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Z vyšetrovania kauzy magnetiek, ktoré mali dostať 
Humenčania do schránok, sú niektorí poslanci sklamaní

Horúcou témou posledného Mestského zastupiteľstva v Humennom bola opäť kauza magnetiek, ktoré mali dostať 
Humenčania do svojich schránok ešte v roku 2016. Na podnet poslancov sa prípadom zaoberala polícia aj prokuratúra.  

V skanzene sa zišlo 
vyše 50 rodákov z obcí 
Ruská Volová a Klenová

Zaútočili na policajtov

  Viac na str. 4   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné   

V rámci propagácie podpory 
separovaného odpadu v mes-
te Humenné mali Humenča-
nia ešte v roku 2016 dostať do 
svojich schránok propagačné 

brožúrky a magnetky. Poslan-
kyňa Mária Cehelská už pred 
viac ako rokom upozornila na 
to, že mnohí Humenčania si 
v schránkach nič nenašli. Za 
zhotovenie a distribúciu 12-ti-
síc kusov brožúrok a magne-

tiek s tematikou podpory se-
parovania odpadu malo mesto 
zaplatiť súkromnej firme 
ADIN, s. r. o., vyše 13-tisíc eur. 
Firma mala tieto propagačné 
materiály dodať najneskôr 
do 7. júna 2016. Magnetky 

a brožúrky mali byť násled-
ne distribuované do schrá-
nok Humenčanov. Opoziční 
poslanci tvrdia, že nepoznajú 
nikoho, kto by v roku 2016 tie-
to magnetky a brožúrky videl 
a dostal do schránky. Vedenie 
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mesta uviedlo, že propagačné 
materiály boli do schránok 
distribuované. Plnofarebné 
brožúrky mali byť vo formáte 
A6 v rozsahu 16 strán v počte 
12-tisíc kusov. V rovnakom 
počte mali byť distribuované 
aj magnetky s rozmermi 9 x 6 
centimetrov. 

Poslankyňa: Nikto 
sa nehlásil, že by tie 
magnetky dostal
Poslankyňa Mária Cehelská 
upozornila, že 12-tisíc magne-
tiek a brožúrok malo byť dis-
tribuovaných do domácností 
v celom meste Humenné. „Z 
rozhovorov, z vlastnej skúse-
nosti, mali sme pochybnos-
ti, nikto sa nehlásil, že by tie 
magnetky do 7. 6. 2016 dostal. 
Sme s kolegom Babjákom po-
dali trestné oznámenie pre 
podozrenie z prečinu poru-
šovania povinností pri správe 
cudzieho majetku,“ poveda-
la poslankyňa. Spresnila, že 
uznesením vyšetrovateľa kri-
minálnej polície z decembra 
2017 bolo toto trestné ozná-
menie odmietnuté. „Poviem 
to skrátené, skutok sa nestal, 
ale 6 300 magnetiek sa našlo 
v sklade úradu. Keďže sme 
mali možnosť podať sťažnosť 
voči uzneseniu vyšetrovateľa, 
tak sme ju podali a v janu-
ári 2018 prokurátor okres-
nej prokuratúry rozhodol, že 
vyhovuje našej sťažnosti ako 
oznamovateľa a zrušuje uzne-
senie vyšetrovateľa okres-
nej polície Humenné. On 
konštatuje, že vo veci nebol 
dostatočne zistený skutkový 
stav, dokonca navrhuje tam 
vypočuť ďalších,“ povedala 
poslankyňa. „Znovu sme boli 
na vypočúvaní 28. februára 
a odvtedy neviem ďalej, čo sa 

deje,“ poznamenala poslan-
kyňa. Cehelská dodala, že 
niekoľko magnetiek bolo dis-
tribuovaných až o rok neskôr, 
potom ako na tento problém 
upozornili. „Ale jednoznačne 
magnetky boli distribuované, 
myslím si, že v počte okolo 
tisíc kusov v auguste 2017 
do materských škôl a teraz 
boli distribuované pri vrátení 
dane ľuďom v rámci mesta. 
Pokiaľ by bol nejaký dodatok 
k zmluve, že firma ich nebude 
distribuovať, tak taký dodatok 
sme nikde nenašli. Po ďalšie 
by mala byť znížená fakturo-
vaná suma samotného diela, 
keďže distribúciu nemusela 
robiť firma Adin,“ zdôraznila 
Cehelská. „Sme z toho skla-
maní, ako to celé ide, veľa 
klamstva je všade, výhovoriek 
a tak ďalej,“ poznamenala 
poslankyňa.

Primátorka: 
K žiadnemu trestnému 
činu nedošlo
Primátorka Jana Vaľová sa 
voči tvrdeniam poslankyne 
ohradila a povedala, že k žiad-
nemu trestnému činu ani 
pochybeniu nedošlo. „Teraz, 
čo ste povedali, to je ohovára-
nie, pretože ste nedokončili, 
že prokuratúra ukončila vy-
šetrenie. To ste nedokončili. 
Pani Cehelská, netvárte sa, že 
o tom neviete. Vy o tom veľmi 
dobre viete,“ reagovala primá-
torka na rokovaní zastupiteľ-
stva a pokračovala, „prokura-
túra ukončila, ukončila úplne 
tento prípad. Prešetrila ho 
ešte raz a ukončila ho s tým, 
že k žiadnemu trestnému činu 
nedošlo, ani k žiadnemu po-
chybeniu,“ povedala primá-
torka. „Nikto si nič nezobral 
a nikto nič neukradol,“ dodala 
primátorka. Podľa poslanca 
Ivana Hoptu je na kauzách, 

ktoré sa týkajú mesta, ďalšia 
zaujímavá otázka: „Ktorý vy-
šetrovateľ to stále vyšetroval 
a zamietol?“ pýtal sa poslanec 
Hopta a dodal, „aby sme vede-
li, kto je kto v tomto meste,“ 
dodal Hopta. Primátorka rea-
govala, že každú vec vyšetro-
val iný vyšetrovateľ.

Poslanec Babják: 
Skutok sa nestal
Poslanca Jozefa Babjáka vô-
bec neprekvapilo, ako v tom-
to prípade prokuratúra roz-
hodla. „V kauze magnetky tak 
ako rozhodla, je svojím spôso-
bom prekvapujúce aj nie. Nie 
preto, lebo všetky veci, ktoré, 

a to nielen v Humennom, ale 
aj na Slovensku vo vzťahu 
k Smeru, sa končia systémom: 
Skutok sa nestal. Zaujíma-
vé na tom je to, že ten pán 
prokurátor, ktorý prijal našu 
sťažnosť, prijal všetky naše 
dôvody, ktoré sme uviedli 
v sťažnosti, a nakoniec ich vy-
hodnotil, že sa nič nestalo. Je 
to jeho práca, on je za to od-
meňovaný. Len ako sa uvádza 
v správe pani kontrolórky, že 
boli vystavené príjemky, no 
bolo by zaujímavé sa pozrieť, 
že kedy boli a kým boli, pre-
tože určite tie magnetky v in-
ventúre v roku 2016 neboli,“ 
uzavrel poslanec Babják.

porkačovanie zo strany 1 
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„Sme z toho sklamaní, ako to celé ide, veľa klamstva je všade, výhovoriek a tak ďa-
lej,“ uviedla poslankyňa Mária Cehelská. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Ešte v roku 2016 mali dostať Humenčania do svojich schránok propagačné brožúry a 
magnetky. Mesto malo za ne zaplatiť súkromnej firme vyše 13-tisíc eur.  |  ILUSTRAČ-
NÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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V skanzene sa zišlo vyše 50 rodákov z obcí Ruská Volová a Klenová

V observatóriu na Kolonickom sedle pozorovali meteory roja Perzeidy

Slováci darovali neziskovkám už viac ako 46 miliónov eur

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

„Bolo to vždy tradičné podujatie 
v auguste. Usporiadali sme ich 
niekoľko, predstavili sme postup-
ne všetky obce, z ktorých objekty 
máme tu v skanzene,“ priblížila 
pre TASR Ivana Strakošová z Vi-
horlatského múzea v Humennom. 
Z prvej vyššie menovanej obce sa 
tam nachádza tradičná hospodár-
ska sýpka prekrytá šindľovou stre-
chou, druhú obec prezentuje vyše 

storočný obytný trojpriestorový 
zrubový roľnícky dom. Aj v tomto 
roku vyhotovili informačné panely, 
z ktorých sa záujemcovia dozvedia 
viac o type konkrétnej stavby, ale 
aj o obci. Jedna putuje do dediny, 
druhá zostáva v objekte, ktorý sa 
nachádza v skanzene. „I napriek 
tomu, že sú to obce pomerne ďa-
leko od trebárs Humenného, majú 
svoju históriu a majú bohatú his-
tóriu,“ zdôraznila Strakošová. 
Spomenula v tejto súvislosti naprí-

klad zbojnícku 
družinu Fedora 
Hlavatého, kto-
rý pochádzal 
z Ruskej Volo-
vej. „Myslím si, 
že pre všetkých 
o d b o r n í k o v 
alebo histori-
kov, ktorí sa 
zaujímajú o ta-
kéto hnutie z histórie Slovenska, 
je ich výhražný list pre Bardejovča-

nov všeobecne známou záležitos-
ťou,“ poznamenala.

Igor Kudzej, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

V termíne od 7. do 14. augusta 2018 
sa počas každej noci venovalo 12 
účastníkov vizuálnemu pozorovaniu 
meteorov roja Perzeidy podľa meto-
diky International Meteor Organiza-
tion (IMO). Ďalší traja členovia ex-
pedície mali na starosti zachytávanie 
meteorov fotograficky. Medzi nimi 
bol aj vzácny hosť, český astrofoto-
graf, p. Petr Horálek, ktorý pôsobí 
ako fotoambasádor pre Európske 
južné observatórium v Čile. Počasie 
prialo pozorovaniam takmer každú 
noc, len dve boli jasné iba sčasti. 
Veľmi dobré pozorovacie podmien-

ky sa odrazili na výslednom počte 
zaznamenaných meteorov, ktorých 
bolo celkom 2947. Perzeidám patrilo 
2384 a sporadickým (iným, náhod-
ným) meteorom 563 záznamov. Vi-
zuálne pozorovania prebiehali v jed-
nej alebo dvoch skupinách zložených 
zo 4 až 6 účastníkov. Celkový čas po-
zorovaní predstavoval 24 hodín a 35 
minút pozorovacieho času. Hlásenia 
o prelete meteoru obsahujú jasnosť 
meteoru a jeho rojovú príslušnosť, 
teda či daný meteor bol „perzeidou“. 
Sú to dáta najviac požadované pre 
potreby IMO, pretože analýza tých-
to dát môže napovedať o rozložení 
častíc v prúde meteoroidov roja. Ten 

tvoria čiastočky materiálu pochádza-
júceho z kométy 109/P Swift-Tuttle, 
ktorej dráhu pretína naša planéta 
každoročne práve v období okolo 12. 
augusta. Spätne takto možno dať do 
súvisu aktivitu meteorického roja s 
aktivitou kométy. Program astrofo-
tografie bol úspešný hlavne vďaka 
zachyteniu niekoľkých jasných me-
teorov – bolidov. Nadšenie vyvolal 
najmä bolid z maximovej noci, ktorý 
rozžiaril oblohu 12. augusta o 23.55 
hod. LSEČ. Odhady jasnosti bolidu 
sa ustálili na -8 magnitúde. Pre po-
rovnanie najjasnejšia hviezda nočnej 
oblohy, Sírius, dosahuje jasnosť -1,5 
mag, Venuša v maximume jasnos-

ti cca -4,5 mag a Mesiac v splne -13 
mag (čím je objekt jasnejší, tým je 
magnitúda nižšia, preto znamien-
ko-). Stopu po prelete tohto boli-
du bolo v atmosfére badať voľným 
okom ešte nasledujúcich 10 min. V 
rámci denného programu sa účast-
níci okrem spoločenských hier a od-
dychu venovali aj astroturistike, keď 
absolvovali trasu Malej cesty planét 
z kolonického observatória na rekre-
ačno-športový areál Bejvoč v obci 
Kolonica a dvakrát zdolali Kolonické 
skaly na úbočí vrchu Nežabec. Na 
zabezpečenie stravy pre účastníkov 
bola využitá aj dotácia od Slovenské-
ho zväzu astronómov.

mpo, ts, Slovensko   

Finančná správa už spracovala 626 
637 vyhlásení fyzických a právnic-
kých osôb. Vďaka tomu už zaslala 
na účty občianskym združeniam, 
neziskovým organizáciám či nadá-
ciám 46 377 484,14 eura. Suma sa 
ešte bude ďalej zvyšovať. Finančná 
správa totiž pokračuje v spracovávaní 
doručených dokumentov. Finančná 

správa spracováva aj odložené da-
ňové priznania, ktoré podali občania 
a firmy v predĺženom termíne. Aj z 
týchto bude priebežne poukazovať 
ďalšie peniaze podielu zaplatenej 
dane pre neziskové organizácie. Pre 
cca 20 000 daňovníkov, ktorí si od-
ložili podanie daňového priznania 
na september 2018, ešte neuplynula 
doba na darovanie 2 % a stále si môžu 
vybrať z tisícok neziskoviek. Zoznam 

prijímateľov podielu zaplatenej dane 
je uvedený na internetovej stránke 
Notárskej komory SR. 
Kompletné vyhodnotenie spracova-
nia asignácie dane zverejňuje finanč-
ná správa vždy do konca januára. Po-
čas januára zároveň zasiela finančná 
správa neziskovým organizáciám, 
ktoré dostali peniaze od daňovníkov, 
oznam o darcoch v prípade, ak da-
ňovník v podanom vyhlásení vyznačil 

svoj súhlas so zaslaním týchto úda-
jov prijímateľovi. Súhlas daňovníka 
umožňuje finančnej správe oznámiť 
jeho základné údaje bez výšky daro-
vanej sumy. Občianske združenia, 
neziskové organizácie či nadácie zís-
kali zo zaplatenej dane právnických 
a fyzických osôb v roku 2017 (z DP 
k dani z príjmu za rok 2016) 64 milió-
nov eur. Informovala hovorkyňa Fi-
nančnej správy SR Ivana Skokanová

V humenskom skanzene sa v nedeľu popoludní stretlo vyše 50 rodákov zo sninských obcí Ruská Volová a Klenová, odkiaľ pochádzajú dva 
objekty umiestnené v tomto múzeu pod holým nebom. Ide o posledné podujatie z cyklu stretnutí Rodáci v skanzene.

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle hostilo aj v tomto roku odborno-pozorovateľský astrokemp „Perzeidy 2018“.

Výška zaslaných financií neziskovkám rastie. Tisíckam neziskoviek finančná správa zaslala ďalšie peniaze. Ku koncu júla majú už na svojich 
účtoch viac ako 46 miliónov eur. Je to časť z peňazí, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia z dane z príjmu za rok 2017. 
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Zaútočili na policajtov

Smrteľná dopravná nehoda pri Brekove

Colníci vo Vyšnom Nemeckom odhalili státisíce pašovaných cigariet

mpo, Humenné  

Vyšetrovateľ Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru v Hu-
mennom začal trestné stíhanie za 
prečin útok na verejného činiteľa, 
ku ktorému došlo v nedeľu 19. au-
gusta popoludní v budove Obvod-
ného oddelenia Policajného zboru 
v Koškovciach. Útočníci sa hliadke 
Obvodného oddelenia Policajného 
zboru v Koškovciach vyhrážali so 
slovami, že ich nájdu a pozabíjajú, 
a neskôr ich fyzicky napadli. Jeden 
z mužov sa pokúsil udrieť do hla-
vy policajta, no ten mu v tom za-
bránil. Útočník bol  spacifikovaný, 

no pri služobnom zákroku kládol 
aktívny odpor.  V tom čase druhý 
z mužov fyzicky napadol druhého 
policajta a sotil ho do chrbta, strkal 
do neho a následne ho uhrýzol do 
predlaktia ľavej ruky. Policajti utr-
peli drobné zranenia. „Obaja muži, 
40-ročný Michal z Hankoviec 
i 38-ročný Jaroslav z Udavského, 
boli obmedzení na osobnej slobode 
a boli umiestnení do cely policaj-
ného zaistenia,“ uviedla prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová. Spresnila, že voči obom 
mužom boli pri služobnom zákro-
ku v zmysle zákona použité donu-
covacie prostriedky ako hmaty, 

chvaty, údery a kopy sebaobrany. 
Na základe dôkaznej situácie vy-
šetrovateľ Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Humennom 
Michalovi  i Jaroslavovi vzniesol 

obvinenie pre trestný čin útoku na 
verejného činiteľa. Ak sa im vina 
preukáže, hrozí im trest odňatia 
slobody na jeden až päť rokov.

mpo, Brekov  

Za doposiaľ presne nezistených okol-
ností sa čelne zrazili dve osobné autá. 
68-ročný Jozef z Humenného ako vo-
dič motorového vozidla Opel Vectra 
bol vo vozidle sám. 22-ročný Adam 
z Brekova bol vodičom druhého vo-
zidla Chrysler 180GC, vo vozidle bol 
s otcom, 54-ročným Albertom. „Pri 
tejto dopravnej nehode Albert utrpel 
vážne zranenia nezlučiteľné so živo-
tom, ktorým podľahol. Obaja vodiči 

boli zranení, no presný rozsah ich 
zranení bude známy až po ďalšom vy-
šetrení,“ vysvetlila prešovská krajská 
policajná hovorkyňa Jana Ligdayo-
vá. Dodala, že Jozef, ako aj Adam 
boli podrobení dychovým skúškam. 
„Adam s negatívnym výsledkom, no 
Jozef s výsledkom 0,41 mg/l,“ spres-
nila policajná hovorkyňa. Škoda na 
vozidlách bola predbežne vyčíslená 
na 7-tisíc eur. Udalosťou sa zaoberá 
vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Humennom, kto-

rý v prípade začal trestné stíhanie vo 
veci prečinu usmrtenia. „Presné okol-
nosti, za akých došlo k nehode, ako aj 

miera zavinenia jej účastníkov budú 
známe až po skončení vyšetrovania,“ 
doplnila policajná hovorkyňa.

mpo, Vyšné Nemecké  

Na cestnom hraničnom priechode 
Vyšné Nemecké v nedeľu 19.8.2018 
odhalili colníci v mraziarenskom 
návese nákladného motorového 
vozidla imatrikulovanom na Ukra-
jine kontraband pašovaných ciga-
riet. Ukrajinský vodič prepravoval 
náklad prázdnych sudov na pivo. 
Zásielka smerovala z Ukrajiny do 
Čiech. Vodič ani na výzvu colníka 

nedeklaroval dovoz žiadneho iného 
tovaru. Colníci podrobili vozidlo 
vrátane návesu kontrole inšpekč-
ným skenovacím systémom. Ako 
podozrivý priestor označili strop 
návesu. Následne vozidlo skontro-
loval aj služobný pes. „Po dôklad-
nej fyzickej kontrole návesu colníci 
odhalili celkom 623 000 kusov ci-
gariet (3 115 kartónov), ktoré boli 
uložené v priestore určenom na izo-
láciu strechy návesu. Cigarety boli 

balené v spotrebiteľskom balení 
po 20 ks, v dĺžke tabakového pov-
razca do 80 mm vrátane, označené 
na spotrebiteľskom balení ukra-
jinskými kontrolnými známkami. 
Finančný únik na cle a daniach 
predstavuje 88 799,928 eura,“ 
ozrejmila hovorkyňa Colného úra-
du Michalovce Klára Baloghová. 
Prípad vzhľadom na podozrenie 
zo spáchania trestného činu colníci 
postúpili miestnemu príslušnému 

vyšetrovateľovi Kriminálneho úra-
du finančnej správy, ktorý vedie 
vyšetrovanie vo veci podozrenia zo 
spáchania trestného činu pre poru-
šenie predpisov o štátnych technic-
kých opatreniach na označovanie 
tovaru. V prípade preukázania viny 
hrozí páchateľovi podľa trestného 
zákona odňatie slobody od jedného 
do päť rokov. Informovala hovor-
kyňa Colného úradu v Michalov-
ciach Klára Baloghová.

Jeden z mužov sa pokúsil udrieť policajta do hlavy, ďalší sotil policajta do chrbta a uhrýzol ho do predlaktia ľavej ruky.

Na úseku cesty I/74 Humenné – Brekov došlo v pondelok uplynulý týždeň k dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol jeden ľudský život.

Na colnom hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom odhalili colníci státisíce kusov pašovaných cigariet ukrytých pod strechou 
mraziarenského návesu. Finančný únik na cle a daniach bol vyčíslený na takmer 89-tisíc eur.

Voči obom mužom boli pri služobnom zákroku v zmysle zákona použité donucovacie pro-
striedky ako hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

68-ročný Jozef z Humenného, vodič Opel Vectra, šoféroval pod vplyvom alkoholu. | FOTO: POLÍCIA
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O tradičné slovenské remeslá na trase valašskej kultúry je vždy záujem

Jozef Talarovič, -MJK-; Ladomirov  

Osemnásteho augusta bolo III. vý-
ročie otvorenia Turistickej ubytov-
ne Jurčišin v obci Ladomirov. 
V dopoludňajších hodinách sme 
pre deti a mládež zorganizova-
li štvrtý kulinársky workshop 
pod názvom „BAČOV KOTLÍK“. 
Pod vedením skúseného kuchára 
Františka Jurčišina a jeho dcéry 
sa účastníci kurzu varenia nauči-
li základom stolovania a výzdobe 
stola, varili baraní guľáš, pripravo-
vali chuťovky – ražniči z jahňaciny, 
učili sa umeniu príprave našich 
tradičných slovenských bryndzo-
vých halušiek a upiekli si škvarko-
vé pagáčiky. Na záver týchto aktivít 
bola ochutnávka jednotlivých je-
dál. A to, že sa im celkom vydarili, 
potvrdili aj ochutnávajúci návštev-
níci podujatia a všetkým začínajú-
cim „kuchárom“ patrí poďakova-
nie za ich usilovnosť.

Prezentácia remesiel na trase va-
lašskej kultúry bola pripravená 
na popoludňajšie hodiny. Spo-
jená bola s ukážkami vystúpenia 

folklórnych súborov: Šiňava, Ub-
ľanka, Kacarka, Prameň, Beskyd 
a ďalších. Z remesiel to bola pre-
zentácia spracovania vlny, prade-
nie na kolovrátku, plstenie, tkanie 
na krosnách a krosienkach, výroba 
sviec z včelieho vosku, vyrezávanie 

pastierskych píšťal, vyrezávanie 
drevených holubičiek štiepaním, 
maľovanie ikon na sklo, ukážky 
kováčstva  a mnoho iných.
Program svojím vľúdnym slovom 
sprevádzala Danka Kapráľová, za 
čo jej touto cestou ďakujeme. 

Pozývame, nielen milovníkov zvie-
rat, do Sniny na podujatie „Človek, 
pes a kôň“ (v nedeľu 16. septem-
bra), počas ktorého zrealizujú čle-
novia DO Fénix Snina ďalšie ukáž-
ky remesiel súvisiacich s valašskou 
kultúrou v našom regióne. 

Ďalšou z aktivít Detskej organizácie FÉNIX Snina v rámci projektu „Trasa valašskej kultúry“, financovaného z operačného Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020, bola aj propagácia remesiel súvisiacich s valašskou kultúrou v našom regióne. 

Kulinársky workshop zaujal. | FOTO ARCHÍV TAL Ukážka spracovania ovčej vlny. | FOTO ARCHÍV TAL

Výroba sviečok zo včelieho vosku. | FOTO ARCHÍV TAL

Tradičné tkanie na krosienkach. | FOTO ARCHÍV TAL

Pečivo na rôzne spôsoby pripravili a upiekli najmladší účast-
níci, kulinári. | FOTO ARCHÍV TAL

Čo sa v mladosti naučíš, neskôr akoby si našiel. | FOTO 
ARCHÍV TAL
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Nižný Hrušov: Petíciou chcú dosiahnuť  zrušenie odkaliska v Poši
Petíciou, ktorú v utorok odštartovali v Nižnom Hrušove vo Vranovskom okrese, chce iniciatíva okolitých obcí a ďalších 

subjektov dosiahnuť zrušenie odkaliska v Poši a jeho následnú sanáciu a rekultiváciu. 

tasr, Poša, FOTO: TASR Roman HANC    

Protestným zhromaždením, ktoré na 
približne polhodinu zablokovalo v úse-
ku medzi obcami Nižný Hrušov a Poša 
dopravu, vyjadrilo tejto myšlienke pod-
poru približne 200 ľudí. Ich ambíciou 
je vyzbierať 30 000 podpisov. „Odka-
lisko je stará environmentálna záťaž, 
ktorá je tu od 80. rokov. V odkalisku 
sú uložené PCB (polychlórované bife-
nyly) látky a ťažké kovy, ktoré tam vy-
produkoval ešte bývalý štátny podnik,“ 
uviedol pre médiá starosta obce Nižný 
Hrušov Ján Fenčák. Podľa neho sa pô-
vodne plánovalo s jeho prevádzkou do 
roku 2000. „Dnes sú tam vypúšťané 
vyčistené odpadové vody z čistiarne 
odpadových vôd,“ uviedol s tým, že ne-
vedia, čo obsahujú. Podľa jeho ďalších 
slov ale evidujú niekoľko negatívnych 
faktov. „Ak pôjdete na odkalisko, tam 
nie je život, nepočujete vtáky ani hmyz, 
nevidno tam nič lietať, nevidíte tam 
ryby, proste život tam ako keby nie je,“ 
vysvetlil. V tejto súvislosti poukázal aj 
na neustále penenie Kyjovského poto-
ka, ktorý z odkaliska pramení. To pod-
ľa jeho slov nie je oplotené, regulované, 
riadené alebo udržiavané.
 
Ako uviedol poslanec Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK) za Vranov-
ský okres Peter Kocák, sanácia odkalis-
ka Poša je ich TOP prioritou, ktorú im-
plementovali aj do strategického plánu 
pre roky 2017 – 2022 a odovzdali pred-
sedovi kraja Milanovi Majerskému. 
„Zvolali sme niekoľko rokovaní so sta-
rostami obcí, s vranovským Združením 
miest a obcí Slovenska a inštitúciami, 
ktoré majú na starosti verejné zdravie. 
Výsledky ukazujú, že ide jednoznačne 
o obrovskú záťaž. V tomto odkalisku 
sa nachádzajú vyše 2 milióny toxických 
látok, ako sú arzén, PCB látky, kad-
mium, ortuť, chlór. Jednoducho všetko 
to, čo vplýva na tunajšie obyvateľstvo,“ 
priblížil. Podľa jeho ďalších slov v uto-
rok zároveň všetci poslanci Zastupiteľ-

stva PSK vydali vyhlásenie, v ktorom 
žiadajú na základe Programového vy-
hlásenia vlády SR, aby sa s okamžitou 
platnosťou spustil monitoring tohto 
odkaliska, jeho sanácia a rekultivácia. 
Podľa starostu obce Poša Tadeáša Ma-
lého tam nie sú žiadne izolované steny 
alebo materiály. „To znamená, že na 
odkalisku sú priesaky. Aj na základe 
najnovšieho výskumu Ministerstva 
životného prostredia (MŽP) SR je tam 
dokázané, že všetky vrty pod odka-
liskom sú kontaminované,“ spome-
nul. Ako ďalej uviedol, s doterajšími 
požiadavkami na zrušenie odkaliska 
neboli úspešní. „Odpady sú peniaze, 
biznis. V tomto prípade, osobne si 
myslím, a nielen ja, ale všetci obyva-
telia, ktorí prišli protestovať, že ľud-
ské zdravie skutočne je na vedľajšej 
koľaji oproti peniazom,“ zdôraznil. 

Ministerstvo životného prostredia 
v stanovisku, ktoré TASR poskytol 
Michal Lukáč z odboru komunikácie, 
eviduje toto odkalisko ako potvrdenú 
environmentálnu záťaž, ktorá je za-
hrnutá v Štátnom programe sanácie 
environmentálnych záťaží ako lokalita 
odporúčaná na realizáciu sanácie a v 
súčasnosti je monitorovaná Štátnym 
geologickým ústavom Dionýza Štúra. 
„Okrem extrémnych obsahov arzénu v 
sedimentoch odkaliska boli v lokalite 
zistené aj zvýšené obsahy zinku, kad-
mia a v Kyjovskom potoku pod odka-
liskom aj zvýšené obsahy celkového 
organického uhlíka (TOC), síranov, 
dusičnanov, chloridov a amónnych 
iónov,“ priblížil. K návrhom prípad-
nej sanácie odkaliska a následnému 
odhadu nákladov s ňou spojených 
môže podľa jeho ďalších slov dôjsť 

„až po ukončení konania o určení po-
vinnej osoby, ktorá je zodpovedná za 
odstránenie znečistenia - za konanie 
o určení povinnej osoby zodpovedá 
okresný úrad v sídle kraja, v ktorom 
sa environmentálna záťaž vyskytuje“. 
Odkalisko bolo vybudované v roku 
1977 a jeho pôvodným prevádzkovate-
ľom bolo Chemko Strážske, a. s., ktorý 
bol v roku 1996 sprivatizovaný. Pre-
vádzku odkaliska prevzala v roku 2000 
Energetika, s. r. o., Strážske a od roku 
2006 Energetika, s. r. o., Bratislava.
Ako v stanovisku pre TASR uviedla 
manažérka pre komunikáciu holdin-
gu Energochemica Anna Vojteková, 
v súčasnosti sa v rámci odkaliska Poša 
nelikvidujú žiadne nebezpečné odpa-
dy. „Objem ostatných likvidovaných 
odpadov sa za posledných 15 rokov 
podarilo znížiť o viac ako 95 percent 
najmä vďaka používaniu modernejších 
a voči životnému prostrediu šetrnejších 
technológií,“ priblížila. Pre prevádzku 
odkaliska je podľa jej ďalších slov za-
bezpečené pravidelné sledovanie ne-
bezpečných látok a aj monitorovanie 
PCB látok vo vypúšťaných odpadových 
vodách a limitné hodnoty znečisťujú-
cich látok neboli za posledné roky ani 
v jednom prípade prekročené. „Výsled-
ky geologického prieskumu zrealizova-
ného v tomto roku na podnet Sloven-
skej inšpekcie životného prostredia 
nepotvrdili výskyt PCB v podzemných 
vodách a zemine a ani ťažkých kovov 
nad limitné hodnoty,“ spomenula s 
tým, že PCB látky sa vyrábali v bývalom 
štátnom podniku Chemko Strážske 
a od roku 1984 sa nevyrábajú. „Naša 
spoločnosť ich nikdy nevyrábala a ani 
ich nemá v držbe,“ zdôraznila. „Podľa 
záveru aktuálnej správy Vodohospo-
dárskej výstavby, štátny podnik, ktorý 
zabezpečuje výkon odborného technic-
ko-bezpečnostného dohľadu, je odka-
lisko Poša bezpečné a prevádzkyschop-
né,“ uzavrela s tým, že v jeho prevádzke 
plánujú pokračovať.
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tasr, Snina

Udeľovanie ceny, ktorú prebra-
li za Ondriáša členovia rodiny, 
bolo súčasťou záverečného 
programu pešieho pochodu z 
Auschwitzu do Žiliny Vrba-We-
tzler Memorial. Viac ako 70 
ľudí vykročilo v pondelok (6.8.) 
z priestorov koncentračného 
tábora Auschwitz-Birkenau na 
spomienkový pochod. „Kopí-
roval zhruba 130 kilometrov 
dlhú trasu dvoch slovenských 
Židov, Rudolfa Vrbu (Waltera 
Rosenberga) a Alfreda Wetzle-
ra, po ktorej za dramatických 
okolností v apríli 1944 úspeš-
ne ušli peši z koncentračného 
tábora na Slovensko do obce 
Skalité. Neskôr pokračova-
li vlakom do Žiliny,“ uviedol 

Peter Švec z českej a sloven-
skej pobočky Medzinárodného 
kresťanského veľvyslanectva 
Jeruzalem (ICEJ). Účastníci zo 
Slovenska, Česka, Veľkej Britá-
nie, Francúzska a iných krajín 
putovali z väčšej časti po území 
Poľska, smerom ku hranici so 
Slovenskom. „Podobný pochod 
sa už druhý rok po sebe usku-
točnil aj na začiatku júla 2018. 
Trasa pochodov je vytýčená 
podľa opisov úteku v dvoch 
knihách samostatne publiko-
vaných Wetzlerom a Vrbom 
s odborným výkladom pro-
fesionálneho sprievodcu Ró-
berta Schmidta,“ dodal Švec. 
Účastníci pochodu sa v sobotu 
(11.8.) stretli na poľsko-slo-
venskej hranici v Zwardoni pri 
pamätníku pochodu, vytvore-

ného slovenským sochárom 
Ferom Guldanom, ktorý ho 
tam osobne osadil pri prvom 
pochode v roku 2014. Pochod 
potom pokračoval do obce Ska-
lité, kde na priečelí vlakovej 
stanice predseda Židovských 
náboženských obcí v Žiline 
Pavel Frankl slávnostne odha-
lil pamätnú tabuľu venovanú 
odvahe Ondreja Čaneckého a 
obetiam deportácií židovských 
občanov Slovenska do nacistic-
kých vyhladzovacích táborov v 
roku 1942. Z Kysúc sa pochod 
vlakom, podobne ako kedysi 
Vrba s Wetzlerom, presunul do 
Žiliny. Na Hollého ulici účast-
níci navštívili bývalý židovský 
starobinec a autentické pod-
pivničené priestory, v ktorých 
dvaja hrdinovia napísali sprá-

vu o skutočnom cieli deportá-
cií Židov, ktorým bolo masové 
vyvražďovanie. Záver pochodu 
sa konal v Novej synagóge v Ži-
line, kde okrem príhovoru Pav-
la Frankla diskutovali účast-
níci pochodu v moderovanom 
rozhovore. Po udelení ceny 
Nadácie Vrba-Wetzler Memo-
rial sa v priestoroch synagógy 
premietali dokumentárne fil-
my Zachor a Kroky na hrane, 
doplnené o vystúpenie huslist-
ky a speváčky Miriam Kaiser. 
Podujatie už piaty rok organi-
zuje česká a slovenská pobočka 
ICEJ v spolupráci s Fedorom 
Gálom. Partnerom projektu je 
Nadácia Milana Šimečku a o. z. 
Stanica Žilina-Záriečie.

mpo, Humenné 

Zákon pri tomto trestnom čine 
stanovuje trestnú sadzbu odňa-
tia slobody na tri až desať rokov. 

Dominik začiatkom júla tohto 
roku podvečer v jednej z hu-
menských herní zbadal muža na 
invalidnom vozíku (mal ampu-
tovanú nohu), ako hrá na výher-

nom hracom automate. Podišiel 
k nemu a z náprsného vrecka 
košele mu odcudzil finančnú ho-
tovosť vo výške najmenej 70 eur. 
„Pre Dominika má zákon stano-

venú pri tomto trestnom čine 
trestnú sadzbu odňatia slobody 
na tri až desať rokov,“ informo-
vala prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

mpo, ts, Slovensko 

Hovorkyňa Prezídia Policajného 
zboru SR Denisa Baloghová infor-
movala, že účastníci cestnej pre-
mávky porušili dopravné predpisy 
v 1303 prípadoch a pokutu v blo-
kovom konaní zaplatili v 1214 
prípadoch. Policajti upozornili 66 
účastníkov na nesprávne správa-
nie sa v cestnej premávke, týchto 
bolo možné riešiť napomenutím, 
tentoraz bez pokuty. Číslo 1185 
je počet vodičov, ktorí zaplatili 
pokutu, pretože spáchali priestu-

pok. Tak napríklad, 692 vodičov 
prekročilo rýchlosť, 82 nemalo 
bezpečnostné pásy, 74 „viselo“ na 
mobile, 63 malo zlý technický stav 
vozidla. 47 vodičov ignorovalo 
osvetlenie vozidla, a to je pritom 
veľmi dôležité najmä, keď sa od-
ráža slnko na vozovke, mnohé vo-
zidlá splývajú s vozovkou. Štyria 
vodiči nedali prednosť v jazde, 19 
nesprávne predchádzali a 42 jaz-
dili nesprávnym spôsobom. Zákaz 
požívania alkoholu počas jazdy 
ignorovali šiesti vodiči, hladina 
alkoholu sa ešte zmestila do ka-

tegórie priestupku u štyroch, av-
šak dvaja to prehnali až nad jedno 
promile a za túto hranicu už hrozí 
ročné väzenie. Ani cyklisti a chod-
ci neboli vzorom, cyklisti porušili 
zákon v 12 prípadoch a chodci až 
v 17 prípadoch. „Tak ako pri ostat-
nej akcii, aj teraz museli policajti 
zadržať vodičské preukazy, osved-
čenia o evidencii aj tabuľky s evi-
denčnými číslami. Okrem doprav-
ných priestupkov odhalili aj dva 
trestné činy aj s ich páchateľmi 
a tiež jednu osobu, po ktorej bolo 
vyhlásené pátranie. 23 priestup-

kov bude ďalej riešených v správ-
nom konaní na dopravných in-
špektorátoch,“ priblížila Balogho-
vá. Celkový počet priestupkov sa 
oproti ostatnej akcii mierne znížil. 
Avšak vzhľadom na fakt, že sme 
akciu dostatočne vopred ohlásili, 
by sa očakávalo nula zistených 
priestupkov. „V podobných kon-
trolách budeme pokračovať aj 
naďalej ich ohlásime vopred,“ 
poznamenala hovorkyňa Prezídia 
Policajného zboru SR Denisa Ba-
loghová.

Cenu nadácie Vrba-Wetzler udelili in memoriam Jozefovi Ondriášovi zo Sniny 

Okradol muža na invalidnom vozíku 

Vyše 70 vodičov počas jazdy „viselo“ na mobile

Nadácia Vrba-Wetzler udelila v sobotu 11. augusta cenu in memoriam Jozefovi Ondriášovi, policajnému úradníkovi zo 
Sniny, ktorý nezištne pomohol dvom utečencom Arnoštovi Rosinovi a Cz. Mordowiczowi. 

Humenský vyšetrovateľ obvinil 21-ročného Dominika z Podskalky zo zločinu krádeže. 

V sobotu 18. augusta bola na celom Slovensku osobitná kontrola zameraná predovšetkým na dodržiavanie stanovených alebo obmedzených 
rýchlostí jazdy vozidiel, dodržiavanie zákazu obsluhovať telefónny prístroj vodičmi počas vedenia vozidla a na spôsob jazdy vodičov. 

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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mpo, ts, Humenné, FOTO: SVET ZDRAVIA

Dvadsiatka študentov lekárskych 
fakúlt si v uplynulých dňoch ne-
užívala prázdniny, ale poctivo 
študovala. Minulý týždeň totiž 
odštartoval štvrtý ročník Letného 
campu medikov, ktorý sa konal 
v štyroch nemocniciach na výcho-
de Slovenska – v Humennom, Mi-
chalovciach, Trebišove a Vranove 
nad Topľou. Dvadsiatka najlepších 
vybraných medikov zo Slovenska 
i Čiech si celý tento týždeň vyskúša-
la prácu lekára a zisťovala, ako fun-
guje skutočná nemocnica. Aké je to 
byť pri reálnom pôrode či asistovať 
pri skutočnej chirurgickej operácii. 
Aj to čakalo na študentov uplynulý 
týždeň. Súčasťou denného progra-
mu medikov boli aj viaceré odbor-
né workshopy, počas ktorých sa na-
príklad naučili, ako správne intu-

bovať novorodenca alebo šiť stehy 
na kuracom stehne. Večer ich zase 
čakali prednášky aj na nemedicín-
ske témy, akými sú komunikácia s 
pacientom, tímovosť či ekonomika 
v zdravotníctve. „Ukazuje sa, že 
projekty ako Medik roka alebo Let-
ný camp medikov pomáhajú v úsilí 
udržať perspektívnych lekárov na 
Slovensku,“ informovala Jana Fe-
dáková, špecialistka pre externú 
a internú komunikáciu spoločnosti 
Svet zdravia, a. s. „Vyskúšal som 
si nielen laparoskopický trenažér, 
ale sa aj zúčastnil laparoskopickej 
operácie, počas ktorej nám primár 
chirurgie podrobne vysvetľoval, čo 
práve robí a prečo. Na traumato-
lógii pre nás mali zase pripravené 
všetky pomôcky pre naloženie titá-
novej dlahy, ktorú sme si mohli po 
inštruktáži sami navŕtať. Mal som 
šťastie si dokonca vyskúšať asis-

tovať pri 
totálnej en-
doprotéze 
kolenného 
kĺbu. Toto 
je len ukáž-
ka toho, 
čo všetko 
š t u d e n t i 
na letnom 
campe za-
žijú. A na-
vyše spoznajú mnoho nových ľudí,“ 
hovorí minuloročný účastník Let-
ného campu Miroslav Sučko, štvr-
ták Lekárskej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
V humenskej nemocnici praxovali 
medici aj pri operačných zákrokoch 
na ortopedickom oddelení a novo-
rodeneckom oddelení. „Letný camp 
organizujeme nielen preto, aby sme 
medikom povedali viac o trendoch 

v modernej medicíne, ale aj preto, 
aby sme sa od nich dozvedeli, v čom 
vidia problémy v zdravotníctve, aké 
sú ich priority a názory. Títo mladí 
ľudia budú čoskoro pracovať mož-
no aj v našich nemocniciach a ja 
verím, že budú spolu s nami meniť 
slovenské zdravotníctvo k lepšie-
mu,“ uviedol generálny riaditeľ 
spoločností ProCare a Svet zdravia 
Vladimír Dvorový.

tasr, Slovensko

„Na území Košickej arcidiecézy v 
dedinke Vysoká nad Uhom sa na-
chádza jeden hrob, na ktorom je 
nápis Radšej smrť ako hriech. Je to 
hrob Božej služobnice Anny Kole-
sárovej,“ uvádza sa v pastierskom 
liste. Kolesárová sa narodila 14. 
júla 1928 vo Vysokej nad Uhom v 
okrese Michalovce. V stredu 22. 
novembra 1944 večer prechádza-
li cez Vysokú nad Uhom vojská 
Červenej armády. Pri prehliadke 

domov vošiel opitý sovietsky vojak 
do pivnice pod kuchyňou, kde sa 
skrývala 16-ročná Anna so svojou 
rodinou a ostatnými ľuďmi. „Otec 
požiadal dcéru, aby v kuchyni pri-
pravila pre vojaka niečo na jedenie, 
no ten začal mladé dievča obťažovať 
a naliehať, aby sa mu oddala. Ona 
však napriek hrozbám, že ju zastre-
lí, odmietla a volila si radšej smrť,“ 
uvádzajú biskupi v liste s tým, že 
Anna sa vojakovi vytrhla z rúk 
a utekala naspäť do pivnice. Ako 
ďalej tvrdia biskupi, vojak na mla-

dé dievča namieril zbraň a zakričal, 
aby sa rozlúčila s otcom. „Hneď 
nato svoju hrozbu pred očami jej 
otca uskutočnil a vypálil dve rany. 
Anna zomrela pri zvolávaní svä-
tých mien Ježiša, Márie a Jozefa,“ 
píše sa v liste. Pochovaná je v rod-
nej obci. Vo Vysokej nad Uhom sa 
od chvíle, keď tento príbeh v roku 
1997 zverejnil vtedajší arcibiskup 
Alojz Tkáč, začali konať prvé verej-
né stretnutia mladých ľudí. „Všet-
ci tí, ktorí za tie roky s túžbou po 
zmene života navštívili dom Anny 

Kolesárovej, presvedčili sa o tom, 
že pravá láska je obetavá, nemyslí 
na zlé, nie je sebecká. Ankin krát-
ky a jednoduchý život, a hlavne jej 
svedectvo obety, je pre nich i pre 
nás pozvaním k svätosti. Jej bla-
horečenie je signálom, že svätosť 
je pre všetkých,“ dodali biskupi. 
Blahorečenie Anny Kolesárovej sa 
uskutoční 1. septembra na štadióne 
Lokomotívy v Košiciach. Zúčast-
ní sa na ňom prefekt Kongregácie 
pre kauzy svätých, kardinál Angelo 
Amato SDB.

tasr, Vyšný Hrušov

K pracovnému úrazu došlo v utorok 
tesne pred poludním v lese pri obci 
Vyšný Hrušov v okrese Humenné. 
Ako informovala hovorkyňa sku-

piny Falck Katarína Načiniaková, 
muža privalil kus dreva a spôsobil 
mu stredne ťažké poranenia. Na 
mieste zasahovala posádka rýchlej 
lekárskej pomoci (RLP) Medzi-
laborce. „Pacient mal otvorenú 

zlomeninu predkolenia, bol však 
pri vedomí a komunikoval. Vzhľa-
dom na náročný terén museli našu 
posádku k zranenej osobe prevá-
žať kolegovia z Hasičského a zá-
chranného zboru na štvorkolke,“ 

spresnila Načiniaková. Ako ďalej 
uviedla, na pomoc bol privolaný aj 
záchranársky vrtuľník, ktorý pa-
cienta transportoval do humenskej 
nemocnice.

Mladí medici praxovali v humenskej nemocnici

Biskupi pozývajú veriacich na slávnosť  blahorečenia A. Kolesárovej

Muža privalil strom, privolaný bol aj záchranársky vrtuľník

Letný camp medikov pomáha v úsilí udržať perspektívnych lekárov na Slovensku.

Biskupi Slovenska pozývajú veriacich, aby 1. septembra prišli do Košíc na slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej.  
Urobili tak prostredníctvom pastierskeho listu, ktorý adresovali veriacim na celom Slovensku. 
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mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Poverený príslušník Okresného do-
pravného inšpektorátu v Humen-
nom vzniesol 18-ročnému Šimo-
novi obvinenie z prečinu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky. Ten-
to Humenčan sa uvedeného trest-
ného činu mal dopustiť v sobotu 
18. augusta o 01:30 hodine. „Šimon 
ako vodič viedol osobné motorové 
vozidlo Škoda Favorit po Sokolov-

skej ulici v Humennom. Nakoľko 
sa plne nevenoval vedeniu vozidla, 
prešiel s ním na trávnatý porast a 
narazil do stromu. S vozidlom ale 
nezastavil a pokračoval v jazde 
ďalej, a to až na ul. Osloboditeľov. 
Tam bol hliadkou Obvodného od-
delenia Policajného zboru Humen-
né podrobený  dychovej skúške na 
alkohol s výsledkom 0,94 mg/l al-
koholu vo vydychovanom vzduchu, 
opakovaná dychová skúška 0,92 

mg/l alkoholu vo vydychovanom 
vzduchu,“ informovala prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová. Spresnila, že pri tejto 
nehode nedo-
šlo k zraneniu 
osôb a škoda 
na vozidle bola 
vyčíslená na 
približne 150 
eur. „Obvinený 
Šimon je stíha-

ný na slobode, ak sa mu vina pre-
ukáže, hrozí mu ročné väzenie,“ 
uzavrela prešovská krajská policaj-
ná hovorkyňa.

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Tento Humenčan sa mal skutku 
dopustiť v nedeľu 19. augusta pár 
minút pred polnocou. Ako vodič 
viedol osobné auto VW Golf po 
miestnej komunikácii v obci Tur-
covce, kde bol hliadkou Obvodné-
ho oddelenia Policajného zboru 
Humenné riadnym a predpísaným 

spôsobom zastavený a kontrolova-
ný. Prešovská krajská policajná ho-
vorkyňa Jana Ligdayová spresnila, 
že pri kontrole bol podrobený dy-
chovej skúške, ktorá bola pozitív-
na s výsledkom 1,32 mg/l etanolu 
na liter vydychovaného vzduchu. 
Opakovaná dychová skúška dopad-
la s výsledkom 1,43 mg/l etanolu 
na liter vydychovaného vzduchu, 

čo predstavuje takmer 
3 promile. „Matúšovi 
bola obmedzená osobná 
sloboda a bol umiestne-
ný do cely policajného 
zaistenia. Prípad vyšet-
ruje Okresný dopravný 
inšpektorát v Humen-
nom,“ uviedla policajná 
hovorkyňa.

Mladík narazil autom do stromu. Bol opitý

Mladý Humenčan nafúkal za volantom takmer 3 promile

Mladý 18-ročný Humenčan po náraze do stromu pokračoval ďalej v jazde. Opitého vodiča zastavila až policajná hliadka.

25-ročný Matúš bol obvinený z prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Kliešte sú prenášačmi lymskej bo-
reliózy a kliešťovej encefalitídy, 
najrozšírenejšie sú počas letnej 
sezóny. Nákaza má v posledných 
rokoch stúpajúci trend a počet pa-
cientov medziročne narastá nielen 
na celom území Slovenska, ale aj 
v susedných krajinách. Podľa Úra-
du verejného zdravotníctva (ÚVZ) 
SR sú prírodné ohniská kliešťo-
vej encefalitídy sústredené najmä 
na západnom Slovensku. Teplé a 
suché podnebie strednej Európy 
vytvára vhodné podmienky pre vý-
skyt kliešťa obyčajného. Vyskytuje 
sa v lesoch, parkoch a záhradách, 
predovšetkým na steblách trávy 

a v nízkych kríkoch. Tvrdenie, že 
kliešte padajú zo stromov, je ne-
pravdivé. „S celkovou zmenou klí-
my a otepľovaním sa však kliešte 
dostávajú aj do výšok nad 800 met-
rov nad morom. Nákaza hrozí v ob-
dobí množenia kliešťov, teda od 
apríla do októbra, zriedkavo až do 
novembra,“ povedala Anna Strehá-
rová, prednostka infekčnej kliniky 
Fakultnej nemocnice Trnava. Hoci 
sa proti lymskej borelióze nedá za-
očkovať, je možné ju liečiť antibioti-
kami. Liek na kliešťovú encefalitídu 
však neexistuje, priebeh choroby je 
zdĺhavý. Pobyt v nemocnici s touto 
diagnózou trvá väčšinou dva týžd-
ne, po ktorých nasleduje minimál-
ne mesiac rekonvalescencie. Ide-

álne je včas myslieť na očkovanie 
a predísť tak ochoreniu aj možným 
trvalým následkom. Pred pobytom 
v prírode je potrebné myslieť na 
vhodný odev, zakrývajúci celé telo 
a použitie repelentu. Po návrate 
domov si treba dôkladne skontro-
lovať celé telo, najmä oblasť hlavy, 
slabín, podpazušia, podkolennej 
jamky a intímnych miest. Parazita 
je potrebné čo najrýchlejšie odstrá-
niť pinzetou kývavými pohybmi, 
bez točenia. „Nie je správne miesto 
okolo prisatého kliešťa potierať 
olejom alebo iným prostriedkom, 
pretože dusiaci sa kliešť do rany vy-
vráti obsah žalúdka a v prípade, že 
je infikovaný, aj veľké množstvo ví-
rusov,“ vysvetlila Strehárová. Prvé 

štádium nákazy pripomína chrípku 
či virózu s bolesťami hlavy a svalov 
a zvýšenou teplotou. Preto sa už pri 
prvých príznakoch odporúča požia-
dať obvodného lekára o vyšetrenie 
krvi. Neskôr môže byť potrebná 
hospitalizácia pacienta.

Pozor na kliešte. Liečba nákazy kliešťom môže trvať  mesiace, dôležitá je prevencia
Parazita je potrebné čo najrýchlejšie odstrániť pinzetou kývavými pohybmi, bez točenia. Nie je správne miesto okolo prisatého kliešťa potierať olejom alebo iným prostriedkom.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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(tš), -MJK-; Humenné; FOTO ARCHÍV FM

Poslednú prázdninovú síd-
liskovú akciu zorganizovali 
členovia Mládežníckej orga-
nizácie FreeMar v spolupráci 
s Občianskymi združeniami 
FLEK, RÓM PODSKALKY, 
ŽENY a TRADÍCIE, a s ne-
formálnym zoskupením PRÍĎ 
a POZNAJ v sobotu 18. au-
gusta, tentokrát na Sídlisku 
III v Humennom.

Kreatívne podujatie, nielen pre 
mladých, s názvom - Mladí pre 
susedov, opäť podporilo zábavu 
medzi najmenšími, tí skôr naro-
dení našli spoločnú reč, mládež 
zaujali najmä tvorivé dielne. 
Prinášame vám fotoreportáž 
z tejto milej akcie...

SPRAVODAJSTVO

Mladí pre susedov „trojkárov“ sprístupnili sídliskové priestory



PONDELOK
27. AUGUSTA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 11|INZERCIAINFOSERVIS / INZERCIA

KÚPALISKO V HUMENNOM
(27.08. – 02.09. 2018)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 20.00 hod.
str 09.00 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 str 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
str 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0

11
8

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.

27. 08.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
28. 08.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
29. 08.   MEDIA, 
 Družstevná ul. 7
30. 08.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
31. 08.   DR. MAX - Poliklinika,
 Ul. 1. mája 21
01. 09.   U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
02. 09.  SCHNEIDER - OC Triada,
 Štefánikova ul. 16
03. 09.  AVICENA, 
 Nemocničná ul. 41

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

P R Á C A

 � Prijmeme zručných OPE-
RÁTOROV / -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

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

HE-R/0123

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu KAN-
CELÁRSKE PRIESTORY v zre-
konštruovanej budove SFZ na 
ul. Osloboditeľov 3 v HE (100 
m od centra mesta, parkova-
cieho miesta zdarma). Viac na 
tel. č. 0905 809 038; e-mail: 
sekretariat@obfzhumenne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ ODREZ-
KY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

S L U Ž B Y

 � OPATRÍM DIEŤA 
akéhokoľvek veku – ce-
lodenne, resp. čiastočne 
pri nutnosti odpreva-
diť do / zo škôlky; resp. 
pri potrebe vyplniť čas v 
neprítomnosti rodičov.  
Tel. 0905 284 912.

HE-R/0137

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Východ / Západ  S L N K A 
pon (27.08.) 5:36 / 19:26 hod.
ut 5:37 / 19:24 hod.
str 5:39 / 19:22 hod.
štvr 5:40 / 19:20 hod.
pia  5:42 / 19:18 hod.
sob (01.09.) 5:43 / 19:16 hod.
ned 5:44 / 19:14 hod.
pon (03.09.) 5:46 / 19:12 hod.

H
E

 /0101
H

E
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/0136
DÁM DO PRENÁJMU

BUDOVU V SNINE
Palárikova ul. 1

(bývalé potraviny)
-rozloha 300 m2,

s možnosťou rozdelenia
na 4 samostatné 

prevádzky
Informácie: 

0905 655 035

Myšlienka týždňa...

“NAJVYŠŠIE 
ŠŤASTIE 

V ŽIVOTE JE 
ISTOTA, ŽE SME 

MILOVANÍ.“

(VICTOR HUGO; 1802-1885; 
FRANCÚZSKY BÁSNIK, PROZAIK,  

DRAMATIK, ESEJISTA, POLITIK, 
VRCHOLNÝ PREDSTAVITEĽ 

ROMANTIZMU)

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie: 
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Šéfredaktor: Milan Potocký - tel. 0918 
756 264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:  
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia, 

infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod. 
Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia 
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LETNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY
(2. – 31. júl / 1. – 31. august)

27. 08.  SILVIA, SILVIO
28. 08.  AUGUSTÍN
29. 08.  NIKOLA, NIKOLAJ
 - Výročie Slovenského národného  
 povstania (štátny sviatok)
30. 08. RUŽENA
31. 08. NORA, RAMÓN
01. 09. DRAHOSLAVA
 - Deň ústavy Slovenskej republiky  
 (štátny sviatok)
02. 09. LINDA, MELINDA, REBEKA
03. 09.  BELO 
 (Európsky deň židovskej kultúry  
 a dedičstva)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
27. 08.  SILVESTER / CELINE
28. 08.  MIRABEL / ALBERT
29. 08.  LEILA / LARGO
30. 08.  KUBO / KUBO
31. 08.  ABDUL / BAK
01. 09.  KRIŠTOF / BLESK
02. 09.  MORGIANA / PLUTO
03. 09.  PENELOPA / IZABELA

H
E

-R
/0135

P R E D Á M

RODINNÝ DOM 

S POZEMKOM

na Puškinovej ul. 
v Snine.

Tel.: 0905 655 035
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Humenský streetball sa ocitol pod strechou. Dážď ale 
-MJK-, Humenné; FOTO MJK

Neutíchajúce tropické horúča-
vy vystriedal intenzívny dážď 
v noci z 24. na 25. augusta, 
v podstate len niekoľko hodín 
pred konaním basketbalového 
podujatia, plánovane na betó-

novej ploche 
Základnej ško-
ly Pugačevovej. 
Počasie to ale 
n e u m o ž n i l o . 
Začalo tak za-
včasu ráno vy-
bavovanie palu-
bovky Mestskej 
športovej haly. 
To sa aj poda-
rilo. Nadšenci 
tohto krás-
neho športu 
v Humennom 
zorganizovali 
uplynulú sobo-
tu ďalší ročník 
H u m e n s k é h o 
streetball-u.  

V našom mes-
te si streetball 
(basketbal hra-
ný na ihrisku 
pod holým ne-

Tri najlepšie tímy v hlavnej kategórii dospelých – 1. KLIETKOVÝ CHOV (Vranov nad Topľou: Miro Mihaľ, Matej Benko, Matej Mihaľ, Paťo Lacko), 2. 
TROPICI (Humenné: Dávid Kulik, Pavol Sokyra, Daniel Gavaľa, Marián Molokáč), 3. OMV (Humenné: Oliver Čech, Vlado Tkáč, Michal Mocák). | FOTO MJK

Kategória chlapcov do 15 rokov – 1. TRI MOMCI (Michalovce), 2. KIĽAVÉ DREVÁ (Humenné), 3. A. I. (Humenné). | FOTO MJK

Kategória do 18 rokov – 1. DAWGS (Prešov), 2. TRI BANDURKY (Košice), 3. PUTIS (Humenné).| FOTO MJK
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nezatienil pekné športové momenty pod deravými košmi
bom na jeden kôš s pozmene-
nými pravidlami) získal svojich 
priaznivcov už pred niekoľkými 
rokmi, tak súťažne. A to hlavne 
vďaka organizátorovi, Dávidovi 
Kulikovi, hráčov a priateľov 1. 

Basketbalového klubu Humenné, 
samozrejme s podporou hlavného 
sponzora so športovými artiklami 
a ostatnými sponzormi. 
Sú ľudia, ktorí cítia potrebu ne-
ustále sa hýbať, žiť aktívne a hlav-

ne športom. Mimo súťažnej sezó-
ny si zvyčajne aktívni športovci 
spestrujú čas aj takýmito akciami, 
ktoré určite prídu vhod aj na spá-
lenie kalórií.

Keďže sme redakčnú uzávierku museli 
časovo posunúť, kompletné výsledky 
prinesieme v „bloku“ v najbližšom 
vydaní nášho týždenníka. A zatiaľ 

ponúkame našim čitateľom fotoreport 
z vydarenej športovej akcie.
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Aktuálny tabuľkový líder v Humennom „nepochodil“. 
-MJK-, Humenné; FOTO MJK

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 6. kolo

FK HUMENNÉ  
– ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY

3:1 (1:0)

Gól: 7. Slobodan Andrić, 62. 
Peter Kokočák, 65. František Si-
tarčík – 56. Juraj Kuhajdík. 
Žlté karty: 26. C. Vasiľ – 36. 
M. Pulščák, 45. M. Hanuščák, 
90. J. Sivák. R: M. Jasečko – T. 
Baksay, M. Fedák. D: 550.
FK: D. Vohar – F. Dolutovský, 
C. Vasiľ (90. J. Bialončík), P. 

Radovanović, N. Laković, V. 
Voroňák (87. N. Sališ), M. Zlac-
ký, S. Andrić, Pe. Kokočák (90. 
M. Dolutovský), D. Popik (88. 
M. Balog), F. Sitarčík. Tréner: 
Puniša Memedović.
OŠFK: T. Harničar -  M. Boňko, 
M. Hanuščák, M. Kohút, J. Lu-
terančík, I. Pončák, T. Mikluš 
(73. A. Tkáč), J. Kuhajdík, Pa. 
Cicman (73. J. Sivák), D. Hre-
ha (73. M. Vranko), M. Pulščák 
(73. R. Pa. Vantruba). Tréner: 
Ondrej Desiatnik.

FC KOŠICE - MFK SNINA
4:0 (1:0)

Góly: 45. a 70. O. Vyshnevskyi, 

61. F. Serečin, 78. F. Kis.

MFK VRANOV N/T.  
– KROMPACHY 

3:0 (2:0)

Góly: 26. M. Digoň, 29. vlastný 
(M. Mihok), 56. L. Kulich.

•	 Maria Huta – Veľké Revištia 
2:1, Spišská Nová Ves – Svidník 
1:0, Prešov B – Plavnica 2:2, 
Bardejovská Nová Ves – Strop-
kov 3:1.

Vranov 5 5 0 0 14:1 15
FC Košice 5 4 0 1 16:2 12
Šariš. Michaľany 5 4 0 1 14:4 12
Humenné 5 4 0 1 7:7 12

Krompachy 5 3 0 2 7:5 9
Stropkov 4 2 1 1 9:5 7
Svidník 5 2 1 2 5:5 7
Spiš. Nová Ves 5 2 0 3 5:12 6
V. Revištia 4 1 2 1 6:6 5
Snina 5 1 1 3 8:11 4
Bardejov. N. Ves 4 1 1 2 6:10 4
Maria Huta 5 1 1 3 3:9 4
Plavnica 5 0 2 3 5:13 2
Prešov B 4 0 1 3 4:11 1
Giraltovce 4 0 0 4 0:8 0

Najbližšie uvidíme humenských 
futbalistov na domácom trávniku 
v dohrávke 2. kola, túto stredu 29. 
augusta o 16.00 hodine. V sobotu 
1. septembra v rámci 7. kola majú 

Humenčania voľno (MFK Rožňava 
zo súťaže odstúpila).

„Ťahúň“ humenského družstva, Predrag Radovanović (vľavo), doprial 
tentokrát gólovú radosť trojici svojich spoluhráčov.  | FOTO MJK

Domáci tréner Puniša Memedović nesúhlasí s „filmovaním“ súpera, ktorý skončil na trávniku.  | FOTO MJK

V tomto momente (3:1) si humenskí futbalisti už mohli byť istí, že zdolali lídra súťaže.  | FOTO MJK

Peter Kokočák (vpravo) v gólovej koncovke (2:1), oproti golman súpera – Tomáš Harničar. | FOTO MJK
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Vranovčania si razia cestu, zatiaľ, bez straty
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ŠPORT / INZERCIA

Jedna zo štandardných situácií po zahraní rohového kopu, pre Humenčanov tradičné dobýjanie súperovej svätyne. | FOTO MJK
Po vyrovnávajúcom góle (1:1) sa súper zo Ša-
rišských Michalian dlho netešil. | FOTO MJK
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ANDRITZ Slovakia do svojho tímu v prevádzke 
v Humennom hľadá na hlavný pracovný pomer 

tieto pozície:

Staňte sa súčasťou tímu,  
ktorí  vyrába stroje a zariadenia,  
na ktorých sa vyrábajú potraviny, 

kŕmne zmesi, čistí sa voda, 
spracovajú sa odpady, vyrába sa 
elektrina a ďalšie životne dôležité 

komodity.

ZVÁRAČ

Náplň práce:
•	 Zostavovanie dielcov 
a ich spájanie krátkymi 
zvarmi (stehovanie)
•	 Zváranie 
veľkorozmerných 
komponentov (do 12 t)
•	 Zváranie pod 
ochrannou atmosférou, 
elektródou, materiál tr. 11 
a 17 (oceľ, nerez)
•	 Zváranie wolframovou 
elektródou – TIG
•	 Veľkosť zvarov 3 – 20 
mm
•	 Rovnanie plameňom

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 Vyučený v strojárskom 
odbore
•	 Znalosť čítania 
výkresovej dokumentácie
•	 Zváračský preukaz 
s platným certifikátom 
MIG (č. 135) a TIG (č. 141) 
výhodou
•	 Platný žeriavnický 
a viazačský preukaz 
výhodou
•	 Prax v danej oblasti 
nutná

Mzda:
•	 základná mzdat 3,32 € 
/ hod. brutto + variabilná 
zložka do 1 € / hod. + 
mzdová kompenzácia 
0,5518 € / hod.
•	 zvárač  TIG 4,12/ hod 
brutto + variabilná zložka 
do 1,24 € / hod + mzdová 
kompenzácia 0,6638 € 
/ hod.
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

OPERÁTOR  
CNC strojov

Náplň práce:
•	 Opracovávanie dielov 
na základe výkresovej 
dokumentácie na CNC 
sústruhu alebo karusely
•	 Výber správneho 
programu
•	 Nastavovanie 
základných parametrov 
potrebných na 
opracovanie
•	 Zodpovednosť za 
požadované kvalitatívne 
parametre

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 vyučený v strojárskom 
odbore
•	 znalosť technickej 
dokumentácie
•	 prax na CNC min. 2 
roky
•	 skúsenosti s riadiacim 
systémom Sinumerik, 
Heidenhain

Mzda:
•	 základná mzda 3,85 € 
/ hod. brutto + variabilná 
zložka do 1,16 € / hod.
•	 v prípade prijatia bez 
praxe základná mzda 
3,85 € / hod. brutto + 
variabilná zložka do 30% 
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

VŔTAČ – 
HORIZONTKÁR 

Náplň práce:
•	 Vyvrtávanie na 
základe výkresovej 
dokumentácie na 
CNC vyrtávačke alebo 
obrábacom centre
•	 Výber správneho 
programu
•	 Nastavovanie 
základných parametrov 
potrebných na 
opracovanie
•	 Zodpovednosť za 
požadované kvalitatívne 
parametre

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 Vyučený v strojárskom 
odbore
•	 Znalosť čítania 
technickej dokumentácie
•	 Prax minimálne 2 roky 
ako obsluha horizontky 
alebo obrábacieho centra
•	 skúsenosti s riadiacim 
systémom Sinumerik, 
Heidenhain

Mzda:
•	 základná mzda 
4,38 € / hod. brutto + 
+ variabilná zložka do 
1,31 € / hod. + mzdová 
kompenzácia 0,5518 € / 
hod.
•	 v prípade prijatia bez 
praxe základná mzda 3,32 € 
 / hod. brutto zvýšenie 
mzdy podľa skúseností 
a výsledkov zaškoľovania

AUTOMATIZAČNÝ 
INŽINIER

Náplň práce:
•	 Práca s COMOS PT, 
SIEMENS STEP7 PLC, DCS 
aplikáciami
•	 Práca s 
automatizačnými 
aplikáciami a technikou, 
testovanie a oživovanie 
strojov

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 VŠ technická / 
elektrotechnická
•	 Aktívna znalosť 
anglického, prípadne 
nemeckého jazyka
•	 Ochota cestovať
•	 Praktické skúsenosti 
výhodou
•	 Pozícia vhodná aj pre 
absolventa

Mzda:
•	 základná mzda 708 € 
brutto / mesiac + 
variabilná zložka do 20%
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

KONŠTRUKTÉR

Náplň práce:
•	 Tvorba technickej 
dokumentácie, podľa 
zadaných špecifikácií v 
súlade so stanovenými 
termínmi a internými 
postupmi 
•	 Zodpovednosť za 
aktualizáciu technickej 
dokumentácie
•	 Spolupráca s 
ostatnými oddeleniami 
s ohľadom na správne 
vypracovanie technickej 
dokumentácie

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 Ukončené SŠ / VŠ 
vzdelanie technického 
smeru (zameranie na 
strojárstvo)
•	 Prax v danej oblasti: 
výhodou
•	 Aktívna znalosť 
angličtiny alebo nemčiny 
•	 Znalosť CAD 
programov – (Inventor, 
AutoCAD): výhodou 

Mzda:
•	 základná mzda 708 € 
brutto / mesiac + 
variabilná zložka do 20%
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

Prácou u nás získavate aj príspevok na závodné stravovanie, pracovné oblečenie (práce 
vo výrobe), zaškolenie, možnosť ďalšieho odbornéh rastu, kvalitné pracovné prostredie, pri 
zmluve na dobu neurčitú doplnkové dôchodkové poistenie a 24-hodinové úrazové poistenie 

a zázemie špičkovej strojárskej firmy.
Práca je u nás vášňou.

Informácie a kontakt: jaroslav.matuscak@andritz.com


