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Humenné: Špičkoví chovatelia  
sú sklamaní z prístupu mesta

Plánovaný predaj mestského majetku na Lipovej ulici sa nepozdáva nielen viacerým poslancom,  
ale aj chovateľom z Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov Vihorlat Humenné.  

Priestory, ktoré mesto plánuje predať, chceli využívať na svoju činnosť a prácu s deťmi a mládežou.

Pôrodnica pripravuje 
pre budúce mamičky 
stretnutia s primárom

Ďalší vyhratý spor  
s pani Vaľovou, ďalšie 
peniaze na dobrý účel

  Viac na str. 3   Viac na str. 6

Milan Potocký, Humenné   

Plánovaný predaj mestských pozemkov 
a budovy bývalého Domu poľovníkov, 
ktorý sa nachádza na Lipovej ulici, už 
nekritizujú len poslanci, ale aj chova-
telia z Oblastného výboru Slovenského 
zväzu chovateľov Vihorlat Humenné. 
Predseda tejto organizácie Cyril Mar-
cinčák tvrdí, že chovatelia mali o tieto 
priestory záujem. Mesto ale plánuje 
tento nehnuteľný majetok predať v ob-

chodnej verejnej súťaži. Cenu za budo-
vu aj s pozemkami o rozlohe viac ako 
2-tisíc metrov štvorcových určil znalec 
v odbore stavebníctva na vyše 97-tisíc 
eur. Poslanec Ivan Hopta navrhoval, aby 
budova aj s pozemkami zostala mestu a 
aby slúžila občanom. Podľa poslanca by 
mohol objekt slúžiť napríklad na rôzne 
kultúrno-spoločenské akcie a využívať 
by ho mohli rôzne organizácie, ktoré 
pôsobia na území mesta. Tento názor 
zastávajú aj chovatelia. Vedenie mesta je 

ale, naopak, presvedčené, že mesto má 
dostatok prázdnych priestorov, ktoré 
môžu rôzne organizácie využívať.

Chovateľ: Mesto sa správa tak 
trošku macošsky
Pred pár dňami zorganizovali chovatelia 
v areáli Expozície ľudovej architektúry 
a bývania Vihorlatského múzea v Hu-
mennom piaty ročník Podvihorlatskej 
chovateľskej výstavy. S usporiadaním 
podujatia im pomohlo múzeum, ktoré 

patrí pod Prešovský samosprávny kraj. 
Chovatelia si spoluprácu s krajom po-
chvaľujú. „Na rozdiel od mesta Humen-
né, ktoré sa správa tak trošku macošsky 
k tejto organizácii, pretože sme požiadali 
o priestory, ktoré by boli trvalé a využí-
vali by sme ich aj dvakrát – trikrát do 
roka, Dom na Lipovej ulici,“ povedal 
Marcinčák. Nesúhlasí s tvrdením, že or-
ganizácie nemajú o priestory Domu po-
ľovníkov záujem. „Bolo tam povedané, 
že organizácie nemajú záujem. Ale nie 
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je to pravda, pretože my sme o to mesto 
žiadali a nevyšlo nám v ústrety. Bolo 
nám odpísané, že tieto priestory, ako ro-
dinný dom, že je na zbúranie. Od mesta 
sme mali takú odpoveď, že to neposkyt-
nú, že je to na zbúranie. Nie je to pravda, 
že organizácie nemajú záujem, pretože 
minulý rok som žiadal, aj pred dvoma 
rokmi, priestory. Písomne sme žiadali, 
tieto priestory nám neboli poskytnuté,“ 
potvrdil špičkový chovateľ Cyril Mar-
cinčák. Hovorí, že nadšení chovatelia 
nemajú dostatok financií na to, aby 
si prenajali nejaké drahé súkromné 
priestory. „Aj čo sme kúpili klietky, tak 
sme sa na to len poskladali, tí zanietení 
chovatelia, ktorí majú radi svojich cho-
vancov,“ dodal. 

Predaj budovy kritizovali aj 
poslanci
Poslanec Ivan Hopta pripravovaný pre-
daj budovy a pozemkov ostro kritizoval 
na rokovaní mestského zastupiteľstva. 
„Neviem, prečo vás to vo vedení mesta 
tak štve, že tá budova, ktorá je vo vlast-
níctve mesta, musí sa rýchlo predať. 
Pred voľbami, rýchlo sa musí predať. 

Prečo to teraz nestiahnete a poviete, že 
sa nebude predávať. A nakoniec, maje-
tok sa má zveľaďovať, koľko získame 30 
– 40 tisíc eur za tú budovu? Prečo ne-
môže tá budova zostať mestu, aby slúžila 
občanom,“ zdôraznil Ivan Hopta na ro-
kovaní zastupiteľstva. Podľa poslanca by 
mohol objekt slúžiť napríklad na rôzne 
kultúrno-spoločenské akcie a využívať 
by ho mohli rôzne organizácie, ktoré 
pôsobia na území mesta. „Treba vyčleniť 
nejaké finančné prostriedky na to, aby 
sa budova opravila. Ja som proti pre-
daju,“ zopakoval poslanec. „Opravme 
ju a nech si ju mesto nechá pre vlastné 
organizácie,“ doplnil Hopta. Primátorka 
Jana Vaľová na rokovaní zastupiteľstva 
uviedla, že mesto má dostatok priesto-
rov, ktoré môžu rôzne organizácie vyu-
žívať. „My máme dnes toľko prázdnych 
priestorov, pán poslanec,“ reagovala 
Vaľová na poslancove slová. Viceprimá-
tor Andrej Semanco vysvetlil, že mesto 
sa snaží túto budovu predať už viac ako 
rok. „My to všetko transparentne ro-
bíme,“ poznamenal Semanco. Postup 
mesta kritizovala aj poslankyňa Mária 
Cehelská. „Nepredávajme pred voľbami. 
Pred voľbami ideme predávať? To sme 
nikdy nerobili v mestskom zastupiteľ-

stve, že by sme pred voľbami predávali 
nejaké budovy, pozemky. A ideme pod 
hodnotu znaleckého posudku, dvakrát 
to nebolo úspešné. Podobne sa predáva 
aj kaštieľ v Kamenici. Povedzte rovno už 
teraz, pre koho to chystáte, a budeme 
spokojní,“ povedala Mária Cehelská. 
Poslanec Ondrej Mudry je presvedčený, 
že mesto má dosť svojich vlastných bu-
dov na rôzne spoločenské a kultúrne ak-
cie ako Mestské kultúrne stredisko alebo 
Centrum voľného času. Primátorka za-
stáva názor, že mesto by malo opravovať 
hlavne tie budovy, ktoré sú využívané. 
„Opravujme budovy tie, ktoré sú využité, 
pretože máme kopu prázdnych,“ uviedla 
primátorka na rokovaní zastupiteľstva.

Mesto by malo prejaviť väčší 
záujem, tvrdí chovateľ
„Bolo by dobré, keby mesto prejavilo 
väčší záujem. Bolo by pre nás výhodnej-
šie, keby mesto prejavilo väčší záujem 
o chovateľstvo, pretože my to nerobíme 
pre seba, robíme to z vlastného presved-
čenia a úplne zadarmo. Chceme, aby 
o našich chovancov prejavila záujem aj 
mladá generácia, robíme to pre školy, 
pre školskú mládež, aby sa nevenovali 
len počítačom a hrám na internete, ale 

aby dokázali pomenovať druhy hydiny, 
holubov, králikov, okrasnej hydiny a aby 
vedeli, čo ako vyzerá na živo. Nám ide 
o to, aby sa v mladej generácii prebudil 
vzťah k chovaniu jednotlivých druhov 
zvierat, aby v našom regióne ten geno-
fond ostal,“ vysvetlil Marcinčák. Dodal, 
že podpora zo strany mesta je v tomto 
smere nedostačujúca.

porkačovanie zo strany 1 
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„Nie je to pravda, že organizácie nemajú 
záujem, pretože minulý rok som žiadal, 
aj pred dvoma rokmi, priestory. Písomne 
sme žiadali, tieto priestory nám neboli 
poskytnuté,“ potvrdil špičkový chovateľ 
Cyril Marcinčák.|  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenskí chovatelia patria medzi slovenskú špičku

Milan Potocký, Humenné   

Medzi vystavenými živými exponátmi boli 
husi, kačice, sliepky, králiky, holuby, hrd-
ličky, bažanty a ďalšie okrasné a exotické 
vtáctvo. Podujatie zorganizovalo Vihorlat-
ské múzeum v Humennom v spolupráci 
s Oblastným výborom Slovenského zväzu 
chovateľov Vihorlat Humenné. Oblastný 
výbor združuje tri okresy - Humenné, Me-
dzilaborce a Snina. Na výstave sa prezen-
tovali prevažne chovatelia z humenského 
regiónu. 

Humenčania sú úspešní 
chovatelia 
Predseda Oblastného výboru Vihorlat, 
Slovenského zväzu chovateľov Cyril Mar-

cinčák potvrdil, že humenskí chovatelia 
patria medzi slovenskú špičku. „My sa 
prezentujeme s tým, čo odchováme, a veľa 
medzi nami je takých chovateľov, ktorí sú 
viacnásobní majstri Slovenskej republi-
ky,“ povedal predseda Cyril Marcinčák. 
On sám chová saténové červené králiky. 
Je desaťnásobný majster Slovenskej re-
publiky. Na výstave v Nitre bol európskym 
majstrom v chove saténových červených 
králikov. „To sú králiky so zvláštnou štruk-
túrou srsti. To znamená a doslova to majú 
v názve, že sú saténoví. Jemná srsť, ktorá 
má do slnka takú perleť,“ uviedol Cyril 
Marcinčák. Jeho brat Ladislav Marcinčák 
je majstrom Československej i Slovenskej 
republiky v chove hempšíriek, ďalšími 
úspešnými chovateľmi sú aj Dušan Rada, 

Ladislav Mitro, Vladimír Geroč, Slavomír 
Špitalík či Peter Gerboc.

Osloviť chcú najmä mládež
Na výstave boli odborní posudzovatelia, 
ktorí podľa bodov oceňovali jednotlivé 
druhy zvierat. Výstava bola zároveň spoje-
ná s predajom. V súčasnosti pracuje Ob-
lastný výbor Slovenského zväzu chovate-
ľov Vihorlat Humenné s vyše 120 záujem-
cami, medzi ktorými tvoria takmer tretinu 
mladí chovatelia. Snahou organizátorov je 
podporovať aktivity chovateľov a rozvíjať 
záujem mládeže o chovateľstvo a budova-
nie aktívneho vzťahu k životnému prostre-
diu i zmysluplné napĺňanie voľnočasových 
aktivít. „Chceme, aby o našich chovancov 
prejavila záujem aj mladá generácia. Ro-

bíme to pre školy, pre školskú mládež, aby 
sa nevenovali len počítačom a hrám na in-
ternete, ale aby dokázali pomenovať druhy 
hydiny, holubov, králikov a okrasnej hy-
diny. Aby vedeli, čo a ako vyzerá naživo. 
Nám ide o to, aby sme v mladej generácii 
prebudili vzťah k chovaniu jednotlivých 
druhov zvierat, aby v našom regióne ten 
genofond ostal,“ dodal skúsený chovateľ. 
„Niektoré deti nevedia rozoznať pomaly 
sliepku od kačice,“ poznamenal s úsme-
vom Marcinčák. „Chcel by som poďakovať 
riaditeľovi múzea pánovi Fedičovi a správ-
covi skanzenu pánovi Fundákovi, ktorí 
nám umožnili už tretí rok po sebe túto 
výstavu zorganizovať v ich priestoroch,“ 
uzavrel Cyril Marcinčák. 

Pred pár dňami sa v areáli Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom 
uskutočnil už v poradí piaty ročník Podvihorlatskej chovateľskej výstavy. Návštevníci mohli obdivovať až 227 zvierat.
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Okresné centrum Slovenského zväzu 
telesne postihnutých (OC SZTP)v Hu-
mennom združuje 570 členov. Cen-
trum podáva pomocnú ruku telesne 
a zdravotne hendikepovaným obyva-
teľom nielen z Humenského okresu, 
ale aj z okresov Medzilaborce a Snina. 
Predseda zväzu Jozef Levko sa začal 
venovať práci s postihnutými ľuďmi už 
pred 30 rokmi. Dokonca stál pri zrode 
organizácie Slovenského zväzu telesne 
postihnutých. Túto prácu už niekoľko 
rokov vykonáva len na dobrovoľníckej 
báze. Preto je rád, že sa našiel niekto, 
kto finančne podporil aktivity, kto-
ré centrum realizuje s postihnutými 
ľuďmi. „Rád by som sa poďakoval, 
a to nielen za seba, ale aj za ostaných 
členov,“ povedal Levko. Spresnil, že 
finančnú pomoc v sume 1200 eur, 
využije už tento mesiac 25 členov na 

rehabilitačný pobyt, ktorý absolvu-
jú na Zemplínskej šírave. Relaxačné 
procedúry, masáže a rôzne oddychové 
aktivity si tak budú môcť vychutnať 
aj piati členovia, ktorí sú pripútaní 
na invalidný vozík. Činnosť Okresné-
ho centra Slovenského zväzu telesne 

postihnutých v Humennom je naozaj 
pestrá a bohatá. Pomáha postihnutým 
obyvateľom sa uplatniť v spoločnosti, 
ale aj na trhu práce, zabezpečuje im 
špecializované sociálne poradenstvo, 
pomáha im pri vybavovaní kompenzá-
cií a ZŤP preukazov. Pre viac ako 500 

členov organizujú rôzne voľnočasové 
a vzdelávacie aktivity, poznávacie vý-
lety, kultúrne a športové podujatia. 
Obľúbené sú aj kreatívne kurzy, na 
ktorých získavajú hendikepovaní Hu-
menčania cenné zručnosti.

Predseda zväzu Jozef Levko sa začal venovať práci s posti-
hnutými ľuďmi už pred 30 rokmi. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Okresné centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých v Hu-
mennom združuje 570 členov. |  FOTO: archív OC SZTP

Historik Dušan Kováč prednášal humenským gymnazistom

Vďaka finančnej pomoci absolvujú rehabilitačný pobyt na Šírave

Ďalší vyhratý spor s pani Vaľovou, ďalšie peniaze na dobrý účel

mj, Humenné   

Ústrednou témou besedy boli otáz-
ky súvisiace so vznikom Českoslo-
venskej republiky v roku 1918. Du-
šan Kováč ju začal prezentáciou, 
kde vznik ČSR prirovnal k „dráme 
s dobrým koncom“. Historik zaují-
mavým spôsobom opísal historické 
a spoločenské podmienky vzniku 

ČSR, výklad dejín bol okrem vyso-
kej faktografickej stránky doplne-
ný o dobové zaujímavosti. O tom, 
že študentov beseda s historikom 
Dušanom Kováčom zaujala a že 
majú záujem o poznávanie našej 
histórie, svedčili i otázky, ktoré mu 
kládli po skončení prezentácie.
Stretnutie s historikom bolo o to 
zaujímavejšie, že Dušan Kováč je 

absolventom humenského gymná-
zia, počas svojej návštevy si prezrel  
priestory školy a zaspomínal na 
svoje študentské časy. Záver jeho 
návštevy bol ukončený historiko-
vým zápisom do školskej kroniky 
a tiež prehliadkou študentskej 
výstavy prác pri príležitosti sté-
ho výročia vzniku ČSR s názvom 
Made in Czechoslovakia, ktorú 

Dušan Kováč pozitívne ohodnotil. 
Zo stretnutia s touto osobnosťou 
si študenti odniesli mnoho nových 
poznatkov, ktoré iste zúročia aj 
na hodinách dejepisu. Je dôležité, 
aby sa aj takou formou budovalo 
u mladých ľudí národné povedo-
mie a pestovala sa hrdosť k vlast-
nému národu.

V tomto spore sme nevysúdili 
5 000 eur ako minule, ale 1 200 
eur. Predchádzajúcu vysúdenú 
sumu sme si nenechali, ale rozhod-
li sme sa založiť iniciatívu Humen-
čania, pomáhajme si. Domnievam 
sa a pevne verím, že my Humenča-
nia by sme mali držať spolu a na-
vzájom si pomáhať. Sám sa snažím 
ísť ostatným príkladom a ktokoľ-

vek, kto je v ťažkej situácii a napíše 
nám, snažím sa mu pomôcť. 
Ako to napríklad urobilo okresné 
centrum Slovenského zväzu teles-
ne postihnutých, ktorých predse-
da Jozef Levko je naozaj srdcom 
dobrý a zanietený človek, oddaný 
svojej skvelej práci. O ich obdivu-
hodnej práci si môžete prečítať aj 
v dnešnom čísle. Som preto hrdý, 

že vysúdených 1 200 eur sme 
mohli dať práve im, konkrétne na 
sústredenie na Zemplínskej šírave. 
Aj tento pán je dôkazom, že v Hu-
mennom máme veľa takýchto hr-
dinov, často neznámych. 
Humenčania, pomáhajme si, ak by 
ste poznali niekoho, kto je v ťaž-
kej situácii, dajte nám vedieť na  
pomozeme@chemes.sk.

Veľmi radi pomôžeme. 

JUDr. Dávid Molnár, generálny 
riaditeľ Chemes, a. s., Humenné

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky sa na pôde Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom uskutočnila  3.októbra 
beseda s historikom, pedagógom a spisovateľom PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc.,  uznávaným odborníkom na slovenské dejiny 19. a 20. storočia.

Nie je to tak dávno, čo spoločnosť Chemes vyhrala súdny spor s pani primátorkou Janou Vaľovou a vysúdili sme od nej 5 000 eur. Pre pripomenutie, 
celý súdny spor bol len o tom, že pani Vaľová strašila občanov Humenného prepúšťaním v našom priemyselnom parku a vytvárala z nás nepriateľov 
Humenného. Nedávno súd v podobnom spore rozhodol rovnako v náš prospech. Opätovne, výroky pani primátorky na našu adresu neboli korektné.  



PONDELOK
8. OKTÓBRA 2018HUMENSKÝ EXPRES4 | KRIMI

Humenné: Vodička pravdepodobne stratila vedomie a narazila do stromu  

Po Humennom šoféroval opitý. Skončil v policajnej cele

Humenné: Pri dopravnej nehode sa zranili dvaja maloletí chlapci

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

Záchranári v pondelok okolo 
obeda zasahovali pri doprav-
nej nehode, ktorá sa stala 
na ceste v smere zo Závadky 
do Humenného. Ako infor-
movala hovorkyňa skupiny 
Falck Katarína Načiniaková, 
vodička osobného motoro-
vého vozidla pravdepodobne 
počas jazdy stratila vedo-
mie, zišla s autom z cesty a 

narazila do stromu, pričom 
sa vozidlo prevrátilo na 
strechu. „Pacientka utrpe-
la stredne ťažké poranenia, 
mala pomliaždeniny v oblas-
ti hlavy, hrudníka a chrbta,“ 
opísala hovorkyňa s tým, že 
posádka rýchlej lekárskej 
pomoci pacientku ošetrila 
a previezla na chirurgické 
oddelenie do humenskej ne-
mocnice.

mpo, Humenné     

Poverený príslušník Okres-
ného dopravného inšpekto-
rátu v Humennom obvinil z 
prečinu ohrozenie pod vply-
vom návykovej látky 42-roč-
ného muža z obce Myslina. 
Muž ako vodič viedol osobné 

motorové vozidlo Škoda po 
Fidlikovej ulici v Humen-
nom, a to 30. septembra o pol 
druhej hodine ráno. Policaj-
nou hliadkou bol zastavený a 
kontrolovaný. Pri vykonanej 
kontrole bol vodič podrobe-
ný dychovej skúške na alko-
hol s výsledkom 0,91 mg/l 

alkoholu vo vydychovanom 
vzduchu. Opakovaná dycho-
vá skúška dosiahla výsledok 
1,22 mg/l alkoholu vydycho-
vaného vzduchu. Myslinčan 
ako vodič vykonával túto 
činnosť v stave vylučujúcom 
spôsobilosť, ktorý si privo-
dil vplyvom návykovej látky, 

pričom mohol ohroziť život 
alebo zdravie ľudí, alebo spô-
sobiť značnú škodu na majet-
ku. „Mužovi bola obmedzená  
osobná sloboda a bol umiest-
nený do cely policajného za-
istenia,“ vysvetlila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

tasr, Humenné   

Záchranárov privolali v uto-
rok krátko poobede k do-
pravnej nehode, ktorá sa 

stala v Humennom na Kuko-
relliho ulici. Zranili sa pri 
nej dve maloleté osoby. Ako 
informovala hovorkyňa sku-
piny Falck Katarína Načinia-

ková, v tomto prípade došlo 
k zrážke osobného auta s 
dvoma maloletými osobami 
na priechode pre chodcov. 
„Chlapci pri nehode utrpeli 

ľahké poranenia a po ošetre-
ní boli prevezení na chirur-
gické oddelenie do humen-
skej nemocnice,“ dodala.

Sninčanka kradla priamo v obchode. Tovar nedávala do košíka, ale do tašky

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

Táto Sninčanka sa skutku do-
pustila opakovane. Prvýkrát 
to bolo  koncom mesiaca sep-
tember tohto roku, v jednej 
z predajní na Strojárskej ulici 
v rodnom meste. Z regálov si 
vybrala 3 kusy masla, vedier-
ko s kávou i sklenený hrnček 
s čiernym uškom. „Nákup“ 
si vložila do svojej tašky a 
s prázdnym nákupným ko-
šíkom prešla cez pokladne 

bez zaplatenia. Pre predajňu 
vznikla škoda 26 eur. Druhý 
takýto nákup pani Darinka 
uskutočnila už o 5 dní neskôr, 
vybrala si tú istú predajňu. 
Teraz si však vybrala cesto-
viny a syry. Darinka sa toh-
to skutku dopustila napriek 
tomu, že v predchádzajúcich 
dvanástich mesiacoch bola za 
obdobný skutok postihnutá 
pokutou. „Sninčanka bola ob-
medzená na osobnej slobode 
a po vykonaní neodkladných 
a neopakovateľných úkonov 

bola so súhlasom službuko-
najúceho prokurátora pre-
pustená na slobodu, kde bude 

trestne stíhaná,“ vysvetlila 
prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

62-ročná pani Darina bola obvinená z trestného činu krádeže, obvinenie jej vzniesol poverený 
príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Snine.
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Jozef Talarovič, -MJK-; Snina   

Podujatie bolo zavŕšené chutnou 
opekačkou v prostredí Sninských 
rybníkov, kde sa žrebovali  aj zaují-
mavé tombolové ceny, ktoré veno-
vali miestni sponzori zo Sniny. 
Prvú cenu - poukaz na bicykel 
v hodnote 100 eur, získal Kristi-
án Pavlík a zároveň získal cenu 
za účasť najmladšieho účastníka 
(7-ročný). Druhú cenu - poukaz na 
športové potreby v hodnote 50 eur, 
si prevzala Viktória Zuščáková, 
a tretí výherný poukaz na športo-
vé potreby v hodnote 30 eur získal 
Vilko Čopák. 
Ďalšie sponzorské ceny boli vy-
losované pre všetkých účastníkov. 

Dobrovoľný príspevok účastníkov 
tohto charitatívneho podujatia bol 
odovzdaný talentovanej študentke 
Anetke DUNAJOVEJ, žiačke Cir-

kevnej spojenej 
školy sv. Cyrila 
a Metoda v Sni-
ne, ktorá ako 
jediná Sloven-
ka bude repre-
zentovať našu 
krajinu a mesto 
Snina na súťaži 
INSPO Turkey 
2018 v Turec-
ku. Prezentovať 
tam bude svoju 
výskumnú prá-
cu - „Interakcia 
Katelicidínu LL-
37 s modelový-
mi bunkovými 
membránami“, 
a to v kategórii 
HEALTH (zdra-
vie). 

Charitatívna cyklojazda fénixákov podporila najmä 
mladú vedkyňu Anetku

V poslednú septembrovú nedeľu zorganizovala Detská organizácia FÉNIX Snina charitatívnu cyklo-akciu po cyklotrase  
„Za históriou Sniny“. Zo železničnej zastávky Snina-mesto vyštartovalo v peknom slnečnom počasí šestnásť cyklistov 

zo Sniny a podmienkou možnosti aj výhry, podľa propozícií, bola účasť rodiča s dieťaťom. 

Účastníci charitatívnej cyklojazdy pred sninským kaštieľom. |  FOTO: ARCHÍV TAL

Účastníci charitatívnej cyklojazdy pred sninským kaštieľom. |  FOTO: ARCHÍV TAL
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Humenné: Pôrodnica pripravuje pre budúce mamičky stretnutia s primárom

Veľtrh Profesia days nebol iba pre nezamestnaných. V Košiciach ho navštívili pracujúci, študenti či živnostníci

Víťazkou súťaže Učiteľ  Slovenska sa stala Zuzana Tkáčová z košického gymnázia

tasr, Humenné 

Realizovať ich budú raz mesač-
ne, to najbližšie sa uskutočnilo 
v utorok 2. októbra na prvom 
poschodí gynekologicko-pôrod-
níckeho oddelenia v jedálni na 
šestonedelí. Informovala o tom 
Jana Fedáková zo siete nemocníc 
Svet zdravia, pod ktorú patrí aj 
tá v Humennom. „Viacero mami-
čiek nemá dostatok informácií o 

samotnom pôrode, možnostiach, 
ktoré nemocnica ponúka, nepozná 
priestory pôrodnice a personál. Aj 
to prispieva k obavám z príchodu 
dieťatka na svet, ktoré mamičky 
majú. Na týchto stretnutiach im 
chceme preto pomôcť odbúrať 
stres,“ vysvetlil primár gyneko-
logicko-pôrodníckeho oddelenia 
nemocnice Ladislav Hamadej s 
tým, že mamičky sa môžu opý-
tať na čokoľvek, tiež sa môžu zo-

známiť s personálom, ktorý sa 
o nich bude starať, a zároveň majú 
príležitosť pozrieť si priestory. 
Nemocnica plánuje neformálne 
stretnutia s primárom organizovať 
každý prvý utorok v mesiaci. Prvé 
z nich sa podľa Fedákovej usku-
točnilo už v septembri a zavítalo 
naň približne 20 záujemcov. Ako 
ďalej uviedla, budúce mamičky si 
môžu v humenskej nemocnici na-
plánovať svoj pôrod do detailov a 

podľa svojich predstáv. „Minulý 
rok si individuálny pôrodný plán 
vytváralo 25 rodičiek,“ spomenu-
la s tým, že pred pôrodom môžu 
absolvovať tiež psychofyzickú prí-
pravu. „Vlani sa na nej zúčastnilo 
37 mamičiek,“ doplnila. Počas 
minulého roka prišlo v humenskej 
pôrodnici na svet 548 detí. Osem 
mamičiek si domov odnieslo dvoj-
čatá. Chlapcov sa tam narodilo 
292, dievčat 256.

ts, košice 

Najväčší pracovný portál na Slo-
vensku zorganizoval podujatie Pro-
fesia days Košice po druhý raz. Záu-
jem zamestnávateľov aj uchádzačov 
potvrdzuje, že o informácie z trhu 
práce je na východnom Slovensku 
veľký záujem. Kým v minulom roku 
boli na košickom veľtrhu zastúpené 
obe pohlavia viac-menej vyrovna-
ne, tento rok zaujalo podujatie viac 
žien. Tie tvorili 65 % návštevníkov. 

Medzi 5-tisíc uchádzačmi bola väč-
šina do 34 rokov. Najväčšia časť 
mala vyštudovanú vysokú školu, 
podstatnú časť prítomných však 
tvorili aj ľudia so stredoškolským 
vzdelaním a desatina mala základ-
né vzdelanie. Tieto informácie tak 
potvrdzujú skutočnosť, že pracovné 
pozície na veľtrhu boli všestranné. 
Organizátorov zároveň teší, že me-
dzi zúčastnenými neboli iba ľudia 
bez práce. Čas na udalosť si minulý 
týždeň našli aj pracujúci, absolven-

ti či študenti. Tieto rôzne skupiny 
na trhu práce boli motivované aj 
sprievodnými aktivitami, akými 
boli práve inšpiratívni spíkri, vzde-
lávacie prednášky, testovanie, mož-
nosť modelových pohovorov, ale aj 
súťaže a mnoho ďalšieho.

V Košiciach je jednotkou 
administratíva
Účastníci Profesia days mali naj-
väčší záujem o prácu v adminis-
tratíve. Veľtrh tak potvrdil to, na 

čo poukazujú aj údaje najväčšieho 
pracovného portálu Profesia.sk. 
O prácu v administratíve je pritom 
najväčší záujem nielen v Košickom 
kraji, ale na celom Slovensku. Za-
mestnávatelia, ktorí majú záujem 
stretnúť sa naživo nielen s uchád-
začmi o prácu, majú už teraz mož-
nosť zabezpečiť si miesto na Pro-
fesia days v Bratislave. V hlavnom 
meste ide o tradičné podujatie, 
ktoré sa bude konať v marci 2019 
už po 10. raz.

tasr, Slovensko 

Ocenenie si prevzala v utorok ve-
čer v Bratislave a Slovensko bude 
reprezentovať v rámci medziná-
rodnej súťaže Global Teacher Prize 
v Dubaji. Cenu verejnosti získala 
Noémi Ráczová, ktorá učí v Škole 
úžitkového výtvarníctva v Koši-
ciach. Do národného kola prvého 
ročníka súťaže sa zapojilo 100 uči-
teľov a desiatku finalistov vybrala 
sedemčlenná odborná medziná-
rodná komisia. „Sledovali sme, ako 
učiteľ dosahuje úspech u každého 
žiaka, ale i to, akým spôsobom 

učí, aké používa metódy a inová-
cie. Dôležité bolo i to, ako dokáže 
inšpirovať a spolupracovať s inými 
učiteľmi,“ povedal pre TASR Ju-
raj Hipš z Komenského inštitútu 
a neziskovej organizácie Živica, 
ktoré súťaž organizovali. Ocene-
nie podľa jeho ďalších slov slúži aj 
k tomu, aby sa poukázalo na to, aké 
je učiteľské povolanie dôležité a že 
je to „jedno z najťažších a možno 
aj najmenej doceňovaných povo-
laní na Slovensku“. Organizátori 
meno víťazky vyhlásili netradične 
– vyslali ho do vesmíru na obežnú 
dráhu slovenskej družice s názvom 

skCube a z nej prijali signál v po-
dobe morzeovky. Do finále prvého 
ročníka súťaže sa dostalo desať 
učiteľov, z ktorých bolo osem žien. 
Najstarším finalistom bol 59-ročný 
učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama 
Paulinyho-Tótha v Martine Jozef 
Beňuška, naopak, najmladším bol 
34-ročný učiteľ biológie a geografie 
v Základnej škole na Mládežníckej 
ulici v Púchove Jaromír Flaškár. 
Finalisti pôsobia v školách v Bra-
tislave, Košiciach, Martine, Ru-
žomberku, Púchove, Humennom, 
ale aj v obci Muránska Dlhá Lúka 
v okrese Revúca. Tkáčová uviedla, 

že najcennejšou spätnou väzbou sú 
pre ňu nadšení žiaci, lebo nadšenie 
je podľa nej najväčšou hnacou si-
lou vlastného rozvoja. Zameriava 
sa na informatické, prírodovedné 
a technické predmety. Motivácia 
žiakov, špeciálne dievčat, je pre 
ňu kľúčová. „Aj vďaka jej nadše-
niu tvoria dievčatá viac ako tretinu 
maturantov z informatiky, čo pred-
stavuje najvyšší podiel na Sloven-
sku,“ priblížil Hipš. Víťazka sa ve-
nuje aj učiteľom, pretože prednáša 
a pôsobí ako lektorka a vedie kluby 
učiteľov informatiky.

Humenská pôrodnica pripravuje pre budúce mamičky pravidelné stretnutia s primárom,  
v rámci ktorých budú mať možnosť pozrieť si jej priestory.

Druhý ročník veľtrhu Profesia days na východnom Slovensku je úspešne za nami. Do Spoločenského pavilónu v Košiciach 
zavítalo 5-tisíc ľudí. O vyše 100 vystavovateľov, spíkrov či vzdelávanie prejavili záujem rôzne skupiny ľudí.

Prvou víťazkou v súťaži Učiteľ Slovenska sa stala učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach Zuzana Tkáčová.
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tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Ako TASR informovala Iveta Huč-
ko Stypová zo Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia, Inšpektorát 
životného prostredia (IŽP) Košice 
v tejto súvislosti neudelil súhlas na 
prevádzkovanie skládky odpadov 
„Skládka nie nebezpečného odpa-
du Snina“ z dôvodu, „že uvedený 
súhlas stratil platnosť uplynutím 
lehoty, na ktorý bol vydaný, t. j. 30. 
júna 2017“. Podľa jej ďalších slov 
súčasne neudelil súhlas na vypúš-
ťanie znečistených odpadových vôd 
z vetvy „C“ do povrchových vôd toku 
Pčolinka z dôvodu, že ich vypúšťanie 
do recipienta bez ich predchádza-
júceho čistenia je v rozpore s usta-
novením vodného zákona, „ktorý 
ustanovuje, že prípustné hodnoty 
znečistenia odpadových vôd ne-
možno zabezpečiť ich riedením 
s ostatnými vodami, ale ich prime-
raným čistením“. Prevádzkovateľ sa 
podľa jej ďalších slov voči rozhod-
nutiu odvolal v zákonom stanovenej 
lehote. „IŽP Košice vykonal dopln-
kové konanie a neodkladne postú-

pi podané odvolanie na 
odvolací orgán, ktorým je 
Slovenská inšpekcia život-
ného prostredia - Ústre-
die, útvar integrovaného 
povoľovania a kontroly, 
Bratislava, ktorý v danej 
veci rozhodne,“ doplnila. 
Ako pre TASR uviedol ria-
diteľ VPS Ján Alušík, dú-
fajú, že v rámci odvolania 
budú úspešní. „Čakáme, 
že prídu tie kladné roz-
hodnutia a budeme môcť 
prevádzkovať skládku 
a riešiť, samozrejme, tie 
problémy, ktoré tam sú,“ 
spomenul. Zdôraznil, že výdavky na 
zatvorenú skládku od začiatku roka 
predstavujú približne 80 000 eur. 
„Naši ľudia berú minimálne mzdy, 
vyhadzujeme peniaze do vzduchu,“ 
vysvetlil s tým, že okrem iného splá-
cajú aj nový kompaktor. Spomenul, 
že kým vlani vyviezli na skládku ko-
munálny odpad v objeme 5200 ton, 
za osem mesiacov tohto roka to bolo 
6200. Výdavky na jeho likvidáciu 
počas ôsmich mesiacov vyčíslil na 

sumu okolo 85 000 eur. „Náklady 
sú zvýšené aj na prepravu i nad-
časy,“ poznamenal. Ak by skládku 
prestali prevádzkovať úplne, podľa 
Aľušíka by to okrem zvýšených ná-
kladov predstavovalo aj to, že by 
oveľa skôr boli postavení pred prob-
lém, kde odpad voziť. Spomenul aj 
fakt, že s projektom výstavby sklád-
ky sa súbežne realizoval aj projekt 
jej rekultivácie vrátane rozpočtu. 
Súvisí s tým aj tvorba finančnej 

účelovej rezervy. „Momentálne je 
tam polovica, čiže by sme ju nemali 
ani za čo zatvoriť,“ dodal. Problém 
nastal ešte vlani, keď VPS, s. r. o., 
nepožiadali o predĺženie časti integ-
rovaného povolenia včas. Odpad na 
skládky do Mysliny pri Humennom 
a obce Papín vyvážajú od konca 
minulého roka. Predpokladaná ži-
votnosť sninskej skládky je podľa 
mesta minimálne 20 rokov.

ts, Slovenskoa

Podmienkou však je, aby bol váš 
elektronický občiansky preukaz 
aktivovaný bezpečnostným osob-
ným kódom /BOK/. Aktiváciu 
BOK možno urobiť len na polícii. 
Ministerstvo vnútra v spolupráci 
s Národnou agentúrou pre sieťové 
a elektronické služby  /NASES/ 
sprístupnilo novú verziu aplikácie 
eID klient, pomocou ktorého doká-
žete požiadať o všetko potrebné pre 
e-podpis cez internet. Po prihlásení 
občianskym preukazom /zadaním 
BOK/ aplikácia eID klient automa-

ticky zistí stav certifikátov – ak ich 
používateľ nemá alebo sú neplatné, 
ponúkne ich vydanie. Aktualizácia 
softvéru na čipe občianskeho pre-
ukazu prebehne cez zabezpečený 
komunikačný kanál, sami si na-
stavíte PIN k elektronickému pod-
pisu a tiež PUK, pomocou ktorého 
v prípade potreby dokážete PIN 
odblokovať. Systém vám v ďalších 
krokoch vydá tri typy certifikátov: 
kvalifikovaný certifikát pre e-pod-
pis budete používať pri podpiso-
vaní v elektronickom prostredí, 
e-podpis je rovnocenný s vlast-
noručným podpisom v klasickom 
papierovom úradnom styku; certi-

fikát pre vytváranie zdokonalené-
ho e-podpisu; šifrovací certifikát, 
ktorý využijete na dešifrovanie ko-
munikácie určenej výhradne vám. 
Nová služba funguje zatiaľ len pre 
operačný systém Windows, verzie 
pre ďalšie operačné systémy spus-
tíme čoskoro. Aktuálna verzia eID 
klienta spolu s ostanými ovládačmi 
pre elektronický občiansky preukaz 
je k dispozícii aj na https://eidas.
minv.sk/TCTokenService/downlo-
ad/ vrátane používateľskej príruč-
ky. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu 
rozhodnete elektronický podpis 
prestať používať, môžete ho onli-
ne zrušiť pomocou elektronickej 

služby, ktorá funguje už niekoľko 
rokov. Obnoviť si ich môžete kedy-
koľvek bezplatne online pomocou 
novej služby. Slovenská republika 
v minulom roku hromadne zrušila 
tristotisíc elektronických podpisov 
z dôvodu ich potenciálnej zneuži-
teľnosti, ktorú  odhalil tím etických 
hackerov z Masarykovej univerzity 
v Brne. Od 31. októbra vydáva bez-
pečnejšie typy certifikátov, v súčas-
nosti ich na elektronické podpiso-
vanie používa 130-tisíc držiteľov. 
Všetky elektronické služby posky-
tované štátom nájdete na www.
slovensko.sk

Snina: Verejnoprospešné služby vyvážajú odpad aj naďalej na cudzie skládky  

Elektronický podpis na elektronický občiansky preukaz si už možno bezplatne vyžiadať aj cez internet

Verejnoprospešné služby Snina (VPS), s. r. o., vyvážajú aj naďalej odpad z mesta na cudzie skládky. Inšpekcia životného 
prostredia im totiž neudelila súhlas na prevádzkovanie tej vlastnej. Voči rozhodnutiu podali odvolanie.

Každý, kto sa rozhodne používať elektronický podpis, môže od začiatku októbra získať potrebné certifikáty na jeho tvorbu 
online cez internet. Dosiaľ to bolo možné len osobnou návštevou policajných pracovísk dokladov. 
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tasr, Slovensko

Modlitba ruženca sa vyvinu-
la v 12. storočí z tzv. ľudového 
žaltára, pri ktorom sa namiesto 
150 žalmov modlilo 150 „Zdra-
vasov“. Pri odpočítavaní mod-
litby sa používali najskôr malé 
kamienky, neskôr boli nahra-
dené guľôčkami. Do používa-

nia v cirkvi modlitbu ruženca 
zaviedol svätý Dominik. V 14. 
storočí boli „Zdravasy“ rozdele-
né do 15 desiatkov, neskôr v 15. 
storočí sa pridala ku každému 
desiatku myšlienka zo života 
Ježiša Krista. Ide o radostný, 
bolestný a slávnostný ruženec. 
V roku 2002 pápež Ján Pavol II. 
stanovil ďalšiu časť svätého ru-

ženca, tzv. ruženec svetla, ktorý 
je zameraný na Ježišovo verejné 
pôsobenie. Desiaty mesiac v ka-
lendárnom roku sa v katolíckej 
cirkvi spája aj s misiami, TASR 
o tom informovala Konferencia 
biskupov Slovenska (KBS). Ok-
tóber sa podľa KBS stal misij-
ným mesiacom na pamiatku ob-
javenia amerického kontinentu, 

ktoré otvorilo novú kapitolu v 
dejinách evanjelizácie. Mesiac 
vrcholí slávením Misijnej nede-
le počas predposlednej nedele 
mesiaca, v tomto roku 21. ok-
tóbra. V tento deň sa modlitbou 
a kostolnou zbierkou na Sloven-
sku môžu podporiť misie hlavne 
v Etiópii.

Daša Jeleňová, Prešov, FOTO: PSK

O ocenených v troch kategóriách 
rozhodli na základe nominácií 
členovia Komisie sociálnych vecí 
a rodiny pri Zastupiteľstve Pre-
šovského samosprávneho kraja. 
Ceny za rok 2018 si z rúk predse-
du PSK prevzali traja laureáti. V 
kategórii poskytovateľ sociálnych 
služieb spomedzi štyroch nominá-
cií získalo Krídla túžby Integrač-
né zariadenie KOR-GYM, n. o., 
v Hertníku, ktoré komplexné soci-
álne služby poskytuje odkázaným 
ľuďom už 25 rokov. Domov sociál-
nych služieb počas svojej existen-
cie výrazne prispel ku skvalitneniu 
života ľudí s mentálnym a kom-
binovaným postihnutím zavádza-
ním rôznych druhov pracovnej 
terapie i zlepšením materiálnych 
podmienok. Návrh na ocenenie 
zaslali zamestnanci a obyvatelia 
zariadenia. V kategórii zamest-
nanec u poskytovateľa sociálnych 
služieb si krajské ocenenie spome-
dzi ôsmich nominovaných prevza-
la Mária Dzuracká z Centra sociál-
nych služieb Ametyst v Tovarnom. 
Klienti i kolegovia, ktorí ju navrhli 
na ocenenie, si vážia predovšet-
kým jej odborný i ľudský prístup, 
schopnosť motivovať prijímateľov 
k rôznym voľnočasovým i pracov-

ným aktivitám. Osobitne vyzdvi-
hujú jej osobnú zaangažovanosť 
v starostlivosti o zariadenie, v kto-
rom pracuje viac ako 38 rokov 
a zanietenosť v zveľaďovaní cen-
tra, často nad rámec pracovných 
povinností.
V kategórii prijímateľ sociál-
nych služieb komisia rozhodova-
la medzi dvomi návrhmi. Cena 
bola udelená Marcelovi Janičovi 
z Centra sociálnych služieb Záti-
šie v Snine - DSS Osadné. Tento 
40-ročný klient, ktorý žije v do-
move sociálnych služieb od svojho 
detstva, je obdivuhodným príkla-
dom nezištného dobrovoľníctva. 
Napriek svojmu hendikepu sám 
pomáha iným – v obci roznáša 
obedy pre seniorov, pravidelne 
ich navštevuje a je ich najbliž-
ším dôverníkom i spoločníkom. 
Ochota pomôcť, pracovať na sebe 
i zmenách vo svojom osobnom 
živote mu priniesla nomináciu, 
ktorú zaslal protojerej Pravosláv-
nej cirkevnej obce Osadné Peter 
Soroka. „Udeľovanie ocenení je 
prejavom vďačnosti poskytovate-
ľom a zamestnancom sociálnych 
služieb za to, že nahrádzajú svojim 
klientom domov i za to, že svoju 
prácu robia srdcom. Často nad 
rámec svojich možností, síl i plá-
ce, ktorá nezodpovedá náročnosti 

tohto povolania. Ocenenie je záro-
veň vyjadrením obdivu klientom, 
ktorí rozdávajú okolo seba oveľa 
viac úsmevu a dobrej energie ako 
my ostatní, a sú pre nás inšpirá-
ciou,“ povedal na odovzdávaní 
cien predseda PSK Milan Ma-
jerský. Slávnostné odovzdávanie 
najvyšších krajských ocenení v so-
ciálnych službách bolo aj tento rok 
spojené s koncertom bez bariér. 
V galaprograme sa predstavili 
klienti zo Stropkova, Sniny, No-
vej Sedlice, Brezovičky, Legnavy 
i Spišskej Starej Vsi. Už tradične 
išlo o vybrané vystúpenia z regio-
nálnych koncertov, ktoré sa usku-
točnili v priebehu júna vo Vyšnom 

Kazimíre a na Spišskom salaši pri 
Spišskom Podhradí.
Podujatie Krídla túžby nadväzuje 
na tradíciu prehliadky Deň bez 
bariér, ktorého sedem ročníkov 
pripravila krajská samospráva 
v rokoch 2003 až 2009. Udeľova-
nie ocenení je pridanou hodnotou 
pre zariadenia, pre zamestnancov 
i prijímateľov, ktorí svojimi výni-
močnými úspechmi, kvalitou slu-
žieb a prístupom k práci môžu byť 
príkladom dobrej praxe a motivá-
ciou pre ostatných. Takúto symbo-
liku nesie v sebe aj samotná cena, 
ide o keramickú plastiku s motí-
vom okrídlenej barly v žltom srdci.

Cirkvi: Október je v katolíckom kalendári mesiacom svätého ruženca a misií

Kraj udelil najvyššie ocenenia v sociálnych službách

SPRAVODAJSTVO / KRIMI

Október je v katolíckom kalendári mesiacom svätého ruženca, pretože 7. októbra sa oslavuje sviatok Ružencovej Panny Márie. 

Prešovský samosprávny kraj už po ôsmy raz odovzdal najvyššie krajské ocenenia v sociálnych službách – Krídla túžby.  
Ceny za rok 2018 si prevzali traja laureáti v rámci galaprogramu na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského.  

Jeho súčasťou bol už tradične koncert bez bariér.
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ts, Humenné

Prešovský samosprávny kraj 
prispeje knižniciam vo svojej zria-
ďovateľskej pôsobnosti na nákup 
nových kníh. Zo svojho rozpočtu 
vyčlenil na tento účel 150-tisíc eur. 
Účelovou dotáciou chce krajská 
samospráva podporiť zvyšovanie 
čitateľskej gramotnosti a kultú-
ru čítania najmä u detí a mladých 
ľudí. Pridelené financie sú účelovo 
viazané na nákup nových kníh, kto-
ré majú prispieť k uspokojovaniu 
čitateľských potrieb a záujmov oby-
vateľov kraja, predovšetkým detí 
a mladých ľudí. „Knihy ako dôležitý 
nástroj vzdelávania a poznania sú 
rovnako prostriedkom na šírenie 
vzdelanosti, umenia, kultivovanie 
jazyka, ale aj osobnosti. Schop-

nosť čítať sa pokladá za základnú 
kompetenciu človeka, ktorá je ne-
vyhnutná pre jeho osobný rast a za-
pojenie do spoločnosti. Zvyšova-
nie čitateľskej gramotnosti najmä 
u detí a mládeže je vysoko aktuálne 
hlavne dnes v dobe e-technológií 
a kríze čítania s porozumením,“ 
uviedla Marta Skalková, riaditeľka 
Knižnice P. O. Hviezdoslava v Pre-
šove, ktorá je zároveň inštitúciou 
s krajskou metodickou pôsobnos-
ťou. Ako dodala, dotácia zriaďova-
teľa na rozšírenie knižničného fon-
du a podpory kultivovaného čítania 
korešponduje aj so záujmom štátu 
a ministerstva kultúry. Kľúčom k 
prideleniu finančných prostriedkov 
na nákup kníh bol príspevok 0,25 
€ na jedného obyvateľa okresu. 
Na základe prepočtov si prilepší 

všetkých sedem knižníc v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja. Knižnica P. 
O. Hviezdoslava v Prešove dostane 
44-tisíc eur, Podtatranská knižnica 
v Poprade 26-tisíc, Hornozemplín-
ska knižnica vo Vranove nad Top-
ľou 21-tisíc, Okresná knižnica D. 
Gutgeselav Bardejove 20-tisíc eur. 
Pre Vihorlatskú knižnicu v Hu-
mennom je vyčlenených 17-tisíc 
eur, pre Ľubovniansku knižnicu 
v Starej Ľubovni 14-tisíc a Pod-
dukliansku knižnicu vo Svidníku 
8-tisíc eur. Knižnice medziročne 
zaznamenávajú prírastky v kniž-
ničných fondoch, vlani pribudlo 
takmer 24-tisíc kníh a rôznych 
dokumentov. V minulom roku sa 
tak stalo vďaka mimoriadnej do-
tácii 100-tisíc eur, ktorú na nákup 

kníh poskytol zriaďovateľ. Ten 
zo svojho rozpočtu prideľuje úče-
lové financie pravidelne posledné 
štyri roky. V Prešovskom kraji je 
evidovaných 310 verejných knižníc, 
z toho 260 aktívnych, čo je najviac 
zo všetkých krajov na Slovensku. 
Vo svojich fondoch evidujú vyše 2 
milióny kníh a iných dokumentov. 
Priamo v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Prešovského samosprávneho 
kraja je sedem regionálnych kniž-
níc – v Prešove, Poprade, Starej 
Ľubovni, Vranove nad Topľou, Bar-
dejove, Humennom a vo Svidníku. 
Vlani zaregistrovali vyše 518-tisíc 
návštevníkov, takmer 1,5 miliónov 
výpožičiek a zorganizovali 3 500 
vzdelávacích či kultúrnych poduja-
tí. Služby využíva viac ako 40-tisíc 
registrovaných používateľov.

Kraj prispeje knižniciam na nákup nových kníh
Pre Vihorlatskú knižnicu v Humennom je vyčlenených 17-tisíc eur.

tasr, mpo, Humenné, FOTO: MM  

Predvolebný program pripravo-
val v spolupráci s poslancami po 
stretnutiach s ľuďmi v uliciach. Má 
niekoľko okruhov. Medzi prvými je 
transparentnosť. „Chceme otvoriť 
ľuďom toto mesto, chceme my byť 
otvorení,“ zdôraznil s tým, že chcú, 
aby mali občania možnosť na mest-
ských zastupiteľstvách či komisiách 
diskutovať a predniesť svoje názory. 
K ďalším jeho prioritám patrí tiež 
vybudovanie moderného mesta či 
podpora zamestnanosti. „Aj keď tá 
miera evidovanej nezamestnanosti 
v Humennom, tak ako na celom 
Slovensku, klesá, je treba povedať, 
že množstvo ľudí odchádza za prá-
cou mimo Humenného,“ poukázal 
v tomto smere na to, že v meste 
za posledné roky nepribudol žia-
den významnejší investor, ktorý 

by ponúkol slušne platené pracov-
né miesta. Medzi ďalšie okruhy 
jeho predvolebného programu 
patrí sociálna oblasť, rozvoj mes-
ta, infraštruktúra, kultúra, šport či 
cestovný ruch, ale aj vzdelávanie 
a mládež. Zaradil k nim tiež život-
né prostredie, občianske združenia 
a tretí sektor. Jeho cieľom je, „aby 
ľudia v tomto meste mali dostatok 
priestoru pre svoju sebarealizáciu“. 
Za problémové označil medziľud-
ské vzťahy, podľa neho je mesto 
veľmi polarizované. Predsedníčka 
poslaneckého klubu OĽaNO Vero-
nika Remišová, ktorá sa na tlačovej 
konferencii zúčastnila spolu s ďal-
šími predstaviteľmi vyššie spomí-
naných politických strán, uviedla, 
že v ich hnutí vyznávajú len jeden 
exekutívny mandát. Podľa nej 
mesto Humenné potrebuje „člove-
ka, ktorý sa svojmu mestu bude ve-

novať na plný úväzok“. Kandidačné 
listiny na post primátora mesta 
Humenné odovzdalo v termíne 
desať ľudí, z toho sú tri ženy. Ako 
nezávislí chcú kandidovať štyria 
uchádzači, ostatní s podporou poli-
tických strán. Kandidatúru doteraz 
okrem Merička ohlásili Peter Pi-

pák, Miroslav Porochnavý, Slavěna 
Vorobelová, súčasná hlava mesta 
Jana Vaľová, Miroslava Zajcevová, 
Vladimír Ragan a Michal Paraska. 
Komunálne voľby sa uskutočnia v 
sobotu 10. novembra 2018. Kam-
paň už beží a skončí sa 48 hodín 
pred dňom hlasovania.

Kandidát na primátora M. Meričko chce mesto otvoriť  ľuďom
Kandidát na primátora Humenného Miloš Meričko, ktorého podporujú politické strany KDH, OĽaNO, SaS,  

Spolu-Občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Strana občianskej ľavice a Strana práce, chce mesto otvoriť ľuďom. 
Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.
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Myšlienka týždňa...
"SKORO NIKTO 

NEPRÍDE SÁM NA TO, 
AKÚ CENU MÁ 

VLASTNE DRUHÝ ČLOVEK."
(JEAN DE LA BRUYÉRE; 1645-1696 – 

FRANCÚZSKY SPISOVATEĽ, FILOZOF, 
ESEJISTA, PREKLADATEĽ, ADVOKÁT A MORALISTA)

MsKS – DOM KULTÚRY
LÚČNICA

Z tvorby prof. Štefana Nosáľa. Program 
tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny 
Lúčnica. – v piatok 12. októbra o 19.00 hod. 

v divadelnej sále DK. Vstupné 15 eur.
DÁMSKA ŠATŇA

Štyri herečky, ktoré žijú v šatni divadla veľký 
kus svojho umeleckého aj reálneho života. 

Divadlo sa stalo ich druhým domovom. Ich šatňa 
je taká prestupná stanica. Prichádzajú, odkladajú 
svoju civilnú identitu, premieňajú sa na dra-

matické postavy a odchádzajú na javisko. Skvelá 
zábava v podaní štyroch vynikajúcich herečiek 
Divadla Andreja Bagara v Nitre, Evy Pavlíkovej, 
Lenky Barilíkovej, Aleny Pajtinkovej a Jany 
Kovalčíkovej. V kostýmoch Evy Kleinovej, s 
hudbou Kamila Mikulčíka a v réžii Michala 
Spišáka. – vo štvrtok 18. októbra o 19.00 hod. 

v divadelnej sále DK. Vstupné 14 eur.
SLOVENSKO - DUŠA MOJA

Autorská výstava – ZUFAR GIMAJEV (1951, 
Uzbekistan) – maliara a pedagóga. Od r. 1980 

člen Zväzu výtvarných umelcov Ruskej federácie 
(v súčasnosti jeho predseda), od r. 2012 čestným 
členom Medzinárodnej humanitárnej akadémie 
UNESCO. Jeho obrazy sú v mnohých štátnych 
galériách a múzeách, v súkromných zbierkach 

mnohých krajín sveta. – potrvá do 12. októbra vo 
výstavnej sieni DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
LIDICE

Výstava ocenených prác 45. ročníka medz-
inárodnej detskej výtvarnej súťaže Lidice 2017. 

– Potrvá do 29. októbra.
AMERIKÁNSKY DOM NA ZEMPLÍNE
Fotografická výstava k 100. výročiu vzniku 
Československa. Návrat slovenských emi-

grantov z USA bol poznamenaný aj výstavbou 
reprezentatívnych obydlí. Aplikáciou dobových 
materiálov a technológií, zľudovených deko-
ratívnych konceptov secesie a art deco vznikol 
fenomén tzv. amerikánskych domov. Výstava 
prezentuje charakteristické znaky, prvky týchto 

pamiatok. Potrvá do 31. októbra. 
OBRAZY Z NÁMESTIA MÚZ

Výber obrazov z tvorby autorov, účastníkov 
medzinárodných výtvarných festivalov v Snine. 
25 rokov Andrej Smolak Gallery. – Potrvá do 28. 

októbra vo výstavných priestoroch VM.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU

Súbor veľkoformátových dobových fotografií 
prináša zábery od najstarších dochovaných vyo-
brazení štvorkrídlového objektu renesančného 
kaštieľa a priľahlého parku na rytine z obdobia 
druhej polovice XVII. storočia po dnešok. 

KINO FAJN
3 DNI V QUIBERONE

(3 TAGE IN QUIBERON)
dráma (GER/AUT/FRA), české titulky – 8. 

októbra o 19.30 hod.
Čierno – biela intímna snímka režisérky Emily 
Atef zachytáva trojdňový pobyt slávnej herečky 
Romy Schneider v rehabilitačnom centre v 

Quiberone, kde prebieha jej posledné interview 
pre renomovaný  nemecký magazín Stern. Počas 
týchto dní, sprevádzaná svojou najbližšou pri-
ateľkou, odhaľuje pred novinárom a fotografom 
svoju dušu a neuvedomujúc si celkom  následky  
spontánnej úprimnosti  odpovedí otvára svoju 
13-tu komnatu. Fascinujúcim zážitkom z tohto 
filmu je, okrem iného,  absolútne presvedčivý 
výkon hlavnej protagonistky, nemeckej herečky 

Marie Bäumer v úlohe Romy Schneider.
ZRODILA SA HVIEZDA

(A STAR IS BORN)
hudobný, dráma (USA), slovenské titulky – 9. 

októbra o 19.30 hod.
V hlavných úlohách predstaví štvornásobný 

držiteľ nominácie na Oscara, Bradley Cooper a 
spevácka pophviezda Lady Gaga. Kým pre Co-
opera ide o režisérsky debut, pre Lady Gaga o jej 
prvú hlavnú rolu vo filme. Ostrieľaný muzikant 
Jackson Maine objaví a zamiluje sa do začína-
júcej speváčky Ally. Táto už svoj veľký sen o 
hviezdnej kariére vzdala, kým ju Jack neprinúti 
vyjsť na pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď 
Allyin raketový štart zatieni jeho vlastnú kariéru, 
Jack stále horšie nesie svoj ústup z veľkých 
pódií a o to viac bojuje so svojimi vnútornými 

démonmi.
NICO, 1988

hudobná biografia (ITA/BELGICKO), české 
titulky – 10. októbra o 19.30 hod.

ASFK... Snímka sa zaoberá poslednými dvoma 
rokmi života Christy Päffgen – „Nico“, ktorá 
v 70-tych a 80-tych rokoch výrazne ovplyvnila 
hudobnú produkciu a bola jednou z múz Andyho 
Warhola. Film hovorí o jej poslednom turné, boji 
s drogami a osobnými démonmi. Je príbehom 
znovuzrodenia umelkyne, matky a v neposled-

nom rade, ikony.
ZLÉ ČASY V EL ROYALE

(BAD TIMES AT THE EL ROYALE)
mysteriózny thriller (USA), slovenské titulky – 

11. a 13. októbra o 19.30 hod.
Niekoľko cudzincov sa stretne v zašlom hoteli 
s názvom El Royale neďaleko jazera Tahoe. 

Nemajú nič spoločného okrem tajomstiev, ktoré 
každý z nich skrýva. A kedysi vychytený hotel 
má tiež vlastnú, veľmi temnú minulosť. Kňaz, 
soulová speváčka, dve mladé dievčatá a niekto, 

kto na prvý pohľad vyzerá ako obchodný cestu-
júci. Podozrivým je aj hotel El Royale, ktorý 
nielen vo svojich stenách ale aj pod podlahou 
ukrýva mnohé tajomstvá. S príchodom noci 
a ďalších nepozvaných hostí bude mať každý 
z prítomných v El Royale aspoň jednu šanci 
na vlastné vykúpenie, predtým než sa všetko 

odoberie do horúcich pekiel.
PRINCEZNÁ A DRÁČIK

animovaný (RUS), slovenský dabing  – 13. 
októbra o 16.00 hod.; 14. 10. o 15.30 hod.
Od tvorcov seriálu Máša a medveď... Keď sa 
princezná Barbara prechádza tajnými komnat-
ami zámku, nájde čarovnú knihu. Začne v nej 
listovať a kniha ju prenesie do krajiny zázrakov, 
kde zažije neuveriteľné dobrodružstvá a stretne 
čarovné, rozprávkové bytosti. Barbara sa tu spri-
atelí s roztomilým dráčikom, s ktorým sa vyberú 
na dobrodružnú cestu - nájsť kúzelné zrkadlo. 
Práve to ju dokáže spojiť s jej dávno stranenou 
mamičkou, ktorá princeznú i jej otca kráľa dávno 
opustila. Barbara je odhodlaná zistiť pravdu o 

svojej minulosti a vyriešiť záhady celého zámku.
TAJOMSTVO DOMU S HODINAMI

(THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS 
WALLS)

rodinný (USA), český dabing  – 13. októbra 
o 17.30 hod.; 14. 10. o 17.00 hod.

Keď sa 10-ročný Lewis (Owen Vaccaro) dozvie, 
že sa musí presťahovať k svojmu strýkovi, 

netuší aké magické dobrodružstvo ho čaká. Jeho 
novým domovom sa stane rozľahlé starodávne 
sídlo, v ktorom, ako čoskoro zistí, sa dejú veľmi 
čudné veci. Strýko (J. Black) a jeho susedka 
(C. Blanchett) sú totiž čarodejníci a už dlho sa 
snažia rozlúštiť tajomstvo strašidelných hodín, 
tikajúcich v stenách domu. Podarí sa im s 

Lewisovou pomocou hodiny zastaviť a odvrátiť 
tak apokalypsu, ktorú kedysi dávno naplánoval 

jeden zlý čarodejník?
PRVÝ ČLOVEK

(FIRST MAN)
dráma (USA), slovenské titulky – 14. a 16. 

októbra o 19.00 hod.
Jedno z najväčších dobrodružstiev v dejinách 

ľudstva. A film o ňom vznikol až po päťdesiatich 
rokoch. Dramatický príbeh letu Neila Armstron-
ga na Mesiac mapuje oscarový režisér Damien 
Chazelle, ktorý na obežnú dráhu vyslal Ryana 
Goslinga. Príbeh Prvého človeka začína v roku 
1962, keď Niel Armstrong začal pracovať ako 
pilot pre NASA a kedy sa musel vyrovnať s 

osobnou tragédiou, smrťou dvojročnej dcéry na 
nevyliečiteľnú chorobu. Pre prácu, ktorá preds-
tavovala permanentné dotyky so smrťou si ťažko 
mohli v NASA vybrať vhodnejšieho kandidáta.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

08. 10. BRIGITA
09. 10. DIONÝZ, DIONÝZIA
 (Svetový deň pošty)
10. 10. SLAVOMÍRA
 (Svetový  deň  duševného  zdravia  / 

Medzinárodný deň za zredukovanie 
prírodných katastrof / Svetový deň 
proti  trestu  smrti  /  Európsky  deň 
depresie)

11. 10. VALENTÍNA
  (Svetový  deň  proti  bolesti  / 

Deň  solidarity  s  politickými 
väzňami  v  Juhoafrickej 
republike)

12. 10. MAXIMILIÁN, MAX
  (Medzinárodný deň zborového 

spevu / Svetový deň artritídy / 
Svetový deň vajec)

13. 10. KOLOMAN
  (Svetový  deň  hospicovej 

a paliatívnej starostlivosti)
14. 10.  BORIS
 (Deň starých rodičov / 

Svetový deň normalizácie)
15. 10.  TERÉZIA
 (Deň bielej palice / Svetový 

deň vidieckych žien / Svetový 
deň umývania rúk)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
08. 10.  SITA / SABAR
09. 10.   PIŠTA / EMA
10. 10.   BALÚ / VIKY
11. 10.   DORKA / FILIP
12. 10.   FELÍNA / TESS
13. 10.   ARAM / MARÍNA
14. 10.   LILY / BECKY
15. 10.   GRAND / PRINC
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KÚPALISKO V HUMENNOM
(08. - 14. 10. 2018)

vnútorný  
25-metrový BAZÉN 

ut 13.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
str 13.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod. 
štvr 14.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
pia  13.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
sob PLAVECKÉ PRETEKY
(Jesenné plavecké nádeje VSO) 
ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
ut - sob 13.00 – 20.00 hod.
ned  10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
ut - sob  15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

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.

08. 10.  PRI KAŠTIELI, 
  Mierová ul. 33/1 (Pod stračou 

nožkou)
09. 10.  DON BOSCO,
  Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
10. 10.  PRI FONTÁNE,
  Námestie slobody 28
11. 10.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
  Hviezdoslavova ul. 29
12. 10.  LABORECKÁ,
  Laborecká ul. 58
13. 10.  MÁRIA, 
  Krátka ul. 3
14. 10.  LÚČ,
  Ul. 1. mája 22
15. 10.  CENTRUM,
  Námestie slobody 67

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

P R Á C A
 � 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

P R E D A J
 � Predám STROMČEKY 

(vlašský orech) na 
presádzanie / KONZUMNÉ 
ZEMIAKY (červené a žlté). 
Tel. 0918 279 885.

HE-R/0138

 � Predám BUKOVÉ 
ODREZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

P R E N Á J O M
 � Dáme do prenáj-

mu KANCELÁRSKE 
PRIESTORY v zrekon-
štruovanej budove SFZ 
na ul. Osloboditeľov 3 
v HE (100 m od centra 
mesta, parkovacieho 
miesta zdarma). Viac 
na tel. č. 0905 809 038; 
e-mail: sekretariat@
obfzhumenne.sk

HE-R/0081

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Ak opadá lístie do 
polovice októbra, mala by 

byť mokrá zima.

Hmla na úsvite býva od 
Brigity (8. 10.).

Valentínka (11. 10.) dáva 
mnoho vínka.

Po svätej Terézii (15.10., 
panna a učiteľka 

Cirkvi) už mráz lezie po 
strechách.

Keď si sedliak hľadá 
v októbri kabanicu, 
neuvidí veru v jari 

húsenicu.

Dažde v októbri 
predpovedajú úrodný 

rok.

Búrlivý október - sotva 
bude zima stála.

PRANOSTIKA

Východ / Západ  S L N K A 
pon (08.10.)  6:36 / 17:59 hod.
ut  6:37 / 17:57 hod.
str  6:39 / 17:55 hod.
štvr  6:40 / 17:52 hod.
pia   6:42 / 17:50 hod.
sob  6:43 / 17:49 hod.
ned  6:45 / 17:47 hod.
pon (15.10.)  6:46 / 17:45 hod.

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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Jesenné majstrovstvá východoslovenskej oblasti 
(jpnc), -MJK; Humenné; FOTO ARCHÍV PKCH

Plavecké preteky po dlhšej 
letnej pauze nabrali na obrát-
kach. Dočkali sme sa aj v hu-
menskom krytom bazéne, keď 
sa tu 29. septembra uskutočnili 
preteky plavcov z východu re-
publiky. Na štart dlhých tratí 
sa prezentovalo 60 mužov 
(chlapcov) a 55 žien (dievčat) 
klubov a oddielov z Humen-
ného, Michaloviec, Popradu, 
Prešova a z Košíc. 

Plávalo  sa  400,  800  a  1  500 
metrov  voľným  spôsobom. Pla-
vecký  klub  Chemes  Humenné 
nominoval 15 mužov a 11 žien.
U  jedenásťročných  plavcov 
mal domáci klub piatich medai-
lových  zástupcov... Oliver Ver-

ba  vystúpil  dvakrát  na  najvyšší 
stupeň  víťazov  -  400  a  800 
metrov  VS;  Valerie Semotam-
ová  si  siahla  na  dve  strieborné 
medaily  -  400  a  800  metrov 
VS; Matúš Adamec si vyplával 
rovnako dve striebra - 400 a 800 
metrov VS; Mária Balogáčová 
stála  dva  razy  na  bronzovom 
stupni  víťazov  -  400  a  800 
metrov VS; a Rastislav Fecenko 
raz, pri dĺžke 800 metrov voľný 
spôsob.
V  kategórii  dvanásťročných  sa 
Zuzana Pavliková  postavila 
na zlatý  stupeň víťazov  - 1 500 
metrov a striebro získala na 400-
m  trati  VS.  Anna Stephanie 
Buhajová  zaplávala  striebornú 
1  500-vku  a  štvrtá  skončila  na 
400-m vzdialenosti VS. Timotej 
Leško  si postriebril  štvorstovku 

a na dvojnásobnej trati doplával 
na štvrtom mieste.
Naši trinásťroční plavci tiež lovi-
li cenné kovy...  Michal Pandoš  
nikoho pred  seba nepustil  a vy-
plával si dva zlaté medaily - 400 
a  800  metrov  VS. Martin Ján 
Vaceľ zvíťazil  na  1  500-metro-
vej  trati  a  bronz  mu  odovzda-
li  po  ukončení  disciplíny  400 
m  voľným  spôsobom.  Ema 
Borščová  získala  dve  bronzové 
medaily,  za  400  a  800  metrov 
VS. Boris Barica zaplával bron-
zovú 1 500-vku a na 400 metrov 
dohmatol štvrtý.
Pätnásťročné talenty PK Chemes 
Humenné  -  Sarah Čajbiková 
a Lenka Melničáková  plávali 
svoje  posledné  preteky  za  svoj 
materský  klub.  Pred  prestupom 
do  Športového  klubu  polície 

Košice, kde navštevujú športové 
gymnázium.  Sarah  si  vyplávala 
striebro  na  400-metrovej  vzdi-
alenosti  a  Lenka  bronz  na  dvo-
jnásobnej trati.
Osemnásťročný  junior  Denys 
Breznyak  zvládol  400  metrov 
voľným spôsobom na bronzovej 
pozícii.
Prvé majstrovské preteky jesen-
nej plavecky sezóny sa nám vy-
darili.  Všetci  zverenci  trénerov 
Mariána  Tomahogha  a  Jána 
Pencáka  si  zlepšili  osobné  re-
kordy,  aj  tí,  ktorí  nezískali me-
daily,  čo  samozrejme  potešilo. 
Odzrkadlila sa tým letná prípra-
va  počas  sústredení  v  Chorvát-
sku  a  na  Zemplínskej  šírave. 
Poďakovanie patrí  pracovníkom 
kúpaliska v Humennom za dobrú 
spoluprácu počas pretekov.
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v plávaní – dlhé trate disciplíny voľný spôsob
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BASKET SERVIS – muži

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 PRÍPRAV-
KY

v dňoch: pondelok – piatok
od 16.30 hod. v tenisovom areáli 

(antukové kurty) 
na Chemlonskej ul. v Humennom.

Informácie – tel. 0905 608 539

Tydam UPJŠ KOŠICE - 1. BK HUMENNÉ  
86:64 (17:17, 26:15, 23:17, 20:15)

Strelci 1. BK HE: Tkač15, Pirkovský 11, Lošak 7, Kincel 6, Babjak  
(Boršč 10,   Bilec 5, Gavaľa 4, Kulik 2, Pliško 2, Glasa).
Slovami  trénera  1.  BK,  Mareka  Buriča:  „Na prvý zápas novej 
sezóny vycestovali Humenčania do Košíc k vysokoškolákom z Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika. Po vyrovnanej prvej štvrtine sme 
doplatili na nepresné prihrávky a zbytočné straty lôpt, čo domáci 
potrestali a plne využili na získanie desaťbodového náskoku, ktorý 
si udržali až do konca tretej štvrtiny. V poslednej desaťminútovke po 
vyfaulovaní troch hráčov sme už nemali dostatok mentálnej sily na 
zvrat a tak som dal príležitosť zahrať si všetkým hráčom z lavičky.“

H
E
 /0101

H
E
-S/0042

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E
-R
/0117
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(dk), -MJK-; Bratislava, Snina 

V termíne 29. a 30. septem-
bra  sa v bratislavskej špor-
tovej hale Mladosť usku-
točnil turnaj Slovenského 
pohára v šerme kordom 
mladších a starších žiakov, 
a kadetov – WIRTSCHAF-
TEROV MEMORIÁL. 
Sninskí šermiari si tu vy-
bojovali dve zlaté, jednu 
striebornú a dve bronzové 
medaily.

V  nasledujúcich  riadkoch 
prinášame umiestnenie snin-
ských  šermiarov  v  jednotli-
vých kategóriách...
KADETI *  ...  7. Tomáš Pet-
ro,  8. Tomáš Gazda,  9. Ma-
tej Kohút, 12. Štefan Šimo... 
Víťazom  sa  stal  Sopoliga 
z KŠK Košice.
KADETKY  *  1.  Želmíra 
Grossrubatscher...  3.  Vie-
roslava  Grossrubatscher, 
3.  Mária  Riedl...  6.  Tamara 
Kohútová,  7.  Natália  Hrus-
tičová.
STARŠÍ ŽIACI U-14  (chlap-
ci aj dievčatá spoločne) *  ... 
2.  Mária  Riedl...  7.  Martin 

Hrustič...  Víťazom  sa  stal 
Ondo z Willardu Košice.
V kategórii STARŠÍCH ŽIA-
ČOK U-14  z  redukovaného 
poradia  spoločnej  súťaže  sa 
víťazkou stala Riedl Mária.
MLADŠÍ ŽIACI U-12  *  1. 
Lukáš  Sentivan...  7.  Martin 
Koškovský...
V  kategórii  MLADŠÍCH 
ŽIAČOK U-12 Snina nemala 
zastúpenie, víťazkou sa stala 
Struc z Willardu Košice.

Slovami  trénera  Dalibora 
Kazíka:  „Trochu nás skla-
mali naši kadeti, Petro ne-
mal ďaleko od zisku medaily. 
Zato veľmi pekný a bojovný 
výkon podali naše kadetky 
a hlavne staršia žiačka Ma-
ruška Riedl, ktorá získala 
bronz v kadetkách a v star-
ších žiakoch medzi chlapca-
mi sa dostala do finále a bola 
aj najlepšie umiestnená star-
šia žiačka.  Výborné výkony 
podali aj  mladší žiaci, Sen-
tivan jednoznačne zvíťazil a 
aj Koškovský podal výborný 
výkon. Z Bratislavy si pre-
to odnášame cenné body do 
Slovenského pohára.“

Mladí sninskí šermiari zabodovali na bratislavských planšoch

Kadetky – Ž. Grossrubatscher, M. Riedl, V. Grossrubatscher a N. Hrustičová.   | FOTO ARCHÍV DK

Mária Riedl a Martin Hrustič.  | FOTO ARCHÍV DK

T. Petro, T. Gazda, M. Koškovský, L. Sentiván a Š. Šimo. | FOTO ARCHÍV DK
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 12. kolo

FK HUMENNÉ –  
BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES

4:0 (2:0)

Góly: 3. Pavol Ruskovský, 27. 
Vlado Voroňák, 67. Slobodan 
Andrić, 78. Predrag Radova-
nović. 
Žlté karty: nikto – 60. D. Tuch. 
R: L. Dzivjak – M. Filipák, J. 
Bali-Jenčik. D: 350.

FK HE: M. Klamár – F. Dolutov-
ský  (88. D. Krajník),  J.  Bialon-
čík, N. Laković (85. N. Laković), 
V. Voroňák  (88.  D. Matta),   M. 
Zlacký,  S. Andrić  (76.  L.  Kraj-
ník), F. Sitarčík, M. Dolutovský, 
Pa. Ruskovský, P. Radovanović. 
Tréner: Puniša Memedović.
ŠK Milenium 2000: M. Mašlej 
– A. Kyjak, D. Tuch, T. Kendra 
(72.  P.  Pillár),  Ľ.  Pangrác-Piter, 
F.  Šott  (85.  B. Vázal),  J.  Babej 
(72.  Pe.  Skonc),  Š.  Stachura, T. 
Sosňak (72. Pe.  Imrich), M. Va-
siliak, S. Piľar. Tréner: František 
Šott.

MFK SNINA  
– STROPKOV

1:0 (0:0)
G: 60. Frederik Svistun. 

MFK VRANOV NAD TOPĽOU 
– VEĽKÉ REVIŠTIA

3:0 (1:0)
G: 33. Matúš Digoň, 50. Ma-
rek Babjak, 52. Filip Bednár 
•	 Maria Huta – Giraltovce 2:0 
/ Spišská Nová Ves – Prešov B 
5:0  / FC Košice – Plavnica 3:0 
/ Svidník – Šarišské Michaľany 
2:0.

FC Košice  11  10  0  1  29:4  30
Vranov 11 9 1 1 25:6 28
Humenné 11 8 1 2 22:12 25
Snina 11 7 1 3 22:15 22
Šariš. Michaľany  12  7  0  5  22:12  21
Svidník  12  5  1  6  16:16  16
Spiš. Nová Ves  11  5  1  5  17:18  16
Krompachy  11  4  1  6  11:12  13
V. Revištia  11  3  3  5  11:15  12
Stropkov  11  3  2  6  13:17  11
Maria Huta  12  3  2  7  13:25  11
Prešov B  11  3  1  7  12:31  10
Giraltovce  11  3  0  8  9:17  9
Plavnica  11  2  3  6  15:26  9
Bardejov. N. Ves  11  2  3  6  14:25  9

Povinná jazda i víťazstvo humenských futbalistov s nevýrazným súperom


