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Mesto si pri rozvoji Humenného neplní 
svoje predsavzatia, tvrdia poslanci

Opoziční poslanci kritizujú vedenie mesta, že si neplní svoje predsavzatia a ciele, ktoré si pri rozvoji mesta samo stanovilo. Vedenie 
mesta s tvrdeniami opozičných poslancov nesúhlasí. Samospráva tvrdí, že vyše 70 percent ukazovateľov, ktoré si stanovila, splnila.

Medzinárodný deň múzeí 
vo Vihorlatskom múzeu  
v Humennom 

Pri zrážke dodávky s 
osobným vlakom sa 
zranila mladá žena

  Viac na str. 4   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné   

Humenčania stále nemajú nový cin-
torín, plánovanú lávku cez Laborec, 
do mesta neprichádzajú noví in-
vestori, obyvateľov Gaštanovej ulice 
nechráni pred povodňami plánovaný 
polder a mesto stále nemá vypraco-
vaný generel dopravy, dokument, 
ktorý by analyzoval a navrhol rieše-
nia dopravy v Humennom. Uviedli 
to opoziční poslanci na poslednom 
rokovaní mestského zastupiteľstva 
v Humennom počas prejednávania 

správy o plnení Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Humenné 
za rok 2017. Poslanec Miloš Meričko 
uviedol, že tieto nesplnené predsavza-
tia si pritom stanovilo samo mesto. 
Vedenie samosprávy s kritikou opozí-
cie nesúhlasí.

Poslanec: Mesto má 
chaotický prístup
Poslanec Miloš Meričko je presved-
čený, že napĺňanie realizácie Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
(PHaSR) mesta by malo byť o cielenej 

stratégii a nie o nekoordinovaných 
rozhodnutiach. „Celé roky nám však 
toto vedenie mesta dokazuje, že jeho 
DNA je práve v chaotickom prístupe, 
a tento dokument to potvrdzuje. Do 
programu hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja ste si hneď na úvod dali za 
cieľ podporu aktivít podnikateľského 
prostredia za účelom tvorby pracov-
ných miest.  A pri realizácii tejto akti-
vity ste si pochvalne na seba napísali, 
že mesto participuje pri vytvorení 
nových pracovných miest. Naozaj? 
Ako? Koľko nových pracovných miest 

vzniklo za posledných 8 rokov v tom-
to meste? Prečo toľko ľudí odchádza 
z Humenného za prácou do zahraničia 
alebo iných kútov Slovenska? Alebo 
snáď vedenie mesta participuje tak, 
že má kopec súdnych sporov s podni-
kateľskými subjektmi a takto nejako 
inovatívne vytvára nové pracovné 
miesta? Alebo snáď  tak, že od mesta 
získavajú miestni podnikatelia, ar-
chitekti, živnostníci nejaké zákazky? 
Koľkí investori sem prišli a dali slušne 
platenú prácu našim ľuďom za ústre-
tovosti a spolupráce mesta?“ uviedol 
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porkačovanie zo strany 1 

na rokovaní poslanec Meričko. Podľa 
neho mesto pre prilákanie investorov 
neurobilo takmer nič. „Propagáciu 
mesta ako vhodného miesta pre in-
vestorov ste robili vydaním brožúrky. 
Bravo! Nič len reči a prázdne slová,“ 
povedal. Meričko kritizoval samo-
správu aj za to, že nezrealizovala lávku 
cez rieku Laborec, ktorú požadovali 
v petícii niektorí obyvatelia sídliska 
Pod Sokolejom. „V roku 2016 až 2018 
ste si dali za cieľ vybudovať lávku pre 
peších cez Laborec. Obyvatelia nášho 
mesta sa tejto investície dožadujú, 
spísali aj petíciu, ja som ich niekoľ-
kokrát podporil pri investičných ak-
ciách, ale vy spolu so svojimi vernými 
poslanci ste aj nejakými arogantnými 
posmeškami to zamietli zo stola. Ne-
viete dodržať ani vlastný cieľ, ktorý si 
dáte v strategickom dokumente,“ po-
kračoval poslanec.

Termín výstavby 
nového cintorína je stále 
v nedohľadne 
Poslankyňa Mária Cehelská upozorni-
la, že rozšírenie súčasného  alebo vy-
budovanie nového mestského cintorí-
na je stále v nedohľadne. „Už za tvojej 
éry sme tu mali geologický prieskum, 
výkup pozemkov, peniaze rozpočto-
vané na výkup, potom sme ich zase 
vrátili do rozpočtu a dokonca nám 
bolo povedané, že je vytipovaných 
šesť lokalít, ktoré nemôžete zverejniť, 
lebo ich niekto kúpi. Takže ja si stále 
myslím, že s cintorínom už bolo treba 
začať čosi robiť vážnejšie,“ zdôraznila 
Cehelská. „Cintorín? Mal byť do roku 
2018. Biocentrum tiež do roku 2018, 
to isté. Vybudovanie zeleného parku 
malo byť do minulého roka, už štyri 
roky na sídlisku Pod Sokolejom, vy-
smievate sa mi. Generel dopravy mal 
byť v rokoch 2016 – 2017 a nič. A tak 
sa dá pokračovať ďalej. Pre vás je 
PHaSR iba zdrap papiera a toto, čo ste 
nám tu predložili, iba jasne dokazuje. 
Plniť ciele, ktoré ste si vytýčili, sa vám 

nedarí napĺňať,“ povedal Meričko.  
 
Mesto: 71 percent 
ukazovateľov bolo splnených
Prednosta Mestského úradu v Hu-
mennom Ondrej Bartko s kritikou 
opozičných poslancov nesúhlasí. 
Podľa neho sa mestu postupne darí 
napĺňať ciele, ktoré si v PHaSR sta-
novilo. „Sedemdesiatjeden percent 
ukazovateľov, ktoré sú na roky 2016 
- 2022 s výhľadom do roku 2025, 
jednoducho bolo splnených, takže tu 
sa o čom ideme rozprávať, že nahra-
li sme si to alebo dali sme si tamto. 
Toto sú fakty, tak si to skúste spočí-
tať. A do budúcna poprosím aj pána 
tajomníka, aby tú správu dal aj také 
celkové vyhodnotenie, kde budú jas-
né čísla, toto je toľko, toto je splnené, 
toto v najbližšej budúcnosti,“ reagoval 
Bartko. Primátorka Jana Vaľová do-
dala, že mestu sa teraz podarilo získať 
z eurofondov 700-tisíc eur na park na 
sídlisku Máj. Poslanec Ondrej Múdry 
s tvrdeniami poslanca Miloša Merička 
nesúhlasí. Uviedol, že mesto Humen-
né nepatrí medzi najmenej rozvinuté 
okresy v Prešovskom kraji.

Situácia s dopravou v meste 
nie je dobrá, upozornila 
Cehelská 
Poslankyňa Mária Cehelská upozorni-
la, že mesto stále nemá vypracovaný 
strategický dokument - generel do-
pravy, ktorý by poskytol hĺbkovú ana-
lýzu dopravných potrieb mesta vráta-
ne plánu dopravnej obsluhy. „Nie je 
dobrá situácia v meste a roky máme 
tu plánovaný termín realizácie 2016-
17. Čakáme na výzvu? Ja si myslím, že 
keď nebudú výzvy, tak nebudeme ani 
riešiť dopravu v meste,“ poznamenala. 
Poslanec Jozef Babják je presvedčený, 
že mesto za posledných 8 rokov pri 
riešení dopravnej situácie neurobilo 
takmer nič. „My sme od určitého času 
v súvislosti s riešením dopravy v mes-
te Humenné a tých komunikáciách, 
ktoré nám patria, neurobili dohroma-
dy nič,“ povedal Babják. Podľa neho 

je plánované a koncepčné riešenie 
dopravy v meste nevyhnutné. Územ-
ný generel dopravy je preto podľa 
poslanca potrebný. „Situácia v dopra-
ve nie je taká, aby to nebolo treba,“ 
poznamenal. Poslanec Ivan Hopta 
upozornil, že mesto nezrealizovalo ani 
polder, ktorý má chrániť obyvateľov 
Gaštanovej ulice pred povodňami. 
„Podľa predsavzatí mal by byť dokon-
čený v roku 2015,“ povedal Hopta.  

Mesto: Budúce 
zastupiteľstvo bude riešiť 
cintorín
Primátorka Jana Vaľová sa domnie-
va, že realizácia nového cintorína 
nebude jednoduchá. „Je to ošemetná 
záležitosť,“ povedala na rokovaní. 
Odhaduje, že potrvá možno dva roky, 
kým sa mesto dopracuje k samotnej 
výstavbe cintorína. „Budúce zastupi-
teľstvo a budúce vedenie bude riešiť 
cintorín. Verím, že úspešne, dobre,“ 

povedala Vaľová. Zástupca primátor-
ky Andrej Semanco zasa reagoval na 
kritiku, že mesto nemá stále vypra-
covaný dokument – generel dopravy. 
Podľa Semanca by jeho vypracova-
nie bolo finančne nákladné. „Za tých 
200-tisíc radšej urobím parkoviská 
a ľudia budú natešení, ako nejaký 
generel, ktorý nám v skutočnosti nič 
nedá. Na základe toho generelu sa 
nedá stavebné povolenie, nič. Jedno-
ducho, je to taká koncepcia rozvoja 
statickej dopravy. To my nepotrebuje-
me,“ povedal viceprimátor. Semanco 
sa dotkol aj nezrealizovanej lávky cez 
Laborec. Podľa neho by sa malo o nej 
hovoriť hlavne konštruktívne. Na jej 
výstavbu samospráva aktuálne nemá 
dostatok financií. „Je to most pre pe-
ších. Je tu projekt z roku 2008, torzo 
projektu, a to je nepoužiteľné a treba 
na to 600-tisíc. Keď mesto bude mať 
600-tisíc, určite to urobí,“ povedal 
Semanco.     

Mesto si pri rozvoji Humenného neplní svoje predsavzatia, tvrdia poslanci

Poslanec Miloš Meričko tvrdí, že mesto neplní ciele, ktoré si samo vytýčilo. Humen-
čania stále nemajú nový cintorín, lávku cez Laborec a do mesta neprichádzajú noví 
investori, ktorí by Humenčanom dali slušne platenú prácu. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Vedenie mesta je zase presvedčené, že mnohé naplánované veci sa im podarilo spl-
niť. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Medzinárodný deň múzeí 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

tasr, Ubľa   

Myšlienka realizácie projektu 
Chodník priateľstva v Ubli v Snin-
skom okrese vzišla vlani priamo 
na hraničnom priechode s Ukra-
jinou počas Dňa priateľstva a 
dobrosusedstva. V rámci projektu 
zrekonštruovali existujúci chod-
ník v obci, ktorý bol v havarijnom 
stave. V utorok podvečer ho za 
prítomnosti partnerov odovzdali 
do užívania. Ako TASR informo-
vala starostka uvedenej prihra-

ničnej obce Nadežda Sirková, 
projekt realizovali v spolupráci 
s Pardubickým krajom a Pre-
šovským samosprávnym krajom 
(PSK). Investíciu za 60 000 eur 
finančne podporili rovným die-
lom. „Obec by ju z vlastného roz-
počtu neutiahla,“ poznamenala. 
Rekonštrukciu začali v decembri 
minulého roka. Práce ako úspešný 
uchádzač vo verejnom obstaráva-
ní zrealizovala sninská spoločnosť 
KG Stav Group, s. r. o. „Zrekon-
štruovalo sa 1450 metrov chod-

níka, ktorý vedie obcou. Vybudo-
vali ho v 90. rokoch,“ spomenula 
s tým, že je vyťažený cestujúcimi, 
ktorých od vlaňajška v obci podľa 
jej ďalších slov pribudlo. „Nedo-
volím si povedať o koľko, ale sami 
vidíme, že peších chodcov je cez 
deň strašne veľa. Tento chodník 
využívajú v plnej miere, a tak za-
isťuje ich bezpečnosť, rovnako aj 
obyvateľov obce,“ doplnila. Sir-
ková tiež uviedla, že by chceli ešte 
zrealizovať výstavbu približne ki-
lometra nového chodníka priamo 

k hraničnému priechodu. „Ľudia 
tam chodia po ceste prvej triedy, 
ktorá nie je ani osvetlená,“ zdô-
vodnila. Otázkou sú však financie. 
Deň priateľstva a dobrosusedstva, 
na ktorom sa stretnú zástupcovia 
samospráv, podnikateľské sub-
jekty, organizácie i návštevníci, 
sa v tomto roku uskutoční na slo-
vensko-ukrajinskej hranici Vyšné 
Nemecké - Užhorod v sobotu 26. 
mája. Podujatie pripravuje Košic-
ký samosprávny kraj v spolupráci 
s PSK a ukrajinskými partnermi.

ts, Humenné  

Podujatie bolo koncipova-
né ako zážitkové a prezentač-
né event-podujatie pre širokú 
verejnosť. Múzeum ponúklo svo-
jim návštevníkom prehliadku 
všetkých múzejných expozícií − 
umelecko-historickej, sakrálnej 
a prírodovednej expozície. V gale-
rijných a expozičných priestoroch 
múzeum sprístupnilo pre svojich 
návštevníkov štyri nové výstavy 
so zameraním na sakrálne ume-
nie, spojenie sakrálneho sveta 
s vedou, výstavu s prírodovedným 
zacielením a svetobežnícke zábery 
humenského cestovateľa Milana 
Kuruca. „Výstava Dvanásť patró-
nov je inštalovaná v spolupráci 
so Slovenským technickým múze-
om v Košiciach v Galerijnej sieni 
Oresta Dubaya, výstava obrazov 
a ikon Ja, pútnik v priestoroch 
sakrálnej expozície prináša diela, 
ktoré vznikli v rámci umeleckého 
sympózia na Slovensku a v Poľsku 
ako súčasť projektu Prešovského 
samosprávneho kraja a poľských 
partnerov v rámci projektu Svä-
tomariánska púť − Svetlo z vý-
chodu,“ priblížila Jana Fedičová 
z Vihorlatského múzea. Výstava 

Svet mojím objektívom je cesto-
vateľskou retrospektívou Milana 
Kuruca z Humenného z ciest po 
ázijskom a juhoamerickom konti-
nente. Výstava Vážky na Slovenku 
očakávala svojich návštevníkov 
v prírodovednej expozícii múzea. 
Výstavnú ponuku Vihorlatské-
ho múzea počas nedeľňajšieho 
programu osláv MDM 2018 do-
plnila vo výstavných priestoroch 
múzea videoprojekcia súťažných 
fotografií v rámci múzejného pro-
jektu Fotosalon FIAP(projekt z ve-
rejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia). „V tomto roč-
níku medzinárodného súťažného 
projektu umeleckej fotografie pod 
záštitou medzinárodnej organizá-
cie fotografov FIAP sa prezentujú 
ako autori i organizátori aj členo-
via fotoklubu REFLEX Humen-
né. Návštevníci múzea si zároveň 
mohli opäť prezrieť dobové foto-
grafie interiérov renesančného 
kaštieľa v Humennom z obdobia 
19. storočia v rámci stálej výstavy 
Kaštieľ v zrkadle času,“ informo-
vala Fedičová. 

Nositelia tradícií 
Program v skanzene sa pre náv-
števníkov začal o 13.00 hod. pre-

hliadkou expozície. Z technických 
príčin sa folklórna časť programu 
zo skanzenu presunula do estrád-
nej sály Mestského kultúrneho 
strediska v Humennom. Pláno-
vaná bohoslužba v kostolíku sv. 
Michala Archanjela v skanzene 
prebiehala od 18.00 hod. Počas 
programu Medzinárodného dňa 
múzeí sa v Humennom uskutočni-
lo krajské kolo súťažnej prehliadky 
folklórnych skupín z Prešovského 
kraja. Podujatie sa konalo v rám-
ci celoštátnej postupovej súťaže 
folklórnych skupín pod názvom 
Nositelia tradícií. Nositelia tradícií 
je vrcholným podujatím súťažnej 
prehliadky folklórnych skupín na 
území Slovenska. Súťaž sa koná 
každé tri roky. V programe súťaž-
nej prehliadky sa divákom pred-
stavili folklórne skupiny Taľar 
z Novej Ľubovňe, Kečera z Jaku-
ban, Pridaň z Víťaza, Dubovičan z 
Dubovice, Starinčanka zo  Sniny, 
Čaklov z Čaklova, Raslavičan z Ra-
slavic, Umelecký klub Okrúhľan 
z Okrúhleho a folklórna skupina 
Stropkovčani zo  Stropkova. 

Deň múzeí rozozvučali 
basetové rohy
Slávnostné otvorenie umocnil 

koncert dobovej hudby v poda-
ní hudobnej formácie Lotz Trio. 
Koncert sa uskutočnil v kaštieľskej 
komnate, ktorá kedysi slúžila ako 
spoločenská miestnosť a tančiareň 
(v súčasnosti sobášna sieň). 
„Hudobné zoskupenie Lotz trio 
(Róbert Šebesta − basetový roh 
I, Ronald Šebesta − basetový roh 
II, Igor Františák − basetový roh 
III) prezentuje dobovú hudbu na 
kópiách unikátnej sady historic-
kých Lotzových basetových rohov 
z hradu Krásna hôrka. Po slávnom 
nástrojárovi Theodorovi Lotzovi 
(1746 - 1792) nesie zoskupenie aj 
svoje pomenovanie. Basetový roh 
je predstaviteľom hudby kaštieľ-
skych sídiel obdobia veľkolepej 
hudby W. A. Mozarta. Ide o hu-
dobný nástroj podobný klarinetu 
s hlbším registrom. V Európe ba-
setové rohy vyrába iba niekoľko 
zručných dielní. Na ich výrobu sa 
používa krušpánové a ebenového 
drevo, slonová kosť a mosadz,“ 
doplnila Fedičová. Počas koncertu 
v Humennom sa Lotz trio predsta-
vil výberom z diel Juraja Družec-
kého a Wolfganga Amadea Mozar-
ta a dobovými úpravami skladieb 
z opery W. A. Mozarta Čarovná 
flauta.  

Myšlienka Chodníka priateľstva vznikla na hraničnom priechode s Ukrajinou 

Zážitkový program pri príležitosti XXXII. ročníka Medzinárodného dňa múzeí (MDM) 2018 prebiehal v priestoroch  renesančného 
kaštieľa − sídle Vihorlatského múzea v Humennom a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania – skanzene v nedeľu 20. mája. 
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tasr, Snina   

Hasičov v nedeľu podvečer 13. 
mája privolali k spadnutému 
stromu v meste, ktorého koná-
re zasiahli 15-ročného chlapca. 

Ako TASR informoval operačný 
dôstojník Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zbo-
ru (HaZZ) v Prešove, príslušníci 
chlapca spod konárov vytiahli 
a naložili do vozidla rýchlej zdra-

votnej služby. „Bol pri vedomí,“ 
doplnil. „Môžem potvrdiť zásah 
záchranárov v Snine, ktorí ošetrili 
dieťa a pri vedomí ho previezli do 
miestnej nemocnice. Vzhľadom na 
jeho vek však bližšie informácie 

neposkytneme,“ uviedla pre TASR 
hovorkyňa Operačného stredis-
ka záchrannej zdravotnej služby 
SR Alena Krčová. Udalosť sa sta-
la pred 19.00 hod. Na mieste boli 
traja príslušníci HaZZ.

mpo, Snina   

Poverený príslušník Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Sni-
ne začal trestné stíhanie a súčasne 

vzniesol obvinenie za prečin krá-
deže 30-ročnému Lukášovi. Tento 
muž mal v jednom z  bytov na Palá-
rikovej ulici v Snine využiť okamih, 
keď tam prítomná 85-ročná pani 

Mária zaspala v kresle, a z vrecka 
nohavíc jej vytiahol malú peňažen-
ku, z ktorej odcudzil finančnú ho-
tovosť vo výške 100 eur. „Obvinený 
Sninčan je momentálne stíhaný na 

slobode, no ak sa mu vina preuká-
že, hrozí mu dvojročné väzenie,“ 
vysvetlila prešovská krajská poli-
cajná hovorkyňa Jana Migaľová.

Konáre padajúceho stromu v Snine zasiahli 15-ročného chlapca

Lukáš okradol dôchodkyňu, keď zaspala v kresle

Snina: Pri zrážke dodávky s osobným vlakom sa zranila mladá žena  

Počet pracovísk Centra právnej pomoci sa zvýši do konca roka 2018  

tasr, Snina , ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Ďalší účastníci nehody sa nezra-
nili. K zrážke došlo na Vihorlat-
skej ulici. TASR o tom informoval 
operačný dôstojník Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Prešove. Hovorkyňa 
Operačného strediska záchrannej 
zdravotnej služby SR Alena Krčo-
vá spresnila, že výzvu na tiesňovú 

linku 155 o pomoc zranenej osobe 
prijali o 10.46 hod. „Vyslaní zá-
chranári na mieste ošetrili ženu a 
previezli ju do nemocnice v Snine 
so zranením členka. Počas prevozu 
bola pri vedomí a v stabilizovanom 
stave,“ uviedla Krčová. Vlak sme-
roval zo Stakčína do Humenného. 
Pri nehode zasahovali štyria hasiči 
s jedným kusom techniky. 

tasr, Slovensko  

Minister spravodlivosti Gábor Gál 
(Most-Híd) sa na tom dohodol 
s riaditeľkou centra Evou Kováče-
chovou. Prisľúbil jej aj pomoc pri 
riešení priestorovej situácie cen-
tra. Gál sa s Kováčechovou stretol 
vo štvrtok 10. mája. „Na stretnutí 
sa dohodli, že do konca roka 2018 
pribudnú k súčasným 12 kance-
láriám v Slovenskej republike tri 
nové pracoviská pre ľudí v materi-
álnej núdzi, ktorí si nemôžu dovo-
liť využívanie platených služieb,“ 

oznámila hovorkyňa ministerstva 
Zuzana Drobová. Minister podľa 
hovorkyne v súčasnosti uvažuje 
nad voľbou lokalít, kde je potreb-
né kancelárie Centra právnej po-
moci zriadiť. O pláne zvýšiť počet 
kancelárií centra informovala jeho 
riaditeľka už vlani. Má sa tak udiať 
v súvislosti s jeho novými kompe-
tenciami. Centrum od marca 2017 
výlučne zastupuje ľudí pri konkur-
ze alebo určuje advokáta v prípade 
riešenia osobného bankrotu for-
mou splátkového kalendára. Už 
vlani bolo personálne posilnené, 

k pôvodným 88 pracovníkom pri-
budlo 37 právnikov a pracovníkov 
prvého kontaktu so sociálnym 
vzdelaním. Minister Gál zároveň 
podľa Drobovej ubezpečil riadi-
teľku CPP, že pri jeho rozhodovaní 
ohľadom novej budovy pre minis-
terstvo počíta s tým, že za vyho-
vujúcich podmienok pre zamest-
nancov v nej bude sídliť aj CPP. 
„Jedným z dôležitých atribútov pri 
výbere budovy pre ministerstvo 
spravodlivosti bude práve vhod-
nosť jej priestorov pre sídlo Centra 
právnej pomoci,“ tlmočil rezort 

stanovisko ministra. Kováčechová 
novému šéfovi rezortu, ktorý na-
hradil doterajšiu ministerku spra-
vodlivosti Luciu Žitňanskú (Most-
Híd), priblížila, že od marca 2017 
vykonalo centrum viac ako 100 
000 konzultácií ohľadom osobné-
ho bankrotu. „Klientom radíme, 
vysvetľujeme, ako postupovať, ale 
rovnako sú prípady, keď spoločne 
s nimi zistíme, že osobný bankrot 
v niektorých prípadoch ani nie je 
potrebný,“ uviedla v tlačovej sprá-
ve ministerstva riaditeľka CPP.

Pri zrážke dodávky s osobným vlakom v Snine sa v piatok predpoludním zranila 19-ročná žena, ktorá stála na chodníku pri priecestí. 
Dodávku po náraze do vlaku odhodilo a strhla so sebou aj mladú ženu, ktorú so zraneniami odviezli záchranári do nemocnice. 

Zvýšenie počtu kancelárií Centra právnej pomoci (CPP) o štvrtinu sa uskutoční do konca roka 2018.
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(zdroj: Ptičie, obec v malebnom údolí Ptavky; Doc. 
ThDr. Marián Čižmár, PhD., 2009); -MJK-   

Mnohé z našich miest a obcí 
okrem oficiálnych názvov 
majú aj osobitné prívlastky, 
ktoré neraz sa používajú me-
dzi susednými mestami a de-
dinami, aby sa, tak trochu aj 
úsmevne, no nie v urážlivom 
zmysle, poukázalo na nejakú 
charakteristickú črtu alebo 
príhodu z histórie tej-ktorej 
obce či mesta.

V okolí humenského a sninské-
ho okresu je všeobecne známe, že 
najviac vtipov sa povie na adresu 
Beľanov (obec Belá nad Cirochou). 
Hádam, nenájde sa obyvateľ týchto 
okresov, ktorý by nevedel, čo zna-

mená veta: „Beľane babu žedli.“ 
... alebo prečo Chlmčanov volajú 
veľčkove, Jankovčanov kocure, 
Modranov bocani, Humenčanov 
hurkare... a mohli by sme pokračo-
vať ďalej.

Obyvateľov Ptičia okolité obce poz-
najú pod názvom „hačure“. Tu si 
neraz mnohí položia otázku, prečo 
práve toto pomenovanie.
Azda je to preto, lebo v minulos-
ti bolo v Ptičí pomerne veľa koní. 
V chotári Ptičia súčasťou majetkov 
grófa Csákyho a potom Andrássy-
ho bola aj koniareň. No za zmien-
ku stojí aj jedna udalosť súvisiaca 
s koňmi, ktorá by mohla byť pôvo-
dom prezývky „hačure“. 
V archíve Zemplínskej župy v Sá-
toraljaújehely sa nachádza spis 

jedného súdneho konania, týkajú-
ce sa istého obyvateľa obce Ptičie. 
V rozsudku súdneho tribunálu 
v spomínanom maďarskom mes-
tečku zo 16. 12. 1851 sa dozvedá-
me, že obyvateľ obce Ptičie XY sa 
19. 6. 1851 v chotári obce dopustil 
nasledujúceho trestného činu: Pro-
tiprirodzeným spôsobom obcoval 

s jednou kobylou z koní, zverených 
mu na pasenie čo však pre príchod 
svedka nemohol vykonať do konca. 
Odsúdený bol na odpracovanie po-
kuty dvoch zlatých a vyťatie dvad-
siatich piatich palíc. 
Azda aj táto udalosť prispela 
k tomu, že obyvateľom tejto obce 
Ptičie prischla prezývka „hačure“.

HAČURE Z OBCE PTIČIE... KONÍKY DODALI CHARAKTERISTICKÚ ČRTU POMENOVANIA
INZERCIA / Z OKOLIA

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
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tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Najväčšiu návštevnosť očaká-
vajú počas prázdnin, keď po 
štvrtý raz pripravujú detské 
tábory. Nielen tí najmenší 
si môžu v areáli Animotera-
peticko-jazdeckého centra 
(AJC) pozrieť nové zvieracie 
prírastky. „Jednak je jarné 
obdobie, keď sa rodia mláďa-
tá, takže ich máme dosť veľa, 
to znamená kozičky, ovečky, 
teliatka, zajačiky, kuriatka 
a ďalšie. K zubrovi Matúšo-
vi pribudla krava škótskeho 
horského dobytka, ktorá sa 
volá Filoména, a máme tam 
aj srnku, ktorú sme zachrá-
nili v zime, a tá je u nás stále 
v opatere,“ uviedol pre TASR 
predseda občianskeho zdru-

ženia AJC a veterinárny lekár 
Vladislav Juško. Návštevník 
tam nájde okrem iného aj 
kone, oslíka, pštrosa, pávy 
a bažanty, nandu pampové-
ho, ale aj čilské veveričky či 
daniele. Hlavná sezóna sa 
podľa jeho ďalších slov začne 
až v lete, keď pripravujú det-
ské tábory. „Zamerané sú na 
pestovanie vzťahu ku zviera-
tám, jazdu na koni, kontakt 
so zvieratami a rôzne ďalšie 
aktivity,“ spomenul. Účast-
níci sa počas nich naučia na-
príklad aj to, ako si vyrobiť 
vlastný syr či chlieb. Medzi 
hlavné činnosti, za účelom 
ktorých centrum vzniklo, 
patrí jazdenie na koni, ale aj 
hipoterapia, animoterapia 
a sčasti aj kanisterapia. Pri-

chádzajú sem napríklad deti 
s autizmom, po mozgovej 
obrne, s poruchami pohybo-
vého aparátu alebo správania 
či deti s Downovým syndró-
mom. Jeho cieľom je tiež pre-
zentovať verejnosti tie druhy 
zvierat, ktoré sa v tunajších 
podmienkach bežne vyskytu-
jú, ale aj nevyskytujú. S cho-

vom domácich hospodár-
skych zvierat súvisí aj výroba 
bioproduktov. Tento proces 
si počas sezóny môžu pozrieť 
aj návštevníci. Centrum po-
máha aj pri záchrane voľne 
žijúcej zveri. V prípade, že 
chce návštevník stráviť medzi 
nimi nejaký ten čas, k dispo-
zícii je aj ubytovanie.

V minizoo sa pripravujú na letné tábory, pribudli v nej nové zvieratá
Letná sezóna v sninskej minizoo je v plnom prúde, rozbehli ju s príchodom prvých teplých dní. 

tasr, mpo, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Výcvik vojakov zaradených 
do aktívnych záloh sa začal v 
pondelok v Prápore radiač-
nej, chemickej a biologic-
kej ochrany v Rožňave. Ako 
TASR informovala hovorkyňa 
rezortu obrany Danka Capá-
ková, na historicky prvý vý-
cvik aktívnych záloh nastúpi-
lo 14 vojakov v zálohe, z toho 
sedem absolventov dobrovoľ-
nej vojenskej prípravy, štyria 
bývalí profesionálni vojaci 
a traja absolventi povinnej 
vojenskej služby. Výcvik sa 
uskutoční prevažne v Centre 
výcviku Lešť, a to do 25. mája. 
„Napriek tomu, že záujem o 
tento projekt je výrazne niž-
ší, ako sme predpokladali, 
nevzdávame to, pretože prí-
prava mladých ľudí na obra-
nu vlasti, ako aj precvičenie 
vojakov v zálohe na riešenie 

krízových situácií patria me-
dzi naše priority. A aktívne 
zálohy sú nespochybniteľne 
dôležitou súčasťou celkového 
systému obrany štátu,“ pove-
dal minister obrany SR Peter 
Gajdoš. V tomto roku je podľa 
Capákovej naplánovaný aj vý-
cvik vojakov aktívnych záloh 
zaradených do Ženijného prá-
poru Sereď. Ten sa bude ko-
nať od 11. do 22. júna a malo 
by ho absolvovať 43 vojakov v 
zálohe. Podľa hovorkyne re-
zortu príslušníkovi aktívnych 
záloh patrí príspevok 600 eur 
za rok, ak absolvuje aspoň 75 
percent doby pravidelného 
cvičenia, a tiež pomerná časť 
hodnotného platu počas doby 
cvičenia. „Rezort obrany na-
vyše novelou zákona o bran-
nej povinnosti v tomto roku 
zatraktívnil účasť na výcvi-
ku aktívnych záloh. Mzdové 
náklady počas doby prítom-

nosti na cvičení budú okrem 
zamestnancov preplácané aj 
samostatne zárobkovo čin-
ným osobám a rezort obrany 
bude preplácať aj zdravotné 
a sociálne odvody. Navyše do 
aktívnych záloh možno prijať 
aj uchádzača, ktorý má do-
siahnutú o jednu nižšiu alebo 
o dve vyššie hodnosti, ako sú 

požadované na funkciu, ktorú 
má obsadiť,“ dodala Capáko-
vá.

Hoci príprava mladých ľudí 
na obranu vlasti a precvičenie 
vojakov v zálohe patrí me-
dzi priority rezortu obrany, 
o tento projekt medzi mladý-
mi nie je záujem. 

Začal sa výcvik vojakov v aktívnej zálohe
Záujem o tento projekt je výrazne nižší, ako Ministerstvo obrany SR predpokladalo.
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tasr, Morské oko

„Najčastejšie sa porušuje zákaz 
vjazdu do rezervácie, zakladanie 
ohňa, kúpanie sa v jazere a bivako-
vanie. Už pred letnou turistickou 
sezónou sme na Morskom oku zlik-
vidovali tri ohniská, vznikajú aj na 
vrchole Sninského kameňa a Vihor-
latu. Sú však nelegálne, nachádzajú 
sa totiž v piatom stupni ochrany,“ 
informoval TASR strážca Správy 
CHKO Vihorlat Ján Vataha s tým, 
že jediné oficiálne miesto na zalo-
ženie ohňa v okolí Morského oka je 
pri chate patriacej štátnemu podni-
ku Lesy SR a je označené výnimkou 
Ministerstva životného prostredia 
SR. „V posledných rokoch sme za-
znamenali aj nárast štvorkoleso-
vých ‚turistov‘, ktorí boli dokonca 
pozorovaní aj na chodníku na Snin-
ský kameň,“ doplnil. Upozornil, 
že v lokalitách s piatym stupňom 
ochrany môžu turisti chodiť len po 
vyznačených turistických a náuč-

ných chodníkoch. „Mimo nich sa 
návštevníci môžu pohybovať len 
na území s prvým a druhým stup-
ňom ochrany,“ poznamenal s tým, 
že bližšie informácie možno nájsť 
aj na paneloch v lokalite Morské 
oko a Sninský kameň. „Všetky re-
zervácie sú v teréne štandardne 
označené tabuľou so štátnym zna-
kom. Treba podotknúť, že CHKO 
Vihorlat tvoria prevažne lesné po-
rasty a treba rešpektovať aj lesný 
zákon,“ dodal. Zuzana Argalášo-
vá zo Správy CHKO Vihorlat pre 
TASR uviedla, že so zvyšovaním 
návštevnosti súvisia aj negatíva. 
„Odpadky na Morskom oku sú kaž-
doročný problém, žiaľ, len veľmi 
málo turistov je takých, ktorí si to, 
čo si so sebou priniesli, aj odnesú,“ 
skonštatovala. V roku 2016 tam 
zaviedli aj separovaný zber, náv-
števníci aj napriek tomu podstatnú 
časť odpadkov hádžu do košov na 
komunálny odpad. Ďalším negatí-
vom je podľa nej erózia turistických 

chodníkov. „Na vrchole Sninského 
kameňa sa intenzívnym zašliapava-
ním likvidujú chránené druhy ako 
rozchodník ročný a kostrava ovčia 
vihorlatská,“ podotkla. Letná sezó-
na sa v tomto roku oficiálne začne 
15. júna. V tomto období zazname-
návajú v oblasti najvyššiu návštev-
nosť. „V posledných rokoch pozo-
rujeme zvýšený záujem o uvedené 

miesta aj počas roka, prevažne cez 
víkendy a štátne sviatky. Napríklad 
1. mája bolo na Morskom oku 580 
turistov,“ uviedla Argalášová s tým, 
že ďalšou lokalitou v ich územnej 
pôsobnosti, ktorá sa teší obľube, 
je Národná prírodná rezervácia 
Senianske rybníky a náučný chod-
ník Vtáčím rajom s pozorovacími 
vežami.

ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
 
Podujatie prebiehajúce pod zášti-
tou Európskej akadémie dermato-
lógie a venerológie bolo zamerané 
na preventívne vyšetrenie kože a 
zvýšenie informovanosti verejnos-
ti o rizikových faktoroch vzniku 
kožných nádorov, predovšetkým o 
vplyve slnečného žiarenia. „Zhub-
né nádory kože patria vôbec medzi 
najčastejší typ rakoviny u človeka 
a neobchádzajú ani ľudí v mladom 
veku,“ konštatuje primár Kliniky 
dermatovenerológie Univerzitnej 
nemocnice L. Pasteura MUDr. To-
máš Kampe, MPH.  Ako zároveň 
dodáva: „Rakovina kože môže byť 

liečiteľná za predpokladu, že je 
diagnostikovaná a liečená v pred-
stihu. Preto je dôležité, aby verej-
nosť bola informovaná o rizikových 
faktoroch jej vzniku a možných 
príznakoch tohto závažného ocho-
renia.“ Okrem vyšetrenia kožného 
povrchu a už prítomných znamie-
nok sa dermatológovia počas akcie 
zamerajú aj na objasňovanie riziko-
vých faktorov vzniku rakoviny kože 
a zdôrazňovanie významu preven-
tívnych vyšetrení. „Rakovina kože 
nezmizne, ak ju budete ignorovať. 
Naopak, umožníte tým jej šírenie a 
vznik komplikácií, čo v prípade ma-
lígneho melanómu môže mať fatál-
ne dôsledky,“ dopĺňa primár. „Mi-

nulý rok v rámci Melanoma day na 
Klinike dermatovenerológie UNLP 
bolo vyšetrených 73 pacientov, z 

toho boli zachytené 4 basaliomy,“ 
doplnila hovorkyňa nemocnice Iva-
na Stašková.

Na správanie turistov v CHKO Vihorlat budú  
v letnej sezóne dohliadať  strážcovia

Lekári upozornili na vplyv slnečného žiarenia na vznik kožných nádorov

Na správanie turistov v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat rozprestierajúcej sa na Zemplíne budú v letnej sezóne dohliadať 
strážcovia. Priebežne budú kontrolovať dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Aj tento rok sa dermatológovia na Slovensku pripojili k preventívnej kampani s názvom  Európsky deň melanómu. 

V posledných rokoch je zvýšený záujem turistov o Morské oko nielen počas leta, ale 
aj cez víkendy a štátne sviatky.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné, ilustračné foto: ln    

Spoločnosť AOG už od roku 2006 
realizuje svoju činnosť. Je držite-
ľom prieskumných území Medzi-
laborce, Snina a Svidník. V pláne 
mala vykonávať prieskumné vrty 
v katastri obcí Krivá Oľka a Rus-
ká Poruba (PÚ Medzilaborce). 
Zdvihla sa proti nim veľká vlna 
kritiky zo strany verejnosti. Svoj 
nesúhlas vtedy vyšli ľudia pre-
zentovať do ulíc, zorganizovanú 
petíciu ich podpísalo niekoľko ti-
síc. Ako TASR informoval hovorca 
Ministerstva životného prostredia 
SR Tomáš Ferenčák, PÚ Pakos-
tov (vznik približne polovica roka 
2015, pozn. TASR) bolo zrušené 
na základe návrhu jeho držiteľa. 
Toto rozhodnutie je právoplatné, 
PÚ Pakostov teda nie je možné 
obnoviť. „Spomínaná spoločnosť 
môže požiadať o určenie nového 
prieskumného územia,“ skon-
štatoval. Podľa aktivistu a člena 
občianskeho združenia (OZ) Aro-
paňe Ladislava Ferka ide v tomto 
prípade o územie s rozlohou pri-
bližne 130 kilometrov štvorcových 
a zasahuje do katastra vyše 25 
obcí. Ako uviedol pre TASR, zru-
šenie PÚ Pakostov sa podarilo aj 
vďaka podpore verejnosti. „Ľudia 
si uvedomili, že životné prostredie, 
ktoré máme, to je tam, kde žije-

me, bývame a pijeme čistú vodu,“ 
zdôraznil. Prednosta Okresného 
úradu v Humennom Ondrej Mu-
dry pre TASR potvrdil, že spomí-
naná spoločnosť nemôže používať 
„predmetné lesné pozemky uve-
dené v rozhodnutí v k.ú. Ruská 
Poruba za účelom plánovaného 
prieskumného geologického vrtu“. 
Ide o prístupové cesty. „Okres-
ný úrad Humenné, pozemkový 
lesný odbor žiadateľovi (AOG, 
pozn. TASR) nevyhovel, keďže 
ten v zákonom stanovenej lehote 
nedoložil všetky podklady, ktoré 
bolo potrebné doložiť podľa záko-
na o lesoch, t.j. písomné súhlasné 
stanovisko od všetkých vlastníkov 
alebo správcov,“ uviedol s tým, že 
rozhodnutie je právoplatné. Akti-
vista a člen OZ Aropaňe Ladislav 
Andrejco to považuje za víťazstvo. 
„Ropáci chodili po našich pozem-
koch a lesoch bez nášho vedomia 
a súhlasu. Ľudia si ich bránili 
vlastným telom a budeme v tom 
pokračovať ďalej,“ uviedol pre 
TASR s tým, že nebudú akcepto-
vať tieto aktivity, v rámci ktorých 
by sa podľa neho do zeme dostali 
desaťtisíce litrov tvrdej chémie. 
„Myslíme si, že bol najvyšší čas, že 
sa stiahli, lebo po takom tvrdom 
odpore, ktorý oni neočakávali, im 
podľa môjho názoru ani nič iné 
neostávalo,“ uzavrel.

Ako TASR za AOG informovala 
Dáša Cvečková, spoločnosť plánu-
je aj napriek mnohým prekážkam 
naďalej investovať do regiónu ne-
malé finančné prostriedky a per-
spektívne priniesť nové pracovné 
príležitosti v prípadne úspešného 
ukončenia prieskumu overova-
cími vrtmi. Spomenula, že na 
východnom Slovensku doposiaľ 
investovala viac ako 20 miliónov 
eur, a hoci splnila všetky zákonné 
podmienky a získala všetky po-
trebné povolenia, stále nedostala 
možnosť overiť prieskumnými 
vrtmi predpokladané zásoby uh-
ľovodíkov v podloží. „Hlavnými 
prekážkami ukončenia prieskumu 
vrtmi je okrem iného aj neopod-
statnené a nevysvetliteľné konanie 
polície, súdov a viacerých štátnych 
inštitúcií a úradníkov v regióne, 
ako aj nesúhlas niektorých skupín 

obyvateľov,“ vysvetlila. Vzhľadom 
na komplikovanú situáciu a fi-
nančné straty z dôvodu prekážok 
prieskumu v regióne sa akcionári 
AOG rozhodli prehodnotiť svoje 
investície a koncentrovať sa v tom-
to momente iba na jednu vrtnú li-
cenciu – Svidník. Predpokladaná 
ďalšia investícia spoločnosti by 
mohla podľa Cvečkovej dosiah-
nuť viac ako 100 miliónov eur. 
V prípade úspešného prieskumu 
je pripravená vytvoriť 200 pracov-
ných miest a poskytnúť komunit-
né granty miestnym projektom vo 
výške až 2 milióny eur, čo sú pro-
striedky nad rámec daní, licencií 
a ďalších poplatkov. „Slovensko 
v súčasnosti nedisponuje vlast-
nými finančnými zdrojmi na rea-
lizáciu takého rozsiahleho a jedi-
nečného prieskumu, aký v oblasti 
vykonáva AOG,“ upozornila.

Jana Fedičová, Humenné    

Vihorlatské múzeum v Humen-
nom a Slovenské technické mú-
zeum v Košiciach pozývajú širokú 
verejnosť na výstavu približujúcu 
zaujímavé spojenie vývoja reme-
siel, vedy a techniky s fenoménom 
patrónstva a ochrany svätých. Vý-

stava ponúka nevšedný pohľad na 
historický vývoj patrónstva od čias 
antiky a jeho genézu v kontexte cel-
kového vývoja ľudskej spoločnosti. 
Na príklade najznámejších patró-
nov približuje indície vyhlásenia 
patrónstva, ktorými boli osobné 
vlastnosti a životné postoje, a po-
núka zaujímavé stretnutie s tými, 

ktorí  inšpirujú dodnes. Výstavu vo 
forme oltárnych triptychov zapoži-
čalo Slovenské technické múzeum 
v Košiciach. V pútavom grafickom 
spracovaní predstavuje dvanásť 
patrónov vedy, techniky a remesiel, 
dokumentovaných jednotlivými 
múzejnými technickými odbormi. 
Oblasti ich patrónstva sú prezento-

vané kolekciou artefaktov z vybra-
ných zbierok technických a vedných 
odborov Slovenského technického 
múzea. Súčasťou výstavy je kolekcia 
fotografií Miloša Greisela s temati-
kou zasvätenia patrónov. Výstava 
v Galerijnej sieni Oresta Dubaya vo 
Vihorlatskom múzeu v Humennom 
potrvá do 30. júna 2018. 

Humenné: V súvislosti s ťažiarmi nastali zmeny, aktivisti to považujú za úspech

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva na stretnutie s tými, ktorí inšpirujú 

Spoločnosť Alpine Oil and Gas, s. r. o., (AOG), ktorá sa zameriava na prieskum konvenčných zásob ropy a zemného plynu na severovýchode 
Slovenska, sa rozhodla z dôvodu prekážok koncentrovať iba na jednu vrtnú licenciu – Svidník. Prieskumné územie (PÚ) Pakostov bolo totiž na 

základe jej žiadosti zrušené, povolenie na vstup na pozemky v Ruskej Porube (obe okres Humenné) firma nedostala. Aktivisti hovoria o úspechu.

Výstava 12 patrónov – ochrancovia vedy, techniky a remesiel.
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tasr, Snina, FOTO: MIPO    

Odborník zo sochy počas prác od-
stránil sedem vrstiev náteru. Išlo o 
niekoľko desiatok kilogramov povr-
chového materiálu. Muž s kyjakom 
v ruke, ktorý bojuje proti hydre lern-
skej, sa stal nepísaným symbolom 
mesta pod Vihorlatom. Snaha o jeho 
obnovu siaha do čias rekonštrukcie 
kaštieľa. V minulom roku sa na ňu 
podarilo vyčleniť financie z mestské-
ho rozpočtu. Cena diela predstavuje 
približne 25 000 eur. Reštaurátor-
ské práce prebiehali pod dozorom 
pamiatkarov. „Bol to dlhodobý 
problém, ktorý sme chceli vyriešiť,“ 
vysvetlil pre TASR riaditeľ Mestské-
ho kultúrneho a osvetového stredis-
ka v Snine Daniel Andráško s tým, že 
nemali informáciu o tom, kedy bola 
naposledy rekonštruovaná. „Vie-
me, že bola natieraná. Niekedy viac 

a niekedy menej odborne. Rozhodli 
sme sa ju preto zveriť odborníkovi,“ 
doplnil s tým, že z verejnej súťaže 
vzišiel reštaurátor, akademický so-
chár Stanislav Kožela. Spomenul, 
že jedna z troch hláv hydry bola 
v minulosti odcudzená. Provizórne 
tam od čias, keď zrekonštruovali 
kaštieľ, osadili odliatok z epoxidu 
na základe jednej zo zvyšných hláv. 
Bola však v inej polohe ako pôvod-
ne. Súčasný reštaurátor bol totiž 
v Užhorode, kde sa nachádza druhá 
socha, na základe ktorej ju zreali-
zoval, podobne aj jej umiestnenie. 
„Ten, kto si pamätá sochu pred 
reštaurovaním a teraz, tak vidí ob-
rovský pokrok a veríme, že na dlhú 
dobu máme túto vec vyriešenú,“ 
poznamenal Andráško. Práce začali 
na konci vlaňajška, ukončené úplne 
boli v uplynulom týždni. „Vodári 
nainštalovali nový výstrek z papule 

hydry, pretože doteraz boli z troch 
hláv, čo bolo aj z tých dobových fo-
tografií jasné, že to tak nikdy nebo-
lo. Voda vždy striekala len z jednej 
hlavy hydry presne kolmo do výš-
ky,“ opísal zmeny riaditeľ. Ide podľa 
neho o posledný krok v prvej fáze. 
V budúcnosti by ešte chceli vyriešiť 
podstavec sochy, ktorý tvorí betó-
nová kocka. „Pôvodne to bol nejaký 
kopček, kde boli riečne okruhlia-

ky,“ spomenul. Momentálne čakajú 
na návrhy, ako by mohol vyzerať. 
Otázkou ešte zostáva múrik fontány. 
„Keď vyjdete z kaštieľa, predtým bol 
na tom kopčeku a múrik bol nízky, 
tak socha bola dominantná. Teraz sa 
múrik dvihol na 60 centimetrov výš-
ky a utopil nám tým pádom pohľad 
na Herkula,“ skonštatoval Andráško 
s tým, že kedy a akú formu zmeny 
zvolia, ukáže čas.

mm, Humenné, FOTO: MM    

Poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Humennom Miloš Meričko a Mi-
chal Babin spolu s priateľmi si na 
sviatok Dňa matiek v uliciach náš-
ho mesta uctili naše mamy darova-
ním kvetu.  V minulých rokoch or-
ganizovali tieto akcie v interiéroch, 
teraz sa rozhodli, v peknom počasí, 
poďakovať matkám na námestí. 

Poslanci sa po-
rozprávali so 
ženami, vypo-
čuli si veselé aj 
smutné príbe-
hy z ich životov 
a poďakovali 
im za všetko, čo 
pre svoje deti 
robia. 

tasr, Snina    

„Ide predovšetkým o kompletnú 
rekonštrukciu ulice Študentskej, 
Hámorskej, ktorú ja považujem 
viac ako za mestskú komuniká-
ciu, pretože je to cesta smerom 
do Zemplínskych Hámrov, tiež 
ulice Nad Cirochou, pretože tieto 

sú na tom teraz najhoršie,“ uvie-
dol pre TASR predkladateľ návrhu 
primátor Štefan Milovčík. Úve-
rová zaťaženosť mesta ku koncu 
vlaňajška predstavovala 18,37 %. 
Podľa primátora si mesto takýto 
záväzok dovoliť môže. „Aj s tým-
to úverom do konca tohto roka 
by sme boli úverovo zaťažení na 

18,04 %,“ uviedol s tým, že v sú-
vislosti s priemerným zaťažením 
miest a obcí na Slovensku je to 
v poriadku. Doba splatnosti pred-
stavuje desať rokov. V prípade, že 
všetko prebehne bez komplikácií, 
s prácami by sa mohlo podľa Mi-
lovčíka začať koncom leta alebo 
začiatkom jesene. „My máme 

schválený aj harmonogram rekon-
štrukcie všetkých ciest a komuni-
kácií, podľa ktorého postupujeme, 
len stále to robíme po nejakú čia-
ru, ktorú si finančne môžeme do-
voliť,“ doplnil. V tomto roku by tak 
mala Snina do chodníkov, miest-
nych ciest a parkovísk investovať 
spolu 880-tisíc eur.

Snina: Nepísaný symbol mesta, sochu Herkula, zreštaurovali do pôvodnej podoby

Na Deň matiek poslanci poďakovali mamám

Sninská samospráva si na rekonštrukciu chodníkov, ciest a parkovísk vezme úver

Železnú sochu Herkula, ktorá je súčasťou fontány na nádvorí sninského kaštieľa, zreštaurovali do podoby, ktorá sa približuje jej pôvodnému stavu 
z roku 1841, keď ju jeden z majiteľov kaštieľa Štefan Rholl venoval svojej manželke.

Sninská samospráva si na rekonštrukciu chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch na území mesta vezme úver vo 
výške 600-tisíc eur. Pokračuje tak v investičných aktivitách, ktoré v tejto súvislosti odštartovala približne pred dvomi rokmi.
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INFOSERVIS

MsKS – DOM KULTÚRY

MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
DETÍ 

-v piatok 1. júna od 10.00 hod. 
pred Domom kultúry:  SZUŠ 

Múza, základné školy, Stredná 
odborná škola HE.

-v nedeľu 3. júna od 15.00 hod. 
pred Domom kultúry: Z roz-
právky do rozprávky (inte-

raktívne súťaže, SPSA EBG 
Humenné), sladká odmena pre 
súťažiacich, Lolo a Piškót na 
Safari, Vyhodnotenie súťaže 

Veselá lavička, Ján Kočiš Trial 
- show majstra sveta v cyklot-

riale, Hasičský a záchranný 
zbor SR, Polícia SR.
ADAM ĎURICA  

S KAPELOU
Neber drogy, ber hudbu 2018. 

– v nedeľu 3. júna o 18.00 hod. 
pred DK. 

RND: BESAME MUCHO
Správa o ľuďoch na hlavnej 

a vedľajšej koľaji... v réžii Sta-
nislava Štepku. – v pondelok 

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

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

FOTOVARIÁCIE

Autorská výstava členov Fo-
toklubu Reflex Humenné – Ale-
xander Daňo (1960, Medzila-

borce) a Peter Salašovič (1953, 
Humenné). Výstava potrvá do 

30. júna.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

SVET MOJÍM OBJEKTÍVOM
Autorská výstava Milana Ku-
ruca... Nepál, India, Vietnam, 

Laos, Kambodža, Thajsko, 
Peru, Bolívia. Výstava potrvá 

do 24. júna.
JA, PÚTNIK

Putovná výstava. Sakrálna 
expozícia Vihorlatského múzea. 

Potrvá do 14. júna. 
VÁŽKY NA SLOVENSKU

Panelová výstava... Aqua Vita – 
Živá voda, Spoločnosť pre spo-
znávanie a záchranu mokradí 

z Liptovského Mikuláša... od 7. 
mája do 8. júna v prírodovednej 

expozícii VM.
12 PATRÓNOV

...Ochrancovia vedy, techniky 
a remesiel. Slovenské technické 

múzeum v Košiciach pozýva 
na výstavu... od 14. mája do 30. 
júna v galerijných priestoroch 

VM.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
V HUMENNOM 

Michal Chariš, nar. 1940 
Rozália Jevčičová, nar. 1942 
Liliana Smolejová, nar. 2013

V BREKOVE 
Sabina Mihaľková, nar. 1919

V ČABALOVCIACH 
Michal Malik, nar. 1927

V ČABINÁCH 
Tatiana Baťková, nar. 1961

V KAMENICI NAD CIROCHOU 
Miroslav Sivák, nar. 1960

OPUSTILI   
NÁS

21. 05.  ZINA
 (Svetový deň kultúrnej rozmanitosti 

pre dialóg a rozvoj) 
22. 05. JÚLIA, JULIANA
 (Medzinárodný deň biologickej 

rozmanitosti)
23. 05. ŽELMÍRA
 (Svetový deň korytnačiek)
24. 05. ELA
 (Európsky deň národných parkov)
25. 05. URBAN, VANESA
 (Sviatok sv. Urbana - patróna 

vinohradníkov / Medzinárodný deň 
nezvestných detí / Deň Afriky)

26. 05. DUŠAN
27. 05. IVETA
 (Medzinárodný športový vyzývací deň)
28. 05.  VILIAM
 (Medzinárodný deň akcií pre zdravie 

žien / Deň Amnesty International / 
Medzinárodný deň jazz-u)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
21. 05.  JENNIFER / AGÁTA
22. 05.  MAX / PUPPY
23. 05.  POLLY / CIRO
24. 05.  GINA / SIR
25. 05.  AIŠA / BONY
26. 05.  MÓRIC / XENA
27. 05.  KIRA / ALF
28. 05.  SANDOKAN / TARO

Myšlienky týždňa...

„TIE ISTÉ SLZY, 
KTORÉ ZLOMIA 

SRDCE, 
MÔŽU TIEŽ NASÝTIŤ 

DUŠU SPSOBOM, 
KTORÝ 

ZÁVISÍ NAJMÄ  
OD BOHA.“

(PHILIP YANCEY)

„ČLOVEK NESMIE 
CHYBY 

INÝCH PRÍLIŠ 
POSUDZOVAŤ, 

AK CHCE, ABY BOH 
JEHO CHYBY 
PREHLIADAL  

S MILOSRDENSTVOM.“

(JOHANNES TAULE)
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P R E N Á J O M
 � Dám do podnájmu 2-izbový 

ZREKONŠTRUOVANÝ BYT na 
Laboreckej ul. 7 v Humennom. 
Informácie na tel. č. 0907 159 
557.

HE-R/0128

 � Dáme do prenájmu 
KANCELÁRSKE PRIESTORY 
v zrekonštruovanej budove 
SFZ na ul. Osloboditeľov 3 
v Humennom (100 m od centra 
mesta, dostatok parkovacieho 
miesta zdarma). Viac na tel. 
č. 0905 809 038; e-mail: 
sekretariat@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 
ODREZKY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

P R Á C A
 � Stavebná firma REINTER 

ponúka prácu pre PARTIE 
ZATEPĽOVAČOV. Odmena: 
15 - 17 € (bez DPH/m2) plus 
iné bonusy. Práca v regióne 
Humenné, Košice, Stropkov 
zabezpečená na celú sezónu. 
Šikovných pracovníkov 
bez väčších skúseností sme 
pripravení preškoliť, zaučiť. 
Informácie na tel. č. 0901 
717 048.

HE-R/0130

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. Základ 
od 2,759 €/hod. + variabilná 
zložka (dochádzkový bonus 
od 50 do 175 € + príplatky + 
odmeny).  Informácie na tel. 
č. 0948 901 201, 0904 901 
632.

HE-R/0132

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

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

21. 05.  MEDIA, 
 Družstevná ul. 7
22. 05.  BENU - OC Tesco, 
 Družstevná ul. 39
23. 05.   SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
24. 05.   PRI KAŠTIELI, 
 Mierová ul. 33/1  
 (Pod stračou nožkou)
25. 05.  DON BOSCO, 
 Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
26. 05.  HARMÓNIA, 
 Ul. 1. mája 21
27. 05.  AVICENA, 
 Nemocničná ul. 41
28. 05.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Východ / Západ  S L N K A 
pon (21.05.) 4:36 / 20:16 hod.
ut 4:35 / 20:18 hod.
str 4:34 / 20:19 hod.
štvr 4:33 / 20:20 hod.
pia  4:32 / 20:21 hod.
sob 4:31 / 20:22 hod.
ned 4:30 / 20:23 hod.
pon (28.05.) 4:30 / 20:24 hod.

H
E

/0
1
0
1

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 09.00 – 11.00 hod.
 14.30 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 11.00 hod.
 14.30 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 11.00 hod.
 14.30 – 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.

 � Prijmeme PRACOVNÍKOV 
do drevovýroby v Strážskom. 
Tel. 0905 256 038.

HE-R/0123

 � Stavebná firma REINTER 
ponúka prácu na TPP alebo 
živnostníkom v profesiách 
– MURÁR a ZATEPĽOVAČ. 
Finančné ohodnotenie 700 - 
1200 € mesačne. Skúsenosti 
v odbore sú veľkou výhodou. 
Pracovníkov sme priprave-
ní preškoliť a zaučiť. Nástup 
možný ihneď, práca výlučne 
v regióne východného Sloven-
ska. Ponúkame silné zázemie 
úspešnej stavebnej spoloč-
nosti, motivujúce finančné 
ohodnotenie a zamestnanec-
ké benefity. Kontakt: praca@
reinter.sk , tel. 0902 998 866.

HE-R/0131
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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

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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Štart hlavnej kategórie Rudlovského šľapáku. |   FOTO MJK

„Vrchári“ z Humenného, Medzilaboriec a zo Sniny. |   FOTO MJK

-MJK- 

Dospelí aj najmenší. Beh si zís-
kava čoraz viac priaznivcov. 
V sobotu 19. mája so štartom 
v obci Rudlov vo vranovskom 

okrese pripravili organizáto-
ri viac ako 9-kilometrovú trať 
lesom s asfaltovým povrchom 
a prevýšením 590 metrov. Cieľ 
bol v príjemnom lesnom pro-
stredí Javorovej chaty. V štarto-
vom poli (97 dospelých mužov 

a žien) sme mali zastúpenie bež-
cov aj z nášho regiónu. Bezkon-
kurenčným víťazom 5. ročníka 
Rudlovského šľapáku sa stal 
Poliak – Andrzej Dlugosz ča-
som 39 minút a 55 sekúnd (nar. 
1978, kat. B). Najrýchlejšou 

ženou tohto behu bola Mahulie-
na Krištanová z tímu All 4 Run 
Vranov nad Topľou (0:53.36 
hod., nar. 1972).
Výsledky a fotogalériu prinesie-
me v najbližšom vydaní nášho 
týždenníka.

Rudlovský šľapák pod Slanskými vrchmi preveril kondíciu bežcov do vrchu
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FOTO ARCHÍV PKCH
-3-
Tréner Zoltán Kirschner, Lenka Melničáková, Nina Vološinová 
a Denys Breznyak.

jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami
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-MJK-; FOTO MJK

IV. LIGA, SEVER – 26. kolo

FK HUMENNÉ – 
RADVAŇ NAD LABORCOM

3:0 (1:0)

Gól: 23. a 53. P. Radovano-
vić, 78. L. Krajník.
Žlté karty: bez kariet.
Rozhodovali: Z. Kováčová 
– J. Mano, P. Berta. Divá-
kov: 250.

FK: M. Klamár – B. Manoj-
lović, N. Laković, N. Sališ 
(80. D. Matta), C. Vasiľ, V. 
Voroňák (82. L. Stachura), F. 
Dolutovský, P. Radovanović, 
D. Popik (62. M. Dolutov-
ský), L. Krajník, M. Porvaz-
ník. Tréner: Puniša Memedo-
vič.

TJ Družstevník: P. Vaško 
– Pe. Petričko, E. Matús, G. 
Horvat, A. Lojan, L. Maďák, 
J. Kuzma, Pe. Čeremeta, M. 
Paľo, L. Ondica (84. A. Svi-
čin), R. Ljubarskij. Tréner: 
Michal Svičin.

•	 Raslavice – Medzilabor-
ce 5:4, Ptičie – Ľubotice 3:4, 
Poprad B – Zámutov 0:0, 
Gerlachov – Veľký Šariš 6:1, 
Kračúnovce – Spišské Pod-
hradie 1:2, Záhradné – Soľ 
0:2, Pušovce – Fintice 0:3.

FK Humenné 26 22 3 1 81:10 69
Poprad B 26 18 3 5 93:35 57
Gerlachov 26 17 4 5 68:32 55
Spiš. Podhradie 26 17 1 8 65:43 52
Soľ 26 13 5 8 39:32 44
Záhradné 25 13 2 10 48:36 41
Ľubotice 26 11 4 11 47:44 37
Raslavice 26 12 1 13 48:60 37
Kračúnovce 25 10 5 10 43:33 35
Medzilaborce 26 9 5 12 47:66 32
Radvaň n/L. 26 9 4 13 29:48 31
Fintice 26 9 2 15 38:71 29
Ptičie 26 7 6 13 44:62 27
V. Šariš 26 6 4 16 38:56 22
Zámutov 26 6 4 16 28:47 22
Pušovce 26 1 1 24 13:94 4

Pravačka agilného Sališa sa neprestrieľala bránou, víťazstvo mohlo vyznieť 
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krajšie. Známe tváre humenskému fanúšikovi sa ukázali v drese Radvane

Jedným z dôležitých sviatostí v živote kresťana je aj prvé sväté prijímanie. Práve májové obdobie je každým rokom pre rodiny prvoprijímajúcich ratolestí 
špeciálnou radosťou. Takto v bielych rúchach  predstúpili deti Rímskokatolíckej farnosti svätých Košických mučeníkov na Sídlisku III v Humennom v nede-
ľu 20. mája pred oltár a kríž, aby prvýkrát vo svojom živote okúsili prítomnosť Ježiša Krista v ich srdciach v podobe svätej Eucharistie. |  -MJK- / FOTO MJK

VYŽREBOVANIE
ZEMPLÍNSKEJ FUTBALOVEJ 

LIGY ROČNÍK 2018

JARNÁ ČASŤ
1.kolo (27. 5. 2018 o 17.00 
hod.) * Voľa – Závadka, 
Baškovce – Hankovce, Topo-
ľovka – Slovenská Volová.
2.kolo (3. 6. 2018 o 17.00 hod.) 
* Závadka – Slovenská Volová, 
Hankovce – Topoľovka, Voľa – 
Baškovce.
3.kolo (10. 6. 2018 o 17.00 
hod.) * Baškovce – Závadka, 
Topoľovka – Voľa, Slovenská 
Volová – Hankovce.
4.kolo (17. 6. 2018 o 17.00 
hod.) * Závadka Hankov-
ce, Voľa – Slovenská Volová, 
Baškovce – Topoľovka.
5.kolo (24. 6. 2018 o 17.00 
hod.) * Topoľovka – Závadka, 
Slovenská Volová – Baškovce, 
Hankovce – Voľa.
Pozn.: Slovenská Volová odohrá 
svoje domáce zápasy v sobotu, 

v úradnom hracom čase.
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Vážení športoví priatelia, vážená široká verejnosť,

organizačný tím 1. Atletického oddielu v Humennom a ANDRITZ Slovakia vás srdečne pozýva k aktívnemu 
zapojeniu sa alebo povzbudzovaniu vašich favoritov na 4. ročníku bežeckých pretekov ANDRITZ CUP HUMENNÉ.
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