 
prezentovaných fotografických 
záberov zachytáva priestor a čas 
z Kurucových ciest po Nepále, In-
dii, Vietname, Laose, Kambodži, 

Thajsku, Peru a Bolívii. Prezento-
vané fotografické zábery dopĺňajú 
sprievodne texty v podobe auto-
rových svetobežníckych postrehov 
a zážitkov. Návštevníkovi výstavy 
ponúkajú na virtuálnej dobrod-
ružnej ceste dvoma svetadielmi, 
popri obrazových zážitkoch, aj 
sprievodcovské služby, ktoré  sa v 
cestovateľských bedekroch obja-
vujú len zriedka alebo vôbec. Svo-
jou farebnosťou a rozmanitosťou 
výstava pútavo približuje vzdia-
lený a často nepoznaný sveta... 
a ako každá cestovateľská skúse-
nosť pripomína, že „...akékoľvek 
cestovanie má svoje výhody. Ak 
cestovateľ navštívi lepšie krajiny, 
môže sa naučiť, ako tú svoju zlep-
šiť. Ak ho osud zavedie do horších 

krajín, naučí sa  tú svoju si užívať“ 
(Samuel Johnson). Výstava vo Vi-

horlatskom múzeu potrvá  do 26. 
júna 2018.

Dobrodružná výprava dvoma svetadielmi  
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť a všetkých priaznivcov dobrodružného cestovania 

a spoznávania  na výstavu fotografií humenského fotografa  Milana Kuruca. 
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Jozef Krídla, Humenné    

Enersol-SK je súťaž Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu, 
zameraná na problematiku vy-
užívania alternatívnych zdrojov 
energie v oblasti úspor energie, ob-
noviteľných zdrojov energie, znižo-
vania emisií v doprave, vytvárania  
trvalého vzťahu k ochrane život-
ného prostredia. Študenti súťažia 
v hlavnej, tvorivej a propagačnej 
kategórii. Cieľom súťaže ENERSOL 
je podporiť  talentovaných a nada-
ných žiakov stredných škôl, rozví-
jať tvorivé kompetencie žiakov, od-
borné aj teoretické vedomosti a od-

borno-praktické schopnosti a zruč-
nosti. Hlavnou myšlienkou celej 
súťaže je využívanie alternatívnych 
zdrojov energie, skúmanie a porov-
návanie technických parametrov, 
riešenie problematiky využívania 
alternatívnych zdrojov v nadväz-
nosti na ochranu životného  pro-
stredia. Po víťazstve na krajskom 
kole v tvorivej kategórii a druhom 
mieste v hlavnej kategórii postúpili 
dvaja žiaci SOŠT v Humennom na 
celoslovenské kolo. Uskutočnilo sa 
12. apríla v Senici a zúčastnilo sa 
ho 16 prác – po dve najlepšie práce 
z každého kraja. Dávid Pasternák 
v najcennejšej tvorivej kategórii 

získal s projektom Mete-
orologická stanica prven-
stvo.  V hlavnej kategórii 
obsadil Šimon Tóth ôsme 
miesto. Víťazi v jednotli-
vých kategóriách postúpili 
do nesúťažného medzi-
národného kola, ktoré 
sa konalo 19.04.2018 – 
20.04.2018 v rakúskom 
meste Hollabrunn, kde 
prezentovali svoje projek-
ty medzinárodnej odbor-
nej porote v anglickom 
jazyku.

Tomáš Šudík    

Pri prechádzke po meste Humen-
né, si len málokto nevšimne otras-
ný stav chodníkov v našom meste. 
Ak otvoríme oči a nenecháme sa 
zaslepiť napríklad spevom Evy 
Mázikovej, či šiškou alebo decom 
vína, všimneme si stav chodníkov, 
ktorý pripomína skôr olympijské 
hry pre seniorov, mamičky s kočík-
mi, či zdravotne postihnutých ľudí. 
Na fotografiách, môžeme vidieť 
40-ročné chodníky na Sídlisku II 
A či Sídlisku II. Otvorene sa pýtam 

primátorky mesta Hu-
menné: Kedy konečne 
začne mesto riešiť nevy-
hovujúci stav chodníkov 
v meste? Pretože súčas-
ný stav ma ďaleko od 
toho, aby mohla mesto 
nazývať EKONOMIC-
KÝM LÍDROM ZEM-
PLÍNA. Nie všetkým 
občanom stačí deco vína, 
Eva Máziková a šiška s 
lekvárom. Niektorí chcú 
vidieť výsledky 8-ročné-
ho pôsobenia.

tasr, Prešov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Na území Prešovského kraja evi-
dujú viac novonarodených detí 
ako zomretých, počet obyvateľov 
však znižuje migrácia. Ku koncu 
vlaňajška tam žilo 823 826 ľudí, 
čo tvorí 15,1 percenta z celkového 
počtu obyvateľov SR. „Ich počet 
oproti roku 2016 vzrástol o 1516. 
Podiel žien v kraji predstavo-
val 50,6 percenta,“ informovala 
Zuzana Kozoňová z prešovského 
pracoviska Štatistického úradu SR 
v Prešove. Podľa jej ďalších slov 

sa v minulom roku v kraji narodi-
lo 9919 živých detí, čo predstavuje 
17,1 percenta z celkového počtu ži-
vonarodených detí na Slovensku. 
„Oproti roku 2016 je to nárast 
o 58 detí. V rámci okresov Pre-
šovského kraja sa ich v prepočte 
na 1000 obyvateľov najviac naro-
dilo v okresoch Kežmarok (16,6), 
Sabinov (15,2) a Stará Ľubovňa 
(14,1). Najnižšie hodnoty pôrod-
nosti boli zaznamenané v okre-
soch Snina (7,7), Medzilaborce 
(7,8) a Humenné (8,7), ktoré sa 
zároveň vyznačujú vysokou mie-

rou emigrácie obyvateľstva,“ vy-
svetlila. V priebehu sledovaného 
roka zomrelo v kraji 6880 osôb, 
z ktorých bolo 3575 mužov. „Naj-
viac ľudí v prepočte na 1000 oby-
vateľov stredného stavu zomrelo 
v okresoch Medzilaborce (13,8) 
a Snina (11,3). Najnižšie hodnoty 
úmrtnosti sú typické pre okresy 
s najmladšou vekovou štruktúrou 
a vysokou pôrodnosťou - Stará 
Ľubovňa (6,3), Kežmarok (6,6) a 
Sabinov (7,9),“ uviedla Kozoňová. 
Prešovský kraj podľa nej zazna-
menáva dlhodobo v rámci Sloven-

ska najvyšší prirodzený prírastok, 
napriek tomu však nedokáže 
kompenzovať straty z migračného 
úbytku. „V roku 2017 sa takýmto 
spôsobom znížil počet obyvate-
ľov v kraji o 1523, keď sa spolu 
prisťahovalo 2643 a vysťahovalo 
4166 osôb. Najväčšie migračné 
straty zaznamenali okresy Vranov 
nad Topľou (299 osôb) a Bardejov 
(252), čo je najviac za posledných 
20 rokov,“ spomenula s tým, že 
ziskové v tejto oblasti za minulý 
rok boli len okresy Prešov a Le-
voča.

Víťazstvo SOŠT Humenné v celoslovenskej súťaži ENERSOL-SK

NÁZOR OBČANA: „Ekonomický líder Zemplína“ a 40-ročné chodníky

Humenský okres sa vyznačuje vysokou mierou emigrácie obyvateľstva

Dávid Pasternák (SOŠT v Humennom) reprezen-
toval Slovensko na medzinárodnej súťaži ENER-
SOL v rakúskom Hollabrunne. |  FOTO:SOŠT
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INFOSERVIS

MsKS – DOM KULTÚRY
LENKA FILIPOVÁ A HOSTIA
Koncert známej českej speváčky, 

gitaristky, skladateľky a textárky, šan-
sonierky. – vo štvrtok 17. mája o 18.00 

hod. v divadelnej sále DK. 
DETSKÁ PÁRTY S UJOM ĽUBOM

Veľká tanečná show pre všetky deti, 
plná piesní a tancov pre malých aj 

veľkých. – v sobotu 19. mája o 15.00 
hod. v estrádnej sále DK. Vstupné 5 

eur.
TAK TROCHU DO JAZZU...

Humenská hudobná jar 2018... účinku-
jú: Múzaband, študenti a pedagógovia 

ZUŠ Múza, autorka piesní Timea 
Ficková. – v nedeľu 20. mája o 16.00 

hod. pri Fontáne lásky.
RND: BESAME MUCHO

Správa o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej 
koľaji... v réžii Stanislava Štepku. – 

v pondelok 18. júna v divadelnej sále 
DK. Vstupné 15 eur.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

VEČER KLAVÍRNYCH BÁSNÍ
57. Humenská hudobná jar. Klavírny 
recitál z diel F. Chopina v podaní kla-

viristu Ladislava Fančoviča. – v utorok 
15. mája o 19.00 hod. v koncertnej 

sieni zámku. Vstupné 3/2 eur.
NOSITELIA TRADÍCIÍ

Krajská prehliadka a súťaž folklórnych 
skupín Prešovského kraja. – v nedeľu 
20. mája o 14.00 hod. v skanzene VM.
MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ

Program v kaštieli a v skanzene od 13. 
hod. v nedeľu 20. mája.

JA, PÚTNIK
Putovná výstava. Sakrálna expozícia 
Vihorlatského múzea. Potrvá do 14. 

júna. 
VÁŽKY NA SLOVENSKU

Panelová výstava... Aqua Vita – Živá 
voda, Spoločnosť pre spoznávanie 
a záchranu mokradí z Liptovského 
Mikuláša... od 7. mája do 8. júna 
v prírodovednej expozícii VM.

12 PATRÓNOV
...Ochrancovia vedy, techniky a rem-
esiel. Slovenské technické múzeum 
v Košiciach pozýva na výstavu... od 
14. mája do 30. júna v galerijných 

priestoroch VM.
KINO Fajn 

GANGSTERDAM
Partička mladých ľudí sa zapletie do 

pašovania drog v Amsterdame. Ruben 
Jablonski je študent práv, bifľoš trvale 
odsúdený k ignorácii nežnejšou časťou 
populácie. Doberá si ho aj jeho najlepší 
kamarát s výstižnou prezývkou Durex, 

ktorý popri farbe vlasov zápasí aj s 
nevyjasnenou sexuálnou orientáciou. 
Ruben celý rok doučuje krásnu Noru. 
Z neprístupného dievčaťa sa vykľuje 

poslíček drogového gangu. V túžbe ná-
jsť kľúč k jej srdcu sa bytostný slušňák 

vydáva na nebezpečný pašerácky 
chodníček...

komédia (FRA), české titulky – 14. 
mája o 19.30 hod.

TAXI 5
Parížsky policajt Sylvain Marot je 
proti svojej vôli prevelený do Mar-

seill. Bývalý komisár Gilbert, terajší 
primátor mesta, ho poverí špeciálnou 
úlohou. Má zlikvidovať gang talian-
skych zlodejov, ktorí v atraktívnych 
Ferrari vykrádajú jedno klenotníctvo 

za druhým. Lenže so slabo vybaveným 
vozovým parkom francúzskej polície 

to pôjde veľmi ťažko. Silvain tak 
má len jednu možnosť. Prehovoriť k 

spolupráci Eddyho Makloufa, synovca 
slávneho Daniela Moralese. Eddy 

totiž po svojom strýčkovi zdedil jeho 
vytunený Peugeot 407. Škoda však, že 
ale nezdedil jeho vodičské schopnosti. 
Zato Sylvain je excelentný šofér, ktorý 

sa s volantom v ruke asi narodil. 
akčná komédia (FRA), české titulky 

– 15. mája o 19.30 hod.
FLÁKAČI

(BEACH RATS)
ASFK... Frankie, stratený tínedžer, 
prežíva šialené leto medzi chorým 
otcom a matkou, ktorá trvá na tom, 

aby si našiel priateľku. Mladík sa snaží 
uniknúť pred každodennou realitou 

tým, že sa potuluje s kamarátmi, 
bandou delikventov, a že flirtuje na 

internete so staršími mužmi. Zároveň 
opatrne nadväzuje vzťah s jedným 

dievčaťom. Kontakty s delikventami 
budú mať neočakávané dôsledky.  

dráma (USA), české titulky – 16. mája 
o 19.30 hod.

DEADPOOL 2
Wade Wilson sa vracia, aby pomocou 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
V HUMENNOM 

Mária Čuvanová, nar. 1930 
Štefan Čorný, nar. 1938 

Ján Beca, nar. 1957
V DLHOM NAD CIROCHOU 

Mária Lelková, nar. 1942
V KAMENICI NAD CIROCHOU 

Vladimír Karas, nar. 1939
V OĽKE 

Helena Kuzmová, nar. 1942
V STRÁŽSKOM 

Vasil Šanta, nar. 1946
V TOPOĽOVKE 

Helena Balková, nar. 1933
V ZÁVADKE 

Mária Stadničárová, nar. 1932

OPUSTILI   
NÁS

14. 05.  BONIFÁC
15. 05.  ŽOFIA, SOFIA
 (Svetový deň rodiny / Svetový 

deň atletiky / Medzinárodný 
deň mlieka / Medzinárodný deň 
odporcov vojenskej služby)

16. 05. SVETOZÁR
17. 05. GIZELA, ANETA
18. 05. VIOLA
 (Medzinárodný deň múzeí)
19. 05. GERTRÚDA
 (Svetový deň hepatitídy)
20. 05. BERNARD, BERNARDA
 (Svetový deň masmédií / 

Medzinárodný deň step-u / 
Medzinárodný deň klinických 
experimentov)

21. 05.  ZINA
 (Svetový deň kultúrnej 

rozmanitosti pre dialóg a 
rozvoj) 

MENINY 
oslavujú: 

svojich schopností opäť zachraňoval 
celý svet. Napr. pred desivo nebez-

pečným lepkom v potravinách. Prip-
ravte sa na druhý príchod Deadpoola 

(R. Reynolds). Možno s ním prežijeme 
okamihy, keď ako kuchár prežíva 

smrtiaci hovädzí útok a hneď potom 
prahne po splnení svojho veľkého 

sna: stať sa najvyhľadávanejším bar-
manom v Mayberry. A súčasne sa chce 
vyrovnať s tým, že úplne stratil chuť 
a snaží sa teda znovuobjaviť správne 

životné korenie...
akčná komédia (USA), slovenské tit-

ulky – 18., 19. a 21. mája o 19.30 hod.; 
20. mája o 17.30 a 19.30 hod.

UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ
(RUSLAN I LJUDMILA)

Tento príbeh sa odohráva v čase 
vznešených rytierov, krásnych 

princezien a nebezpečných čarode-

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
14. 05.   PRINC / LISBON
15. 05.   LÍZA / TIMKO
16. 05.   ELZA / RIKI
17. 05.   PATTY / KARIN
18. 05.   ZEUS / PUF
19. 05.   KIKI / ARAMIS
20. 05.   OLIVER / BRENDA
21. 05.   JENNIFER / AGÁTA

jníkov. Ruslan je potulný umelec no 
sníva o tom, že sa stane rytierom. Jed-
ného dňa stretne krásnu Milu do ktorej 
sa okamžite zaľúbi a vôbec netuší, že 
je dcérou kráľa. Šťastie zaľúbencov 
netrvá dlho, lebo zákerný čarodejník 
Černomor ukradne Milu priamo pred 

jeho očami, aby všetku jej lásku zmenil 
na vlastnú magickú moc. Ruslan sa 

bez zaváhania vydá hľadať princeznú 
aj napriek všetkým prekážkam, aby 

dokázal, že láska je silnejšia než kúzla. 
animovaná komédia, fantasy (UKR), 
slovenský dabing – 19. mája o 17.30 

hod.; 20. 5. o 15.30 hod.
SÚBOJ POHLAVÍ

(BATTLE OF THE SEXES)
Existujú na svete rozdielnejšie bytosti 
ako je muž a žena? Ich večný súboj 
budú viesť oscarová E. Stone ako 

silná žena a feministka, a Steve Carell 
čoby sexistický šovinista. Bojovým 

poľom je tu okrem samotného života aj 
tenisový kurt, kde sa uskutoční vojna 
o všetko. O rovnoprávnosť, o slávu, 
peniaze, sebavedomie, lásku. Film 
vznikol na motívy skutočného ten-

isového zápasu, ktorý sa svojho času 
stal celosvetovou senzáciou a jedným 

z najsledovanejších televíznych 
prenosov všetkých čias. 

komédia (USA/GBR), české titulky – 
23. mája o 19.30 hod.
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P R E N Á J O M

 � Dám do podnájmu 2-iz-
bový ZREKONŠTRUOVA-
NÝ BYT na Laboreckej ul. 7 
v Humennom. Informácie 
na tel. č. 0907 159 557.

HE-R/0128

 � Dáme do prenájmu 
KANCELÁRSKE PRIESTO-
RY v zrekonštruovanej bu-
dove SFZ na ul. Oslobodite-
ľov 3 v Humennom (100 m 
od centra mesta, dostatok 
parkovacieho miesta zdar-
ma). Viac na tel. č. 0905 
809 038; e-mail: sekreta-
riat@obfzhumenne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám RODINNÝ 
DOM (539 m2) na Štúrovej 
ul. v Humennom. Tel. 0915 
145 296. 

HE-R/0129

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

HE-R/0001

P R Á C A

 � Stavebná firma REIN-
TER ponúka prácu na TPP 
alebo živnostníkom v pro-
fesiách – MURÁR a ZATEP-
ĽOVAČ. Finančné ohodno-
tenie 700 - 1200 € mesačne. 
Skúsenosti v odbore sú veľ-
kou výhodou. Pracovníkov 
sme pripravení preškoliť 
a zaučiť. Nástup možný ih-
neď, práca výlučne v regió-
ne východného Slovenska. 
Ponúkame silné zázemie 
úspešnej stavebnej spoloč-
nosti, motivujúce finančné 
ohodnotenie a zamestna-
necké benefity. Kontakt: 
praca@reinter.sk , tel. 
0902 998 866.

HE-R/0131

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. Do-
chádzkový bonus - na od-
delení lisovania gumových 

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...

„PODĽA JAZIEV 
ZISTÍME,

KDE SME BOLI. 
ALE 

NEPOVEDIA 
NÁM,
KAM 

PÔJDEME.“

(ANONYM)

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

14. 05. HARMÓNIA, 
 Ul. 1. mája 21
15. 05.  DR. MAX - Poliklinika,
 Ul. 1. mája 21
16. 05. AVICENA, 
 Nemocničná ul. 41
17. 05.  LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22
18. 05.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
19. 05.  MÁRIA, 
 Krátka ul. 3
20. 05.  DR. MAX - Poliklinika,
 Ul. 1. mája 21
21. 05.  MEDIA, 
 Družstevná ul. 7

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Východ / Západ  S L N K A 
pon (14.05.) 4:45 / 20:07 hod.
ut 4:44 / 20:09 hod.
str 4:42 / 20:10 hod.
štvr 4:41 / 20:11 hod.
pia  4:40 / 20:13 hod.
sob 4:39 / 20:14 hod.
ned 4:37 / 20:15 hod.
pon (21.05.) 4:36 / 20:16 hod.

Chladný máj - pre 
ovocie raj.

Svätá Žofia (15. 5.) 
ľan rozosieva a stromy 

do krásy rozvíja.

Ľadová žena, Žofia, 
víno vypíja a mak sadí. 

Kto na sv. Jána 
Nepomuckého (16. 5., 
kňaz a mučeník) ešte 
len seje, stebla sťa na 
výšku lakťa sa dočká.

Keď mrzne na 
Gertrúdu (19. 5.), 

PRANOSTIKA

H
E

/0
1
0
1

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

SAUNA – muži
ut - pia 14.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
ut, str, pia 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

tesnení až 175 €.  Informá-
cie 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

 � Stavebná firma REIN-
TER ponúka prácu pre 
PARTIE ZATEPĽOVAČOV. 
Odmena: 15 - 17 € (bez 
DPH/m2) plus iné bonusy. 
Práca v regióne Humenné, 
Košice, Stropkov zabez-
pečená na celú sezónu. Ši-
kovných pracovníkov bez 
väčších skúseností sme pri-
pravení preškoliť, zaučiť. 
Informácie na tel. č. 0901 
717 048.

HE-R/0130

celý mesiac ešte mrazy 
pocítime.

Ak v máji neprší, jún 
sucho zavŕši. 

Večerná a chladná rosa 
v máji sľubuje veľa 

vína a sena.
(jac)

H
E

/0099
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Jozef Talarovič, -MJK-; Ladomirov, Snina; FOTO ARCHÍV TAL

VALACHOVA VAREŠKA je 
názov už tretieho kulinárske-
ho workshopu pre deti a mlá-
dež, ktorý zorganizovali v uto-
rok 8. mája v obci Ladomirov, 
v areáli Turistickej ubytovne 
Jurčišin, v rámci projektu In-
terreg V-A PL-SK 2014-2020 
pod názvom „TRASA VA-
LAŠSKEJ KULTÚRY“. 

Workshop zorganizovala Det-
ská organizácia Fénix ÚO Snina 
pod vedením manželov Talaro-
vičových. Cieľom bolo naučiť 
deti variť ďalšie valašské jedlá, 
no hlavne umožniť im vyskúšať 
si, ako sa pripravujú rôzne jedlá 
z ovčích produktov. 

Hlavným šéfom a kuchárom bol 
opäť František Jurčišin, ktorý 
pripravil ovčiarske menu a  in-

grediencie. Počas celého work-
shopu sa intenzívne a s veľkou 
trpezlivosťou venoval deťom, 
za čo mu patrí veľké poďako-
vanie. Nezaháľali ani pomocné 
kuchárky z jeho skupiny, vďaka 
ktorým tiež prebiehala samot-
ná príprava jedál i varenie bez 
komplikácií. 

Úlohou malých kuchárov 
bolo teda pripraviť „ovčiarske 
menu“.  Predjedlom boli vyprá-
žané zemiakovo-tvarohové gu-
ličky s kyslou smotanou. Poliev-
ku tvoril zemiakovo-bryndzový 
krém s krutónmi. Ako hlavné 
jedlo si deti pripravili  srbské 
ražniči  a  salašnícky rezeň s do-
mácimi pečenými zemiakmi a 
zeleninovým šalátom. Dezertom 
bol dozlatista upečený jablkový 
závin z lístkového cesta. 

To, že sa deti snažili, vidno aj 
na priložených fotografiách. 
Úspešne zvládli prípravu  ov-
čiarskeho menu aj samotný 
workshop. Po skončení práce si 
pochutili na svojich výrobkoch 
deti, ako aj niektorí prítomní 
rodičia. Všetky zúčastnené deti 
dostali receptár „Valachova va-
reška“ a od kuchára Františka 
na pamiatku aj suveníry do ku-
chyne.

Valachova vareška... malí kuchári pripravovali tentokrát ovčiarske menu

MÁJOVÉ POZVANIA

Poď von v máji, poď do prírody, 
čaká ťa závan rajskej pohody.

Poď do lesa, do hory, 
srdce ti tam túžbou zahorí.

Poď v máji aj do poľa, 
kde otcova roľa je do zelene odetá.

Príď aj do vinice, 
akoby si do chrámu šiel, 

už sa plodí hrozno, 
akoby si elixír našiel.

Poď aj k rieke, aj ona vonia, 
na brehu staré vŕby slzy ronia.
V máji sa všetko teší, raduje, 

aj zvony inak hlaholia, 
keď mariánsky spev znie.

(Anton Jacina)
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(zk), -MJK-; Bratislava

Na jubilejnom XX. ročníku 
ORCA Cup v Bratislave sa 
v termíne 4. – 6. mája pred-
stavili plavci z desiatich 
krajín. Na štart medziná-
rodných plaveckých prete-
kov nastúpilo 736 preteká-
rov zo  74 plaveckých klu-
bov, medzi nimi aj Denys 
Breznyak, Lenka Melničá-
ková a Nina Vološinová z 
Plaveckého klubu Chemes 
Humenné.

Osemnásťročný Denys 
Breznyak mal za súperov 
mnoho starších i skúsenej-
ších plavcov, medzi ktorými 
dominoval maďarský repre-
zentant, držiteľ bronzovej 
olympijskej medaily, Domi-
nik Kozma, ktorý aj tu za-
plával najlepší výkon podu-
jatia na 100 metrov voľný 
spôsob časom 49,52 minút. 
Humenský plavec Breznyak 
sa umiestnil vo všetkých 
disciplínach, ktoré plával v 
tretej desiatke poradia. Naj-

lepší výkon v bratislavskom 
bazéne podal v disciplíne 50 
m motýlik, a časom 27,42 
minút si vytvoril svoj najlep-
ší osobný rekord.

Lenka Melničáková zo 
svojich šiestich štartov sa v 
štyroch prebojovala do finále 
najlepších 14 – 15-ročných 
junioriek. V disciplíne 50 
m motýlik získala bronzovú 
medailu časom 30,33 minút.

Nina Vološinová v rovnakej 
vekovej kategórii si vytvo-
rila tri nové osobné maximá 
v disciplínach - 50 m voľný 
spôsob, 50 a 100 m prsia, 
v motýliku  na 100 m obsadi-
la vo finále ôsme miesto a na 
200-m trati deviatu pozíciu.

Účasť našich plavcov na 
tomto mítingu v silnej za-
hraničnej konkurencii, najmä 
plavcov z Ukrajiny, Čiech 

a Maďarska, bola posled-
nou previerkou v príprave 
na nadchádzajúce juniorské 
Majstrovstvá Slovenska v 
Žiline.

Medzinárodné plavecké preteky Orca cup – 
osobné maximá aj bronz pre Humenčanov

7. 3. 2016Inzercia8
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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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1.TENISOVÝ KLUB HUMENNÉ
www.tenishe.com  1tche@centrum.sk 

o r g a n i z u j e 
NÁBOR DETÍ

narodených v rokoch 2010, 2011, 2012
do TENISOVEJ PRÍPRAVKY

v termínoch: 14., 16., 18., 21., 23. 
a 25. mája 2018 od 17.00 hod.

v tenisovom areáli (antukové kurty) 
na Chemlonskej ul. v Humennom.

Informácie – tel. 0905 608 539

FOTO ARCHÍV PKCH
-3-
Tréner Zoltán Kirschner, Lenka Melničáková, Nina Vološinová 
a Denys Breznyak.

Tréner Zoltán Kirschner, Lenka Melničáková, Nina Vološinová a Denys Breznyak.  |  FOTO ARCHÍV PKCH
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FORTUNA LIGA – nadstavba

•	 (o titul, 9. kolo) * Trenčín – Ružom-
berok 3:1, Žilina – Trnava 6:0, Dunaj-
ská Streda – Slovan Bratislava 0:1.
•	 (o udržanie sa, 9. kolo) * Zemplín 
Michalovce – Podbrezová 1:0, Senica 
– Prešov 0:0, Zlaté Moravce / Vráble 
– Nitra 2:2.

Trnava 31 20 4 7 41:26 64
Slovan BA 31 16 8 7 55:35 56
Dunaj. Streda 31  15  9  7  42:32  54
Žilina 31 17 2 12 61:48 53
Trenčín 31 14 6 11 73:47 48
Ružomberok 31 10 10 11 36:35 40
Nitra 31 10 12 9 28:27 42
Michalovce 31 11 8 12 34:32 41
Podbrezová 31 10 5 16 28:43 35
Zl. Moravce 31 8 7 16 39:51 31
Senica 31 6 8 17 27:53 26
Prešov 31 4 11 16 20:55 23
 

III. LIGA, VÝCHOD – 25. kolo

GIRALTOVCE - MFK SNINA 
1:2 (0:0)

Góly: 58. S. Pankuch – 76. L. Bednár, 
79. (11 m) O. Vyschnevskyi.

•	 Vranov n/T. – Svidník 3:0, Stropkov 
– Krompachy 1:0, Prešov B – Rožňa-
va 3:2, V. Revištia – Šariš. Michaľany 

1:3, Sabinov – Lipany 1:6, Bard. N. 
Ves – V. Opátske 0:5, Plavnica – Svit 
3:0.

Stropkov 25 16 5 4 42:18 53
Lipany 25 16 4 5 50:15 52
Vranov 25 15 6 4 47:21 51
Snina 25 14 4 7 49:31 46
V. Opátske 24 13 6 5 50:23 45
Plavnica 25 11 7 7 35:28 40
Svidník 25 10 7 8 32:27 37
Šar. Michaľany 25 10 6 9 31:25 36
Rožňava 25 10 5 10 36:35 35
Krompachy 25 11 2 12 44:46 35
Prešov B 25 9 5 11 57:41 32
V. Revištia 25 9 4 12 24:43 31
Giraltovce 24 7 3 14 20:40 24
Bard. N. Ves 25 7 3 15 26:47 24
Sabinov 25 2 6 17 21:61 12
Svit 25 1 3 21 13:76 6

IV. LIGA, SEVER – 25. kolo

MEDZILABORCE 
 - FK HUMENNÉ 

1:1 (0:1)

Gól: 60. G. Lukačik – 10. N. Sališ.
Žlté karty: bez kariet.
Rozhodovali: V. Paulišin – J. Mano, 
M. Hudák. Divákov: 300.
MŠK Spartak: R. Vodilka – S. Stir-
čák, J. Tarča, V. Višňovský, D. Sliž, G. 
Lukačik (83. T. Roháč), T. Chripák, R. 
Guba (45. K. Karsa), J. Vachaľ, R. Po-

toma, Pa. Samsely. Tréner: Víťazoslav 
Lukačik.
FK: D. Vohar – B. Manojlović, N. 
Laković, N. Sališ (68. M. Porvazník), 
C. Vasiľ, V. Voroňák (90. D. Matta), F. 
Dolutovský,  P. Radovanović,  D. Po-
pik (87. M. Dolutovský), J. Bialončík, 
L. Stachura (61. F. Sitarčík). Tréner: 
Puniša Memedovič.

•	 Fintice – Ptičie 5:1, Radvaň n/L. – 
Kračúnovce 0:1, Zámutov – Gerlachov 
3:1, Ľubotice – Poprad B 0:2, Soľ – 
Pušovce 3:0, V. Šariš – Raslavice 1:2. 

FK Humenné 25 21 3 1 78:10 66
Poprad B 25 18 2 5 93:35 56
Gerlachov 25 16 4 5 62:31 52

Spiš. Podhradie 24 15 1 8 59:42 46
Záhradné 23 13 2 8 48:30 41
Soľ 24 11 5 8 33:31 38
Kračúnovce 24 10 5 9 42:31 35
Ľubotice 25 10 4 11 43:41 34
Raslavice 25 11 1 13 43:56 34
Medzilaborce 25 9 5 11 43:61 32
Radvaň n/L. 25 9 4 12 29:45 31
Ptičie 25 7 6 12 41:58 27
Fintice 24 8 2 14 34:67 26
V. Šariš 25 6 4 15 37:50 22
Zámutov 25 6 3 16 28:47 21
Pušovce 25 1 1 23 13:91 4

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 21. kolo

•	 Ulič – V. Žipov 4:0, Sačurov – Jase-
nov 2:0, Stakčín – Kamenica n/Cir. 
4:0, Borov – Kochanovce / Brekov 
4:0, Pakostov – N. Hrušov 3:1, Bys-
tré – Sečov. Polianka 2:2, Hencovce 
– Sedliská 2:0.
N. Hrušov  21 16 1 4 52:17 49
Borov 21 15 1 5 54:25 46
Sačurov 21 11 3 7 39:28 36
Bystré 21 10 6 5 33:25 36
Kochanovce/Brekov 21 9 5 7 38:29 32
Hencovce 21 9 5 7 31:28 32
Pakostov 21 9 4 8 37:37 31
Jasenov 21 9 3 9 19:22 30
Kamenica n/Cir. 21 7 5 9 33:30 26
Stakčín 21 6 6 9 20:24 24
Ulič 21 6 5 10 34:43 23
V. Žipov 21 5 5 11 23:45 20
Seč. Polianka 21 5 3 13 26:59 18
Sedliská 21 2 4 15 16:43 10

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS 
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Medzinárodný turnaj 
v taekwondo WTF „Casso-
via Open“ zapísal v nedeľu 6. 
mája zároveň svoje 3. kolo Slo-
venského pohára pre sloven-
ské kluby. Košice rozprestrelo 
tatami pre 212 pretekárov z 19 
klubov šiestich štátov, v kon-
kurencii ktorých nechýbal ani 
sninský zástupca - Black Tiger 
Taekwondo klub, pod vedením 
hlavného trénera klubu Tomá-
ša Potockého a jeho asistentov 
M. Suchého a K. Legemzu. 

Sninčania postavili na turnaj 
neuveriteľnú päťdesiatku pre-
tekárov v športovom zápase. A 
celkovo sa im podarilo vyzbie-
rať 22 zlatých, 26 strieborných 
a 6 bronzových medailí. Black 
Tiger mal najúspešnejšieho pre-
tekára v kategórii Pupils 1 (nar. 
2011 – 2013) – A. Greňa, a Vete-
rans (nar. 1983 a starší) – M. Su-
chý, navyše získali prvé miesto 
v hodnotení klubov (19 klubov 
v košickej súťaži) a potvrdili tak 
vedenie v Slovenskom pohári po 
troch kolách (R. Sobota, Trenčín 
a teraz Košice) z celkového poč-
tu šiestich kôl (Bratislava, Sni-
na, Košice). Sninčania tak napĺ-
ňajú svoje ambície a potvrdzujú 
momentálne svoje postavenie 
jednotky klubov taekwonda na 
Slovensku. 

ZLATO * J. Mackanič (- 18 kg), 
A. Greňa (- 20 kg), O. Šebok (- 
22 kg), B. Tarkulič (- 32 kg), L. 
Švábová (- 28 kg), G. Poldruhák 
(- 30 kg), P. Andrejčík (- 24 kg), 
A. Štofík (- 42 kg), M. Mikula 
(- 40 kg), A. Mandzaková (- 44 
kg), P. Petro (- 37 kg), J. Haburaj 
(- 57 kg), J. Koval (- 49 kg), T. 
Haburaj (- 61 kg), S. Britan (- 63 
kg), M. Matiko (- 54 kg), M. Su-
chý (- 80 kg), S. Smajlovič (- 68 
kg), K. Britanová (+59 kg), K. 
Krupjaková (- 59 kg), M. Kepič 
(- 26 kg), K. Barbora (- 50 kg). 

STRIEBRO * T. Lempeľ (- 18 
kg), S. Špitalik (- 22 kg), A. 

Chimčak (- 30 kg), J. Špitalik (- 
42 kg), S. Smajlovič (- 63 kg), F. 
Ngovan (- 68 kg), A. Bednarová 
(+59 kg), S. Štofik (- 36 kg), P. 
Gunár (- 74 kg), S. Surmaj (- 54 
kg), A. Krupjaková (- 34 kg), K. 
Krupjaková (- 62 kg), D. Lopata 
(- 53 kg), I. Pauliková (- 49 kg), 
M. Štofík (- 46 kg), D. Považan-
cová (- 30 kg), P. Hreha (- 26 
kg), T. Hreha (- 45 kg), K. Hre-
hová (- 55 kg), D. Muller (- 49 
kg), J. Kohút (- 53 kg), K. Natá-
lia (- 22 kg).

BRONZ * T. Harmaňoš (- 24 

kg), N. Kresač (- 20 kg), M. Vaj-
da (- 22 kg) a K. Mandzaková 
(- 55 kg). 

Skvelý bojovný výkon na tatami 
zaznamenal tréner T. Potocký 
u každého zo svojich zverencov. 
Sninský klub si vytvoril 260-bo-
dový náskok do Slovenského 
pohára, pred košickými klubmi, 
čo je dobrá vizitka. Nielen on 
verí, že sa im vedenie podarí 
udržať až do konca súťaže. 

„Čierne tigre“ na víťaznej vlne, vedúca pozícia v Slovenskom pohári taekwonda
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Koncertná sieň Humenského 
zámku sa v stredu 9. mája znovu 
rozozvučala tónmi klasických 
gitár, tentokrát v podaní 
troch študentov - Veroniky  
Ronecovej, Timoteja Závackého 
a Adriána Voláka. 

Gitaristi vystúpili v rámci 
projektu IUVENILIS CITHARA 
2018, ktorý je zameraný na 
podporu študentov v hre na 
klasickej gitare. 
Výsledkom účasti troch rôznych 
interpretov bol pestrý repertoár, 
ktorý zaujal poslucháčov 
rôznych vekových kategórií, 
väčšinou aktívnych umelcov 
alebo študentov tohto hudobného 
nástroja. Zazneli romantické 
skladby rakúskeho skladateľa 
Antona Diabelliho, talianskeho 
gitaristu Luigiho Legnaniho, 
ale aj temperamentné skladby 
súčasných svetovo uznávaných 
autorov akými sú napríklad 
brazílski gitaristi Sérgio Assad 
a Paolo Bellinati, či poľský 

gitarista a skladateľ Marek  
Pasieczny.

Interpreti, aj keď zatiaľ študenti 
stredných škôl a vysokej školy, 
podali hudobné výkony na 
vysokej úrovni a radosť z hry 
bola prítomná v interpretácii 
a vydaných tónoch každého 
z nich. Veríme, že to krásne, prečo 
hru na klasickú gitaru študujeme, 
nás znovu povzbudí k inšpirácii 
pri ďalšom objavovaní vo svete 
hudby. 

IUVENILIS CHITHARA... zazneli hudobné tóny klasickej gitary


