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Humenské noviny propagujú vedenie 
radnice abnormálne často, tvrdí TIS

Transparency International Slovensko (TIS) si v tomto roku opäť posvietilo aj na Humenské noviny, ktoré 
sú financované z peňazí obyvateľov mesta. Podľa výsledkov hodnotenia viaceré vydania mestských novín 

prinášajú iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba a pomerne veľa informácií je o 
činnosti radnice. Podľa TIS noviny propagujú vedenie radnice abnormálne často.

Humenné: O post 
primátora sa uchádza 
desať kandidátov

Humenská nemocnica 
skončila v hodnotení 
všeobecných nemocníc 
na 4. mieste   Viac na str. 8   Viac na str. 3

Milan Potocký, ts, Humenné   

Volebnú súťaž krivia pred nad-
chádzajúcimi komunálnymi voľ-
bami šéfovia radníc, ktorí ovlád-
li tlačené mestské médiá. Veľká 
časť úradujúcich primátorov 
a starostov je pred novembrový-
mi komunálnymi voľbami vo vý-
hode. Ovládli radničné noviny, 
ktoré za obecné peniaze šíria ich 

propagandu. Protikandidáti sa 
na stránky mestskej tlače môžu 
dostať ak tak len cez platenú 
inzerciu. Ukázalo to v poradí 
druhé hodnotenie užitočnosti, 
objektívnosti a verejnoprávne-
ho charakteru mestských novín 
v 100 najväčších mestách, ktoré 
uskutočnila TIS. Uplynulý týž-
deň sa konala tlačová konferen-
cia Transparency International 

Slovensko s názvom Hlásne trú-
by 2018. Bola zameraná na hod-
notenie užitočnosti, objektív-
nosti a verejnoprávnosti radnič-
ných novín. Podľa TIS dochádza 
pred komunálnymi voľbami k 
masívnemu zneužívaniu mest-
ských periodík, ktoré ovládli 
šéfovia radníc a využívajú ich 
na svoju propagandu, zatiaľ čo 
opozícia a protikandidáti k nim 

nemajú prístup. 

Transparency International 
Slovensko si v tomto roku opäť 
posvietilo aj na Humenské no-
viny. „Číslo august 2018 period-
ika Humenské noviny prináša 
iba oficiálny názor politického 
vedenia, diskusia úplne chýba. 
Prináša pomerne veľa informá-
cií o činnosti radnice, informá-
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cie o budúcich rozhodnutiach sa 
prakticky nevyskytujú, podstat-
ný počet článkov informujúcich 
o aktivitách radnice nemá auto-
ra, prezentuje vedenie radnice 
v relatívne rozumnej miere a 
počet fotiek starostu a vedenia 
radnice je zanedbateľný,“ in-
formuje na svojej webovej strá-
ne Transparency International 
Slovensko. Podľa TIS marcové 
číslo 2018 periodika Humen-
ské noviny prezentovalo hlavne 
pozitívny obraz o radnici, po-
lemika v texte je prítomná, ale 
minimálne. Prináša pomerne 
veľa informácií o činnosti radni-
ce a propaguje vedenie radnice 
abnormálne často. „Číslo máj 
2018 periodika Humenské no-
viny prináša iba oficiálny názor 
politického vedenia, diskusia 
úplne chýba. Prináša pomerne 
veľa informácií o činnosti radni-
ce a prezentuje vedenie radnice 
v relatívne rozumnej miere,“ 
uvádza sa na stránke TIS.V hod-
notení radničných novín skonči-
lo mesto Humenné na chvoste 
tabuľky. Z 86 hodnotených sa-
mospráv obsadilo až 79 miesto. 
To, čo by bolo na celosloven-
skej úrovni nepredstaviteľné, je 
podľa TIS v lokálnych verejno-
právnych médiách bežnou pra-
xou. „Volebná súťaž nie je pred 
nadchádzajúcimi komunálnymi 
voľbami férová a pomáhajú ju 
kriviť aj radničné noviny,“ rea-
goval analytik TIS Michal Piško 
na fakt, že iba v jedinom hodno-
tenom titule – Ružomberskom 
hlase dostal bezplatný priestor 
protikandidát primátora. 

Náš týždenník Humenský expres 
zaujímal aj názor primátorky 
Jany Vaľovej, či sú podľa nej hu-
menské mestské médiá v tomto 
období objektívne a nestranné. 
Preto sme položili primátorke 

tieto otázky: „Ako vnímate po-
čas predvolebnej kampane sprá-
vanie médií, ktoré sú platené z 
peňazí daňových poplatníkov – 
Humenčanov? Dostávajú a majú 
priestor sa vyjadriť jednotliví 
kandidáti v mestskej televízii, 
mestských novinách a na webo-
vej stránke mesta? Sú podľa vás 
mestské médiá v tomto období 
objektívne, nestranné? Propa-
gujú mestské médiá niektorých 
kandidátov viac? Ak áno, uveď-
te, ktorých a akým spôsobom?“ 
Primátorka priamo na jednot-
livé otázky neodpovedala. Pro-
stredníctvom tlačového oddele-
nia nám poslala toto stanovisko: 
„Týždenník Humenský expres 
od počiatku jeho vydávania a 
distribúcie do schránok občanov 
zadarmo, čo sú už dva roky, úče-
lovo uverejňoval články a správy 
bez stanoviska alebo vyjadrenia 
Mesta Humenné. A preto ma 
prekvapuje, že sa Vaše médium 
zaujíma o korektnosť volebnej 
kampane a objektívnosť humen-
ských médií. Keby samo bolo v 

tomto smere príkladom, dodr-
žiavalo základné zásady novi-
nárskej etiky, dávalo priestor 
všetkým dotknutým stranám a 
najmä, vysvetlilo Humenčanom 
kto, za koľko a s akým hospodár-
skym výsledkom ho financuje, 
nepochybujem, že by to prispelo 
k pokojnej atmosfére v meste a 
ku korektnej volebnej kampani.“

Poslaním Občianskeho zdru-
ženia TIS je znižovať korupciu 
a zvyšovať transparentnosť in-
štitúcií. Sleduje mocných, pre-
sadzuje riešenia a zapája ľudí 
do verejnej kontroly. Prostred-
níctvom projektu Hlasné trúby 
sa zameriava na problematiku 
zneužívania vydávaných peri-
odík na samoúčelnú propagáciu 
politického vedenia samospráv, 
namiesto účelného objektívneho 
informovania občanov o miest-
nych záležitostiach, problémoch 
a plánoch miestnej politiky. 
Radničné noviny vydávané sa-
mosprávami (kraj, mesto, obec), 
ktoré informujú o miestnych zá-

ležitostiach za verejné peniaze a 
pod autoritou verejnej správy, 
majú jednoznačne znaky verej-
noprávnych médií ako RTVS. 
Pretože sú vydávané za verejné 
peniaze a pod verejnou autori-
tou, často však ich obsah býva 
cenzurovaný v prospech aktuál-
neho vedenia samosprávy, kto-
rá má vydávanie periodika na 
starosti. „Obdobné prieskumy 
radničných periodík v Českej re-
publike ukázali, že cenzúra rad-
ničných novín miestnymi poli-
tikmi a úradníkmi bola skutočne 
masívna a namiesto toho, aby 
tieto médiá prinášali objektívne 
a názorovo vyvážené informá-
cie o miestnych záležitostiach, 
slúžili skôr ako hlásne trúby pre 
skrytú politickú kampaň vede-
nia samosprávy a očierňovanie 
opozície. Tým dochádza nielen k 
nelegálnemu financovaniu per-
manentnej politickej kampane, 
ale tiež k narušovaniu spravod-
livej politickej súťaže miestnych 
politických zoskupení,“ infor-
muje TIS na svojom webe.

porkačovanie zo strany 1 

Humenské noviny propagujú vedenie radnice abnormálne často, tvrdí TIS

Podľa TIS Humenské noviny propagujú vedenie radnice abnormálne často, v niektorých vydaniach úplne 
chýba diskusia.|  REPROFOTO: MIPO
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ   

O funkciu primátora Humenného 
sa uchádza desať kandidátov. In-
formácie o zaregistrovaných kan-
didátoch zverejnilo mesto na svojej 
webovej stránke. Na post primá-
tora Humenného kandidujú Peter 
Grundza (Strana moderného Slo-
venska), Miloš Meričko (OĽaNO, 
KHD, SaS, Strana občianskej ľavi-
ce, Strana práce, Progresívne Slo-
vensko, Spolu - občianska demok-
racia), Peter Pipák (SNS), súčasná 
primátorka Jana Vaľová (Smer 
- SD, Most - Híd, Strana zelených 

Slovenska), Slavěna Vorobelová 
(Národná koalícia), Richard Žolna 
(Európska demokratická strana) 
a ako nezávislí kandidáti Michal 
Paraska, Miroslav Porochnavý, 
Vladimír Ragan a Miroslava Zaj-
cevová. V oboch volebných obvo-
doch si Humenčania zvolia po 12 
poslancov do mestského zastupi-
teľstva. V prvom volebnom obvode 
je zaregistrovaných 58 kandidátov 
a v druhom 75. Mesto Humenné 
má približne 32.950 obyvateľov. 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 
sa uskutočnia v sobotu 10. novem-
bra.

tasr, Prešov   

Od januára do konca júna 2018 
prenocovalo v Prešovskom kraji 
437.638 návštevníkov. Priemerná 
doba pobytu bola tri noci. Turisti 
tak v kraji strávili 1 311 394 nocí. 
Najsilnejším lákadlom sú Vysoké 
Tatry. TASR informovala Barbo-
ra Čechová z Krajskej organizácie 
cestovného ruchu (KOCR) Seve-
rovýchod Slovenska. V porovnaní 
s prvým polrokom 2017 ide o celko-
vý nárast počtu návštevníkov v Pre-
šovskom kraji o 6,3 percenta. Celo-
slovenský priemer rastu počtu náv-
števníkov predstavuje 3,6 percenta. 
Prešovský kraj je podľa Čechovej 
po Bratislavskom a Žilinskom kraji 
tretím najviac navštevovaným kra-
jom na Slovensku. „Kým niektoré 
kraje zaznamenali pokles domácich 
návštevníkov, naopak, Prešovský 
kraj prilákal o 18 257 Slovákov viac 
ako v minulom roku, čo predstavu-
je nárast o 6,1 percenta. Prešovský 
kraj dosiahol v prvom polroku naj-
vyšší počet prenocovaní domácich 

návštevníkov - 22 percent v rámci 
celej SR. Slováci strávili v kraji 954 
798 nocí, v priemere sa ubytovali 
na tri noci. Viac domácich návštev-
níkov má len Žilinský kraj, avšak 
s nižším počtom prenocovaní,“ 
priblížila Čechová. Takmer 28 per-
cent návštevníkov v prvom polroku 
v Prešovskom kraji tvorili zahranič-
ní turisti. Spolu ich do ubytovacích 
zariadení zavítalo 120 748 s prie-
mernou dobou pobytu tri noci. 
Aj tu počty medziročne vzrástli, a 
to o 6,8 percenta. Z pohľadu za-
hraničných návštevníkov je kraj 
tretím najviac navštevovaným na 
Slovensku. „Podľa predbežných 
údajov pozitívne čísla priniesli 
aj letné mesiace. Kým júl medzi-
ročne zaznamenal mierny pokles, 
pod ktorý sa podpísalo daždivejšie 
počasie, sezónu podľa informácií 
z oblastných organizácií cestovné-
ho ruchu dobehol úspešný august,“ 
uviedol riaditeľ KOCR Severový-
chod Slovenska Martin Janoško. 
K turistickým lákadlám patria aj 
veľké podujatia, viaceré z nich, naj-

mä v tatranskej 
oblasti, pod-
porila KOCR 
Severovýchod 
Slovenska. Zá-
roveň investuje 
i do rozvoja 
prvkov turistic-
kej infraštruk-
túry. V tomto 
roku na tento 
účel vyčlenila financie zo svojho 
rozpočtu a získala dotáciu z Minis-
terstva dopravy a výstavby SR, spo-
lu takmer 53 000 eur. V priebehu 
jesenných mesiacov budú dokon-
čené práce na údržbe cyklistických 
a bežeckých tratí v Levočských 
vrchoch, na hornom Zemplíne pri-
budne deväť informačných tabúľ 
s mapami. V spolupráci s OOCR 
Región Šariš bude v okresoch Pre-
šov a Sabinov doplnené cyklistické 
značenie na deviatich smerovní-
koch a 23 tabuliach, v oblasti tiež 
pribudnú ďalšie hnedé turistické 
tabule. S OOCR Šariš Bardejov sa 
pracuje na obnove areálu rekre-

ačného jazierka v Bardejovských 
kúpeľoch a ďalších aktivitách v roz-
ličných oblastiach kraja. Návštev-
nosť domácich turistov počas letnej 
sezóny bola podporená kampaňou 
Kraj kultúrnych pamiatok, ktorá 
predstavila kultúrne bohatstvo 
Prešovského kraja. V roku 2017 
zavítalo do Prešovského kraja 894 
173 návštevníkov ubytovacích za-
riadení, ktorí tu strávili 2 790 308 
nocí. Zahraniční návštevníci tvorili 
31 percent z celkového počtu náv-
števníkov. Historicky išlo o najvyš-
šie čísla domácich i zahraničných 
návštevníkov a ich prenocovaní 
v Prešovskom kraji.

Od januára do konca júna 2018 prenocovalo v Prešovskom kraji 
vyše 437-tisíc návštevníkov. Najsilnejším lákadlom sú Vysoké Tatry. 
|  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenné: O post primátora sa uchádza desať  kandidátov

Turizmus: V Prešovskom kraji prenocovalo v rámci SR najviac domácich návštevníkov  

V dvoch volebných obvodoch sa bude voliť spolu 24 poslancov, dokopy kandiduje 133 ľudí. 

V prvom polroku tohto roka zavítalo do Prešovského kraja 437.638 návštevníkov ubytovacích zariadení. Medziročne ide 
o nárast 6,3 percenta. Zároveň Prešovský kraj zaznamenal v prvom polroku 2018 najvyšší počet prenocovaní domácich 

turistov spomedzi všetkých slovenských krajov. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. 
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Záchranári pomáhali lesníkovi v Zemplínskych Hámroch  

Mladík našiel 10 kilogramov pechotných nábojov a 5 granátov

Tínedžerky sa v pití alkoholu, žiaľ, emancipovali a vyrovnali sa chlapcom

tasr, Zemplínske Hámre   

Posádka rýchlej lekárskej 
pomoci bola v sobotu pred-
poludním vyslaná k pracov-
nému úrazu lesníka v lese 

v katastri obce Zemplínske 
Hámre v Sninskom okrese. 
Ako informovala hovorkyňa 
skupiny Falck Katarína Na-
činiaková, muža pri manipu-
lácii s drevom privalil kmeň 

stromu, pričom pri nehode 
utrpel stredne ťažké porane-
nia v oblasti hlavy a tiež ľavej 
hornej končatiny. „Posádka 
zasahovala v ťažko dostup-
nom teréne, s ktorým si však 

nakoniec poradili. Po ošet-
rení bol pacient transporto-
vaný na chirurgické oddele-
nie do nemocnice v Snine,“ 
uviedla Načiniaková.

mpo, Výrava, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

V ranných hodinách dňa 7. 
októbra oznámil 24-ročný 
muž z obce Debraď na linku 
158 nález munície. Miestom 
nálezu bol lesný porast v okolí 
obce Výrava. Mladý muž na-
šiel muníciu z obdobia II. sve-
tovej vojny. Spolu 5 delostre-

leckých granátov a 10 kilogra-
mov pechotných nábojov. 
„Policajná hliadka miesto ná-
lezu munície zabezpečila pro-
ti neoprávnenej manipulácii 
inou osobou, nájdená munícia 
bola pyrotechnikom prevzatá 
k zneškodneniu,“ vysvetlila 
prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

ts, Slovensko  

Filmový projekt pre mládež 
„Čo sme si, to sme si, vypi-
me si? Dievčatá...“ vytvorilo 
občianske združenie Špor-
tom proti drogám s účasťou 
Výskumného ústavu detskej 
psychológie a patopsycho-
lógie (cielená distribúcia). 
Odbor prevencie kriminality 
kancelárie ministerky vnút-
ra SR na ňom participuje 
prostredníctvom distribúcie 
DVD trilógie na školy a vzde-
lávacie zariadenia v pôsob-
nosti Ministerstva vnútra 
SR. Aby zistili názor tých, 
ktorých sa problematika naj-
viac dotýka, vyberú sa preto 
na besedy so študentmi. Pitie 
alkoholu mladými dievča-
tami – novodobý fenomén 
a tiež stále tabuizovaná téma, 
o ktorej sa hovorí málo. Aj 
odborníci v dokumente sa 
zhodujú na tom, že tínedžer-
ky sa v pití alkoholu eman-
cipovali a vyrovnali chlap-

com. Čo robí alkohol s telom 
mladého človeka, ktorý je vo 
vývoji? Ako vplýva na mozog 
a čo všetko mu hrozí pri pra-
videlnom a nadmernom pití 
alkoholu? Odpovede na tieto 
otázky sa snažili zodpovedať 
ľudia, ktorí sa s touto prob-
lematikou denne stretávajú. 
Ich vyjadrenia sú doplnené 
výpoveďami mladých ľudí, 
dynamickými a niekedy až 
šokujúcimi zábermi na ná-
sledky nezodpovedného 
užitia alkoholu a emotívnou 
hudbou rapera KALIho, kto-
rý je jedným z krstných otcov 
projektu.
Na bilingválnom gymnáziu 
v Bratislave sa stretli s nie-
koľkými triedami prvákov. 
Na jednej hodine si študenti 
pozreli hlavnú časť dokumen-
tu s názvom Až do dna a po-
čas druhej vyučovacej hodiny 
sa spoločne rozprávali o tom, 
čo si myslia, ako na nich film 
zapôsobil a ako vnímajú ten-
to fenomén vo svojom okolí. 

Za odbor prevencie krimina-
lity prednášku viedol riaditeľ 
Jozef Halcin, ktorého dopĺ-
ňal autor projektu Jaroslav 
Malchárek spolu s režisér-
kou filmu Janou Pirohovou. 
Momentálne prebieha distri-
búcia DVD trilógie na školy 
a vzdelávacie zariadenia. 
Tvorcovia projektu dúfajú, že 
tento dokument sa stane sú-

časťou vyučovacieho procesu 
rôznych predmetov. Zároveň 
ním chceli dosiahnuť to, aby 
sa deti neostýchali pozrieť si 
film aj doma, napríklad s ro-
dičmi, súrodencami alebo 
kamarátmi. V prípade záuj-
mu kontaktuje tlačový odbor 
MV SR alebo Jaroslava Mal-
chárka office@sportomproti-
drogam.sk 

Popíjanie alkoholických nápojov mladými dievčatami je novodobý fenomén a tiež stále tabuizovaná téma, o ktorej sa hovorí málo.

O pití alkoholu a jeho negatívnych následkoch budú besedovať so študentmi. |  FOTO: MINV
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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.

15. 10.  CENTRUM,
  Námestie slobody 67
16. 10.   DR. MAX - KAUFLAND, 
  Štefánikova ul. 50
17. 10.  FIALKA,
	 	 Nemocničná	ul.	41/A
18. 10.   SCHNEIDER - OC Triada,
  Štefánikova ul. 16
19. 10.   U LEVA,
	 	 Nemocničná	39
20. 10.  HARMÓNIA,
  Ul. 1. mája 21
21. 10.  PRI NEMOCNICI HE, 
  Ul. 1. mája 5558
22. 10.  MÁRIA, 
	 	 Krátka	ul.	3

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

P R Á C A

 � Práca v DREVOVÝROBE 
– každý druhý deň, mzda 530 
eur (v čistom). Zároveň prij-
meme vedúceho do drevový-
roby. Info na tel. č. 0905 256 
038.

HE-R/0141

 � 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

P R E D A J

 � Predám CHATKU so zá-
hradkou. Tel. 0915 941 371.

HE-R/0139

 � Predám STROMČEKY 
(vlašský orech) na presádza-
nie / KONZUMNÉ ZEMIAKY 
(červené a žlté). Tel. 0918 
279 885.

HE-R/0138

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

HE-R/0001

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu NEBY-
TOVÝ PRIESTOR v Humen-
nom na ul. Osloboditeľov č. 
5 - rozloha 37 m2 na prízemí, 
s vlastným soc. zariadením, 
samostatný vchod z parkovis-
ka, prístupné merače energií 
(elektrika, voda, teplo). Cena 
dohodou. Viac informácií na 
tel. č. 0905 554 278.

HE-R/0140

 � 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

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

H
E
	/0115

KÚPALISKO V HUMENNOM
(15. - 21.  10. 2018)

vnútorný  
25-metrový BAZÉN 

ut, str 13.00	–	16.00	hod.
	 17.30	–	20.00	hod.
štvr 14.00	–	16.00	hod.
	 17.30	–	20.00	hod.
pia	 13.00	–	16.00	hod.
	 17.30	–	20.00	hod.
sob, ned 09.00	–	20.00	hod.

SAUNA – muži
 ut - 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.

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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PSK odprezentoval projekt Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ v Španielsku

Slováci počas Európskych dní vtáctva zaznamenali takmer 30-tisíc operencov

ts, Prešov 

Medzinárodný vlajkový projekt 
Svätomariánska púť („Svetlo z vý-
chodu“), ktorého vedúcim part-
nerom je Prešovský samosprávny 
kraj, postupne naberá reálne črty. 
A to vo forme prvých zrealizova-
ných investícií na pripravovanej 
pútnickej trase. Pútnická trasa 
bude prepájať najvýznamnejšie 
mariánske miesta na poľsko-slo-
venskom pohraničí a bude nad-
väzovať na Stredoeurópsku mari-
ánsku cestu. Keďže ide o vlajkový 
projekt, jeho výstupy budú mať 
dopad na celý poľsko-slovenský 
región v dlhodobom horizonte. 
Projekt bude hlavne iniciovať 
ďalšie projekty vo forme nových 
investícií na trase, nových foriem 
zážitkového turizmu a nové pra-
covné miesta. V tejto súvislosti sa 
24. – 28. septembra predseda PSK 
Milan Majerský spolu s delegáciou 
zúčastnil pracovnej cesty do San-
tiago de Compostela v Španielku 
– najväčšej pútnickej trasy v Eu-
rópe. V rámci stretnutí s miestny-
mi regionálnymi samosprávami 
Galícia a Astúria bol odprezen-

tovaný projekt Svätomariánska 
púť („Svetlo z východu“) a taktiež 
nadviazaná spolupráca na rozvoji 
pútnického turizmu.„Projekt Svä-
tomariánska púť „Svetlo z výcho-
du“ bol inšpirovaný práve najzná-
mejšou pútnickou trasou Santiago 
de Compostela, preto naše kroky 
smerovali práve tu. Realizáciou 
projektu vidíme priestor pre roz-
voj pútnického turizmu a takisto 
je to veľká príležitosť, ako zvýšiť 
návštevnosť v Prešovskom kraji,“ 
priblížil predseda PSK Milan Ma-
jerský. Na stretnutiach so zástup-
cami regionálnej vlády v Galícii 
– Xunta de Galicia s riaditeľkou 
odboru cestovného ruchu a riadi-
teľom odboru zahraničných vzťa-
hov a EÚ a generálnou riaditeľkou 
pre ochranu kultúrneho dedičstva 
z Ovieda (región Astúria) boli 
delegácii prezentované informá-
cie o pozitívnom ekonomickom 
dopade pútnickej trasy Camino 
Xacobeo na oba regióny, ktorým 
prechádza jedna z trás. Za zmien-
ku stojí fakt, že výdavky na tento 
turistický produkt sa niekoľkoná-
sobne vrátia do regiónu, ale aj to, 
že 80 % pútnikov sa opätovne vra-

cia späť, čo potvrdzuje tento fakt.
Vlajkový projekt Svätomariánska 
púť („Svetlo z východu“) je jed-
ným z úspešne predkladaných 
projektov v rámci výzvy progra-
mu cezhraničnej spolupráce In-
terreg V-A Poľsko – Slovensko 
2014 – 2020. Plánovaný rozpočet 
projektu je vyše 4 milióny eur, 
z toho na slovenskej strane sa 
preinvestuje viac ako 2,1 milióna 
eur. Peniaze budú použité na bu-
dovanie pútnicko-informačných 
centier, parkovísk, osvetlenia, 

bezpečnostných kamier a ďalšie 
stavebné úpravy. Koordinátorom 
projektu je Prešovský samospráv-
ny kraj. Okrem štyroch farností 
(Levoča, Ľutina, Gaboltov, Litma-
nová) na slovenskej strane na ňom 
participujú Inovačné partnerské 
centrum a Krajská organizácia 
cestovného ruchu Severovýchod 
Slovenska. Na poľskej strane ho 
podporuje Podkarpatské vojvod-
stvo, Inštitút Medzikultúrneho 
dialógu Jána Pavla II. v Krakove 
a štyri farnosti.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Slovenská ornitologická spoločnosť 
(SOS)/BirdLife Slovensko prispela 
11 podujatiami, na ktorých sa zú-
častnilo 235 záujemcov o pozoro-
vanie vtáctva. „Ani u nás nechýbali 
pozorovania vzácnych druhov ako 
ľabtuška červenohrdlá, pobrežník 
malý, kormorán malý či orol krá-
ľovský. Okrem podujatí zamera-
ných na pozorovanie vtáctva bola 
zrealizovaná aj brigáda na Vtáčom 
ostrove pri Bratislave, ktorej cie-
ľom bolo zlepšenie hniezdnych 

možností pre čajky,“ priblížil Ján 
Gúgh zo SOS/BirdLife Slovensko. 
Dokopy slovenskí pozorovatelia 
zaznamenali 30 000 vtákov. Po-
čas 25-ročnej histórie Európskych 
dní vtáctva sa uskutočnilo viac ako 
41 000 podujatí pre verejnosť, na 
ktorých sa zúčastnilo 1,2 milióna 
záujemcov a pozorovaných bolo 
takmer 80 miliónov vtákov. Ročník 
2018 organizátori hodnotia ako je-
den z najúspešnejších za posledné 
roky. Najviac podujatí zorganizo-
vali v Holandsku (158), Maďarsku 
(140) a Poľsku (88).

Počas medzinárodného podujatia Európske dni vtáctva sa v Európe, ale aj v strednej Ázii uskutočnilo 970 podujatí. 
Zúčastnilo sa nich takmer 27.000 nadšencov, ktorí spolu zaznamenali viac ako 5,2 milióna migrujúcich operencov.

Cieľom projektu Svätomariánska púť – „Svetlo z východu“ - je podporiť rozvoj pútnického 
turizmu.  |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenská samospráva získala z 
Environmentálneho fondu dotáciu 
na inštaláciu slnečných kolektorov 
na streche mestského kúpaliska. Tie 
budú ohrievať vodu v bazénoch. In-
formovala o tom Michaela Dochá-
nová z tlačového referátu radnice. 
V rámci projektu „Využitie obnovi-
teľných zdrojov na prevádzke mest-
ského kúpaliska Humenné“ získalo 
mesto finančnú dotáciu vo výške 
140.000 eur. Samospráva sa na 
ňom bude podieľať sumou 94.000 
eur. Na streche bazénovej haly sa 

v rámci neho nainštaluje 98 kusov 
solárnych kolektorov na oceľovej 
konštrukcii, tiež päť akumulačných 
nádob s objemom 2000 litrov a 
jedno čerpadlo. „Zrealizuje sa roz-
vodný systém ohrevu vody a ďalšie 
elektromontážne práce,“ vysvetlila 
Dochánová. Ako ďalej uviedla, po-
užívaním solárnych panelov dôj-
de k 30 % úspore prevádzkových 
nákladov, čo sa týka ohrevu teplej 
úžitkovej a bazénovej vody, pričom 
práve ten predstavoval podľa nej 
doteraz najväčšie náklady na pre-
vádzku kúpaliska. „Okrem toho pri 
úspore nákladov je preukázateľná 

návratnosť investícií v priebehu 
niekoľkých rokov,“ dodala. Projekt 

má byť zrealizovaný do konca no-
vembra tohto roka.

tasr, Medzilaborce

Podľa Michala Bodina zo Spo-
ločnosti starostlivosti o nemecké 
vojnové hroby na Slovensku je na 
cintoríne prvej svetovej vojny v Ča-
balovciach v okrese Medzilaborce 
pochovaných 2600 až 3000 pad-
lých vojakov. Presný počet nie je 
známy, pretože jeho súčasťou sú aj 
šachty, v ktorých je uložených nie-

koľko tiel. V rokoch 2016 až 2018 
prešiel rekonštrukciou, ktorú reali-
zoval nemecký Bundeswehr spoloč-
ne s Ozbrojenými silami SR. Opra-
vu finančne podporilo Ministerstvo 
vnútra SR. Ako ďalej Bodin uvie-
dol, v poslednej etape sa pripojila 
aj Ruská federácia, ktorá prispela 
na oplotenie. Je to spoločný projekt 
Slovenska, Nemecka a Ruskej fede-
rácie, čo je podľa Bodina unikátne. 

Štvrtkové znovuzasvätenie chápe 
ako jednu z centrálnych aktivít k 
100. výročiu ukončenia prvej sve-
tovej vojny. „Chceme ju pojať ako 
vyjadrenie porozumenia, ako za-
myslenie sa nad tým, aby sa hrozba 
vojny už viac neopakovala,“ priblí-
žil. Miestne obyvateľstvo na vlast-
né náklady vybudovalo aj kaplnku. 
Slávnostná spomienková akcia sa 
konala za prítomnosti Vojenskej 

hudby, príslušníkov Ozbrojených 
síl SR, cirkevných hodnostárov a 
verejnosti. Po pietnom akte ulože-
nia vencov a po vystúpení predsta-
viteľov cirkví odznela slovenská, 
nemecká a ruská hymna. Vyvesené 
boli vlajky viacerých nástupníc-
kych štátov bývalej rakúsko-uhor-
skej monarchie a ďalších, ktoré na 
mieste zastupovali aj ich diplomati.

ts, Slovensko

Košickí policajti objasnili 2 lúpeže, 
pri ktorých bola podľa doterajších 
výsledkov vyšetrovania podozrivou 
zo spáchania skutku tá istá osoba. 
V prvom prípade v pondelok 17. 
septembra v jednom z parkov v ko-
šickej mestskej časti Sever za použi-
tia legendy o ťažkej životnej situácii 
žiadala osoba od 20-ročného poško-
deného muža finančnú hotovosť, na 
čo poškodený muž nereagoval. Ná-
sledne mu povedal, že ak nevyhovie 
jeho požiadavke, fyzicky ho napadne 
a zároveň ho upozornil, že vo vrec-

ku má nôž. Poškodený mu z obavy 
o svoj život a zdravie odovzdal fi-
nančnú hotovosť, ktorú mal pri sebe, 
a to 12 eur. K fyzickému násiliu ani 
k zraneniu osôb nedošlo. Následne 
opäť v pondelok 24. septembra na 
jednej z ulíc v centre mesta tá istá 
osoba pod hrozbou násilia žiadala 
finančnú hotovosť od poškodeného 
19-ročného muža, avšak poškodený 
muž na žiadanie peňažnej hotovos-
ti nereagoval a zavolal na tiesňovú 
linku polície 158, pričom podozrivá 
osoba z miesta činu utiekla. K zra-
neniu poškodeného ani ujme na 
majetku nedošlo. Krátko po skutku 

bola podozrivá osoba 
vypátraná a po vykonaní 
potrebných procesných 
úkonov umiestnená do 
cely policajného zaiste-
nia. Vyšetrovateľ odbo-
ru kriminálnej polície 
Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Ko-
šiciach v oboch prípa-
doch osobu obvinil zo 
zločinu lúpeže a zároveň 
spracoval podnet na jej 
väzobné stíhanie. Za uvedený trest-
ný čin je trestná sadzba tri až 8 ro-
kov vzhľadom na to, že v tomto prí-

pade ide o mladistvú osobu, v prípa-
de dokázania viny sa trestná sadzba 
znižuje na polovicu.

Kúpalisko využije slnečnú energiu na ohrev vody v bazénoch

Cintorín z prvej svetovej vojny v obci Čabalovce po rekonštrukcii znovu zasvätili

Náhodný okoloidúci vás môže oklamať  vymysleným príbehom

V obci Čabalovce vo štvrtok slávnostne znovuzasvätili zrekonštruovaný vojnový cintorín z 1. svetovej vojny. Pietneho aktu pri príležitosti 100. výročia vojny 
sa zúčastnili predstavitelia ministerstiev vnútra a obrany, vojenský atašé Spolkovej republiky Nemecko a zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie.

Polícia upozorňuje na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť všetkých občanov najmä voči osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o osoby, 
ktoré ich náhodne oslovia na ulici a s pomocou rôznych legiend a silných emotívnych príbehov sa snažia obohatiť vo svoj prospech.

Pri osobách, ktoré vás náhodne oslovia na ulici, by ste mali 
spozornieť. Polícia eviduje prípady, počas ktorých sa páchatelia 
pomocou rôznych legiend a silných emotívnych príbehov snažia 
obohatiť vo svoj prospech. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Najlepšími nemocnicami tohto 
roka sa stali Fakultná nemocnica 
s poliklinikou F.D. Roosevelta v 
Banskej Bystrici a Ľubovnianska 
nemocnica, n. o. Vyplýva to z hod-
notenia zdravotníckych zariadení, 
ktoré v pondelok zverejnil Inštitút 
pre ekonomické a sociálne reformy 
(INEKO). Banskobystrická nemoc-
nica získala ocenenie v kategórii 
štátnych univerzitných a fakult-
ných nemocníc po prvý raz. „Zdra-
votnícke zariadenia sme porovná-
vali v piatich hlavných oblastiach. 
Ide o spokojnosť pacientov, kvalitu 
poskytovania zdravotnej starost-
livosti, hospodárenie, transpa-
rentnosť nemocníc a náročnosť 
diagnóz,“ povedal analytik Dušan 
Zachar z INEKO. Kompletný reb-
ríček možno nájsť na webe nemoc-
nice.ineko.sk. Vo štvrtom ročníku 
hodnotenia nemocníc sa prvýkrát 
pri hodnotení použili hodnoty tzv. 
„case mix indexu“, teda náročnos-
ti diagnóz pacientov za rok 2017, 
čím sa do určitej miery dosiahlo 
„rizikové váženie“ niektorých uka-
zovateľov kvality. „Nevýhodou 
doterajšieho hodnotenia bolo, že 
pri hodnotení kvality poskytova-
nej zdravotnej starostlivosti sme sa 
pozerali iba na výsledky na výstupe 
nemocnice. Nezohľadňovali sme, 
akí nároční pacienti prichádzajú do 
nemocnice,“ uviedol pre TASR ria-
diteľ INEKO Peter Goliaš. Vysvet-
lil, že nemocnica, ktorá mohla mať 
pri vstupe náročnejších pacientov, 
vykazovala aj horšie výsledky pri 
výstupe. „Preto sme ju automatic-
ky zaraďovali nižšie v našich reb-
ríčkoch. Celé roky sme sa snažili 
získať informácie o tom, s akými 
náročnými diagnózami pacienti do 
nemocnice prichádzajú, aké nákla-
dy sú na ich liečbu a aká je skutočná 
pridaná hodnota nemocníc,“ dodal 

Goliaš. Riaditeľ inštitútu pochvá-
lil systém DRG, vďaka ktorému 
sa tieto dáta po prvý raz v histórii 
podarilo získať. INEKO sa preto 
rozhodlo zaradiť tento parameter 
aj do metodiky hodnotenia nemoc-
níc. Riaditeľka banskobystrickej 
Rooseveltovej nemocnice Miriam 
Lapuníková si myslí, že dôvodom, 
prečo práve banskobystrická ne-
mocnica získala ocenenie, je snaha 
celého tímu zamestnancov. „Všet-
ci sa veľmi snažíme posúvať sa aj 
v ekonomike, aj v rozúčtovaní ná-
kladov, v inovatívnych metódach, 
v poskytovaní zdravotnej starost-
livosti,“ prezradila pre TASR. Po-
chvaľovala si tiež konkurenciu. 
„Myslím si, že konkurencia je fan-
tastická vec. Práve tá nás posúva 
tam, kde sme. Nespíme na vav-
rínoch,“ dodala. Priznala tiež, že 
nemocnica má problém s nedostat-
kom zdravotníckeho personálu, ale 
aj lekárov, ale podľa jej vyjadrení sa 
tento problém týka celého Sloven-
ska. Teší sa tiež na investíciu, ktorá 
banskobystrickú nemocnicu čaká 
budúci rok. „Uchádzame sa o dva 

lineárne urýchľovače, ktoré by 
mali byť dodané v druhej polovici 
budúceho roka,“ uviedla. Nemoc-
nica tiež potrebuje podľa jej slov 
tzv. „hot floor“, čiže zložky, ktoré sa 
starajú o akútneho pacienta, ktorý 
príde cez urgent. Pretrvávajúcou 
doménou nemocnice v Starej Ľu-
bovni, ktorá zvíťazila v kategórii 
všeobecných nemocníc, je vysoká 
spokojnosť pacientov, veľmi dob-
rá kvalita poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti, výborné hospodá-
renie a transparentnosť. Riaditeľ 
Peter Bizovský tvrdí, že dôvodom, 
prečo nemocnica získala najlepšie 
hodnotenie, je najmä pracovitý 
personál. „Ako dlhoročný riaditeľ 
som pochopil, že robota a praco-
vitý personál sú to najdôležitejšie. 
Je ľahšie získať ľudí vo veľkých 
mestách, kde je hierarchia mladých 
ľudí celkom iná. Aby sme si udržali 
ľudí, musí byť zabezpečená vynika-
júca personálna politika,“ priblížil. 
Zlepšiť by sa však nemocnica mala 
pri pokutách od Úradu pre do-
hľad nad zdravotnou starostlivos-
ťou (ÚDZS). Fakultná nemocnica 

v Nitre ako jediná uhrádza svoje 
faktúry načas, preto zostáva najlep-
šie hospodáriacim zariadením vo 
svojej kategórii. Pacienti sú najviac 
spokojní s Univerzitnou nemoc-
nicou v Martine (UNM). „V UNM 
sú po klinickej a nákladovej strán-
ke v priemere najnáročnejšími na 
Slovensku,“ prezradil prieskum 
INEKO. Najhoršie v hodnotení 
skončila Univerzitná nemocnica 
L. Pasteura (UNLP) v Košiciach. 
Výsledky prieskumu ukázali, že 
má podpriemerne spokojných pa-
cientov, ktorí podávajú sťažnosti na 
ÚDZS v najväčšej intenzite. Taktiež 
je košická nemocnica druhá naj-
horšia v hodnotení hospodárenia 
a transparentnosti. Hodnotenie 
tiež poukázalo na problémy v Uni-
verzitnej nemocnici Bratislava 
(UNB). Správa inštitútu ukázala, že 
UNB dlhodobo trápi okrem nespo-
kojnosti pacientov aj neudržateľný 
objem dlhu po lehote splatnosti vo 
výške 255 miliónov eur. Napriek 
tomu je UNB „excelentná“ takmer 
pri všetkých indikátoroch kvality.

Humenská nemocnica skončila v hodnotení všeobecných nemocníc na 4. mieste

SPRAVODAJSTVO / KRIMI

Najlepšie nemocnice sú v Banskej Bystrici a Starej Ľubovni. Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s.,  
skončila z 34 hodnotených všeobecných nemocníc na 4. mieste.
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tasr, Prešov

Ako povedala, najstaršie 
mosty v kraji majú priemerne 
50 až 60 rokov, boli vybudo-
vané v medzivojnovom a po-
vojnovom období, čomu zod-
povedá aj ich technický stav. 
V súčasnosti je na území kraja 
14 mostov vo veľmi zlom sta-
ve, teda v šiestom stupni.  „Ide 
o most v Bardejove, Radvani 
nad Laborcom, Ruskej Volo-
vej, Krásnom Brode, Jezersku, 
Šarišskom Jastrabí, v Hun-
covciach, most pred Tatran-
skou Štrbou, Levočskou Do-
linou a obcou Kremná, most 
za Brezovicou, Tatranskou 
Kotlinou, Žalobínom a za ob-
cou Veľká Franková,“ vysvet-
lila Jeleňová. „Dva mostné 

objekty v kraji sú dokonca v 
najvyššom havarijnom sied-
mom stupni. Správa a údržba 
ciest (SÚC) PSK ich chce opra-
viť ešte v tomto roku a zlep-
šiť tak celkový technický stav 
mostov, ktorých má v správe 
1239,“ zdôraznila hovorkyňa 
kraja. „Rekonštrukcia so za-
čatím v roku 2018 je v závis-
losti od priebehu obstarávania 
plánovaná na dvoch mostných 
objektoch v siedmom stupni. 
Ide o most pred obcou Kruši-
nec a most za obcou Litmano-
vá,“ priblížil riaditeľ SÚC PSK 
Peter Kočiško s tým, že rekon-
štrukcie by sa mal dočkať aj 
most v šiestom stupni v meste 
Bardejov a dva mosty v zlom 
stave, v piatom stupni, v Spiš-
skej Belej a Ladomirovej. Ak-

tuálne ma SÚC PSK za sebou 
rekonštrukciu šiestich most-
ných objektov v stupni päť 
a šesť z celkového počtu osem 
mostných objektov, ktoré boli 
projekčne pripravené v minu-
lom období. Na ostatné mosty 
v týchto stupňoch majú cestári 
rozpočtovo kryté vyhotovenia 
projektových dokumentácií 
s následnou plánovanou reali-
záciou v rokoch 2019 – 2021. 
Podľa štatistík SÚC PSK je 
najviac mostov na území kraj-
skej samosprávy v počte 671 
v treťom stupni, čo znamená 
dobrý stav. V uspokojivom 
stave, teda vo štvrtom stupni, 
je 352 mostov a v zlom stave, 
v piatom stupni, je ich 52. „Na 
území PSK je momentálne 65 
mostov v prvom stupni, teda 

v bezchybnom stave. Najviac 
takýchto mostných objektov 
je v správe a údržbe v oblas-
ti Prešov 18, v oblasti Starej 
Ľubovni je ich 14,“ ozrejmil 
Kočiško a doplnil, že vo veľmi 
dobrom stave je 83 mostov 
v kraji. „Ročne vyčlení PSK 
na rekonštrukciu respektíve 
modernizáciu mostov vráta-
ne projektových dokumentá-
cií zhruba 2 až 3 milióny eur 
a približne 500 000 eur na 
bežnú údržbu a opravy mos-
tov. Finančné prostriedky na 
tento účel môže čerpať aj zo 
zdrojov EÚ. Už teraz je z tých-
to financií plánovaná rekon-
štrukcia piatich mostných ob-
jektov na ceste II/575 Medzi-
laborce – Krásny Brod – Malá 
Poľana,“ dodala Jeleňová.

Prešovský samosprávny kraj odstráni havarijný stav 
mostov, najstaršie majú viac ako 60 rokov

Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje ešte v tomto roku zrekonštruovať päť mostov v najhoršom stave. Podľa 
hovorkyne PSK Daše Jeleňovej ich opravou sa úplne odstráni havarijný stupeň stavieb na území kraja.

ts, mpo, Humenné  

„Takýto prístup je prekážkou roz-
voja Humenného, a preto absolút-
na väčšina jeho obyvateľov volá po 
nevyhnutnej zmene. Mesto musí 
fungovať nielen rok pred voľbami, 
ale celé štyri roky. Magistrát ne-
smie zabúdať na žiadne sídlisko či 
lokalitu v Humennom. Každej časti 
musí venovať rovnakú pozornosť a 
v komunikácii a spolupráci s občan-
mi napĺňať ich potreby a oprávnené 
záujmy,“ uviedol Peter Pipák, ktorý 
kandiduje na post primátora s pod-
porou SNS. Pri napĺňaní týchto  
potrieb sa podľa neho stane zá-
kladom slušná, otvorená a vecná 
komunikácia medzi jednotlivými 
subjektmi. „Chcem byť primátorom 

pre všetkých obyvateľov - od prvé-
ho dňa pôsobenia v  úrade otvorím 
mestský úrad všetkým Humenča-
nom bez rozdielov, nielen skupinke 
vyvolených. Nebudem sa skrývať za 
dverami elektronického vrátnika. 
Súčasne urobím všetko pre to, aby 
sa v mestskom zastupiteľstve, ale aj 
na iných fórach ukončili nezmysel-
né osobné a politické spory,“ infor-
moval kandidát. Pipák je presved-
čený, že má dlhoročné skúsenosti s 
prácou s ľuďmi a dokáže ich spájať 
a nadchnúť ich pre spoločný cieľ. 
„Viem, že to dokážem aj v spolu-
práci s mestským zastupiteľstvom 
Humenného. Mesto však musí spo-
lupracovať aj s neziskovým a súk-
romným sektorom,“ dodal Pipák 
a pokračoval, „pred voľbami v roku 

2014 nám sľubovali uskutočnenie 
mnohých projektov, no namiesto 
toho prehlbovali priepasti. Humen-
né však má potenciál byť slušným, 
silným a moderným mestom, keď 

jeho vedenie bude namiesto roz-
deľovania spájať a otvárať cestu 
novým možnostiam nášho spoloč-
ného rozvoja,“ uzavrel Pipák.

Kandidát na primátora P. Pipák chce z Humenného slušné, silné a moderné mesto
Podľa Petra Pipáka Humenné už roky nevyužíva svoje možnosti a potenciál stať sa úspešným mestom. Namiesto každodennej 

tvrdej práce pre Humenčanov a ich rodiny sa podľa neho komunálni politici viac venujú osobným sporom a intrigám. 

Peter Pipák, kandidát na primátora mesta Humenné |  FOTO: archív PP
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Myšlienka týždňa...
"LÁSKU SI NEMÔŽEME 

VYNUCOVAŤ, 
NEMÔŽEME JU ZÍSKAŤ 
NÁSILÍM ANI MOCOU. 

LÁSKU MÔŽEME VZBUDIŤ 
LEN LÁSKOU."

(ELLEN GOULD WHITE; 1827-1915 – AMERICKÁ 
SPISOVATEĽKA, NAJVPLYVNEJŠIA POSTAVA PRVEJ 

GENERÁCIE ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA)

MsKS – DOM KULTÚRY
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	dramatické	postavy	a	odchádzajú	na	javisko.	Skvelá	
zábava	v	podaní	štyroch	vynikajúcich	herečiek	Divadla	An-
dreja	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.
VÝSTAVA ŽIACKYCH PRÁC STREDNEJ  

UMELECKEJ ŠKOLY Z PREŠOVA
Potrvá	do	11.	novembra	vo	výstavnej	sieni	DK.	

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
LIDICE

Výstava	ocenených	prác	45.	ročníka	medzinárodnej	detskej	
výtvarnej	súťaže	Lidice	2017.	–	Potrvá	do	29.	októbra.

OBRAZY Z NÁMESTIA MÚZ
Výber	obrazov	z	tvorby	autorov,	účastníkov	medziná-
rodných	výtvarných	festivalov	v	Snine.	25	rokov	Andrej	
Smolak	Gallery.	–	Potrvá	do	28.	októbra	vo	výstavných	

priestoroch	VM.
AMERIKÁNSKY DOM NA ZEMPLÍNE

Fotografická	výstava	k	100.	výročiu	vzniku	Českosloven-
ska.	Návrat	slovenských	emigrantov	z	USA	bol	pozname-
naný	aj	výstavbou	reprezentatívnych	obydlí.	Aplikáciou	
dobových	materiálov	a	technológií,	zľudovených	dekora-
tívnych	konceptov	secesie	a	art	deco	vznikol	fenomén	tzv.	
amerikánskych	domov.	Výstava	prezentuje	charakteristické	

znaky,	prvky	týchto	pamiatok.	Potrvá	do	31.	októbra.	
KINO FAJN

ZLODEJI
(MANBIKI KAZOKU)

dráma (JAP), české titulky – 15. októbra o 19.30 hod.
Osamu	je	gastarbeiter,	ktorý	si	privyrába	kradnutím	v	
obchodoch.	Do	remesla	zasväcuje	aj	svojho	syna.	Obaja	
žijú	v	provizórnom	dome	na	periférii	a	s	ďalšími	členmi	
domácnosti	tvoria	rodinu,	na	ktorej	je	toho	zvláštneho	
oveľa	viac	než	len	spôsob	obživy.	Do	rutiny	krádeží	

zasiahne	dievčatko,	ktoré	sa	osamelo	hrá	v	mraze	na	bal-
kóne.	Osamu	sa	rozhodne,	že	vziať	si	dieťa,	ktoré	rodičia	
zanedbávajú,	nie	je	zločin.	Jeho	čin	vedie	k	odhaleniu	

tajomstva	vnútri	rodiny	zlodejov	a	spochybnenie	toho,	čo	

vlastne	rozumieme	pod	pojmom	rodina.	
PRVÝ ČLOVEK

(FIRST MAN)
dráma (USA), slovenské titulky – 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	Armstronga	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	predstavovala	permanentné	dotyky	so	smrťou	
si	ťažko	mohli	v	NASA	vybrať	vhodnejšieho	kandidáta.

STUDENÁ VOJNA
dráma (POL/FRA/GBR), české titulky 

– 17. októbra o 19.30 hod.
ASFK...	V	období	budovania	stalinovského	Poľska,	ale	tiež	
modernej	Európy	sa	odohráva	príbeh	veľkej	osudovej	lásky	
-	speváčky	Zuly	a	skladateľa	Wiktora.	Nedokážu	spolu	byť,	
ale	zároveň	sa	neuveriteľne	priťahujú	a	nevedia	byť	ani	od	
seba.	V	kulisách	Varšavy,	Berlína	a	Paríža	znie	jazzová	a	
folklórna	hudba,	a	Zula	s	Wiktorom	rozohrávajú	nádhernú,	

ale	trpkú	baladu,	svoju	vlastnú	studenú	vojnu.
TOMAN

historická dráma (CZE/SVK), originálna verzia  
– 19. októbra o 17.00 hod.

Napínavá	politická	a	osobná	dráma	o	vzostupe	a	páde	
človeka,	ktorý	mieril	príliš	vysoko...		Film	odkrýva	pozadie	

tzv.	tretej	republiky,	rokov	1945-48	a	rozpráva	príbeh	
muža,	ktorý	významne	ovplyvnil	vývoj	povojnového	

Československa	a	o	ktorom	sa	nikdy	doteraz	nehovorilo.	
Neuveriteľný,	ale	pravdivý	príbeh	rozporuplnej	osobnosti	
Zdeňka	Tomana,	vlastným	menom	Zoltána	Goldbergera,	
pochádzajúceho	zo	slovenských	Sobraniec.	Toman	bol	mu-
žom	mnohých	tvárí	a	mien,	šéfom	zahraničnej	rozviedky	
a	bezškrupulóznym	obchodníkom	a	karieristom.	Poverili	
ho	zásadnou	úlohou	-	zohnať	peniaze,	ktoré	komunistom	
vyhrajú	voľby.	A	Toman	peniaze	zohnať	vedel.	Pre	seba,	
pre	rodinu	i	pre	stranu.	Šmelinou,	vydieraním,	obchodmi	

s	vojnovými	zločincami	aj	ich	obeťami.	Práve	on	umožnil	
presun	východoeurópskych	Židov,	ktorí	prežili	holokaust	a	
unikali	pred	povojnovými	pogromami	cez	Československo	
do	Palestíny,	samozrejme	za	tučnú	províziu.	Neštítil	sa	
ničoho.	Cena,	ktorú	za	svoju	kariéru	zaplatil	on	i	jeho	

blízki,	však	bola	príliš	vysoká.	
KRÁLI ZLODEJOV

(THE KINGS OF TIEVES)
krimi, dráma (GBR), české titulky   

– 19. októbra o 19.30 hod.; 20. 10. o 17.30 hod.
Kriminálka	inšpirovaná	neuveriteľným	skutočným	príbe-
hom.	V	roku	2015	sa	v	Londýne	odohrala	najväčšia	lúpež	
v	dejinách	Anglicka	a	aké	bolo	prekvapenie,	keď	polícia	
zistila,	že	za	lúpežou	je	gang	dôchodcov	a	vyslúžilých	

podvodníkov...
PRINCEZNÁ A DRÁČIK

animovaný (RUS), slovenský dabing   
– 14. októbra o 16.00 hod.

Od	tvorcov	seriálu	Máša	a	medveď...	Keď	sa	princezná	
Barbara	prechádza	tajnými	komnatami	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	spriatelí	
s	roztomilým	dráčikom,	s	ktorým	sa	vyberú	na	dobrodruž-
nú	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.
PIVNICA

dráma (SVK/CZE/RUS), originálna verzia  
– 20. októbra o 19.30 hod.

Dlhoročné	manželstvo	Milana	a	Táne	je	v	troskách,	spája	
ich	už	len	jediná	dcéra	Lenka.	Keď	sa	však	šestnásťročná	
tínedžerka	nevráti	domov	z	párty,	ich	život	sa	obráti	

naruby.	Oboch	rodičov	pohltí	bezmocnosť,	strach	a	pocit	
viny.	Kamaráti,	spolužiaci,	susedia,	nikto	im	nevie	pomôcť.	
Milan	už	neverí	ani	policajnému	pátraniu,	ktoré	nikam	

nevedie	a	rozhodne	sa	odhaliť	pravdu	sám.	Čoho	všetkého	
je	schopný	zúfalý	rodič,	keď	mu	zmizne	dieťa?

PO ČOM MUŽI TÚŽIA
komédia (CZE), originálna verzia  

– 21. októbra o 20.00 hod.
Charizmatický	cynik	Karel	Král	(J.	Langmajer),	trochu	
šovinista	a	sarkastický	sympaťák,	na	ktorého	ženy	letia,	
je	šéfredaktorom	časopisu	Playboy.	Jedného	dňa	jeho	

nezáväzný	spôsob	života	utŕži	hneď	niekoľko	rán.	Dostane	
výpoveď	kvôli	poklesu	predajnosti	časopisu,	bývalá	

manželka	a	dcéra	(A.		Hoffmannová	a	S.	Sandeva)	ho	opäť	
naštvú,	neznáma	žena	mu	nabúra	auto	a	na	jeho	miesto	je	
dosadená	krásna,	mladá	šéfredaktorka	Leona	(T.	Pauho-
fová).	Karel	vyrieši	problémy	po	chlapsky	–	spoločne	s	
najlepším	kamarátom	Čestmírom	(M.	Hádek)	sa	opije	a	
v	dobrodružnej	noci	si	praje,	aby	sa	stal	ženou,	pretože	

„ženy	to	majú	v	živote	omnoho	jednoduchšie	a	on	je	za	to	
kvôli	nim	na	dne“.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

15. 10. TERÉZIA
 (Deň	bielej	palice	/	Svetový	

deň	vidieckych	žien	/	Svetový	
deň	umývania	rúk)

16. 10. VLADIMÍRA
 (Svetový	deň	potravy	–	FAO	/	

Svetový	deň	chrbtice)
17. 10. HEDVIGA
 (Medzinárodný	deň	boja	proti	

chudobe)
18. 10. LUKÁŠ, LUKAS
	 (Sviatok	 sv.	 Lukáša	 –	 patróna	

umelcov,	 maliarov,	 lekárov	
a	 chirurgov	 /	 Svetový	 deň	
monitorovania	vody	 /	Svetový	
deň	menopauzy)

19. 10.  KRISTIÁN, KRISTIÁNA
20. 10.  VENDELÍN, VENDELÍNA
	 (Medzinárodný	 deň	 stromov	 /	

Svetový	deň	osteoporózy)
21. 10. URŠUĽA
	 (Svetový	 deň	 misií	 /	 Deň	

pôvodných	odrôd	jabĺk)
22. 10. SERGEJ
 (Medzinárodný	deň	

porozumenia	koktavosti)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
15. 10.   GRAND / PRINC
16. 10.   RÁCHEL / BIBI
17. 10.   ROXANA / ČERTÍK 
18. 10.   RUBY / DUNČO
19. 10.   CILKA / EROS
20. 10.   GITA / KLBKO
21. 10.   OZZY / KARAMEL
22. 10.   ROLF / URSIN
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OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E
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V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM  NEDOSTAL NÁŠ 
TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽDŇA 
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON) V HUMENNOM.

Teplý október - studený 
november.

Po svätej Terézii (15.10., 
panna a učiteľka Cirkvi)  

už mráz lezie po strechách.

Aký deň sa na Vladimíru 
(16. 10.) ukazuje, aj zima  

sa taká objavuje. 

Vladimíra prácu na poliach 
zastavuje.

Hedviga (17. 10.) do repy 
ešte med nalieva.

Na sv. Lukáša (18. 10., 
evanjelista) - hojnosť 

chleba a kaše.

Svätá Uršuľa (21. 10.) 
i svätá Kordula (22. 10.) 

zimu posielajú.

Keď Uršuľa v splne 
mesiaca jasné noci dáva, 
decembrová noc každá je 

tmavá.

Ak na Sergeja (22. 10.) vetry 
podúvajú, počas celej zimy 

nás navštevujú. 

PRANOSTIKA

Východ / Západ  S L N K A 
pon	(15.10.)	 6:46	/	17:45	hod.
ut	 6:48	/	17:43	hod.
str	 6:49	/	17:41	hod.
štvr	 6:51	/	17:39	hod.
pia		 6:52	/	17:37	hod.
sob	 6:54	/	17:35	hod.
ned	 6:55	/	17:33	hod.
pon	(22.10.)	 6:57	/	17:31	hod.

(jac)

H
E
-S/0042

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E
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H
E
-S
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0
2
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Ľady sa lámali v poslednej tretine, odozva z humenskej 
-MJK-; Humenné, Martin; FOTO MJK (Humenné – DNV)

ST. NIKOLAUS  1. HOKEJOVÁ LIGA - 9.kolo

MHK HUMENNÉ 
 – DUBNICA NAD VÁHOM

2:3 (0:0, 0:0, 2:3)

Góly:	55.	Oliver	Jokeľ	(1:3	–	Ondrej,	
Petráš),	 55.	 Vladislav	 Solomonchak	
(2:3	–	Babynets,	Bylina)	–	42.	Róbert	
Krajči	 (0:1	 –	 Ďuriš,	 Kokavec),	 44.	
(PH1)	Róbert	Krajči	 (0:2	 –	Kokavec,	
Rehák),	47.	Róbert	Krajči	 (0:3	–	Ser-
kin,	Jakubík).
R:	M.	Korba	–	R.	Gavalier,	M.	Ordzo-
venský.	D: 626.
Strely:	 37-27.	 Zákroky brankára: 
24-35.	Presilovky:	0/6	–	1/4.	Oslabe-
nia:	3/4	–	6/6.	Vylúčenia: 8-8.

MHK:	Stanislav	Škorvánek	–	M.	Ev-
stigneev,	M.	Ondrej,	V.	Solomonchak,	
G.	Bylina,	S.	Babynets	–	B.	Pavúk,	A.	
Mačkovič,	F.	Vaško,	Š.	Majerník,	I.	Fe-
dorko	–	Ch.	Michalčin,	M.	Krempas-
ký,	O.	Jokeľ,	F.	Vrábeľ,	Š.	Petráš	–	J.	
Lesňák,	 J.	Kamenický,	D.	Markuš,	 J.	
Šiňanský.	Tréner:	Milan	Staš.
MHK:	Daniel	Gibl	–	T.	Brňák,	 J.	 Ja-
rábek,	M.	Kristín,	V.	Lantoš,	M.	Ma-
cek	–	D.	Rehák,	G.	Serkin,	M.	Kokave,	
O.	Ďuriš,	R.	Krajči	–	M.	Hlaváček,	D.	
Hohl,	V.	Kútny,	J.	Jakubík,	D.	Kanaet	
–	V.	Vladimirov,	D.	Kozachuk,	R.	Me-
dek,	V.	Vakhrameev,	D.	Trenčan.	Tré-
ner:	Tomáš	Valach.

10.kolo
TOPOĽČANY – MHK HUMENNÉ

5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Góly:	 6.	 (PH1)	 Jozef	Kováčik	 (1:0	 –	
Kluka,	Laššo),	41.	Jozef	Kováčik	(2:2	
–	 Laššo,	 Hrudík),	 42.	 Martin	 Uhnák	
(3:2	 –	 Dvonč),	 44.	 Dominik	 Laššo	
(4:2),	51.	Martin	Uhnák	(5:2	-	Grman)	
–	18.	Gleb	Bylina	(1:1	–	Markuš,	Mi-
chalčin),	 34.	 (PH1)	 Branislav	 Pavúk	
(1:2	–	Vrábeľ).
R:	N.	Druga	–	D.	Konc	ml.,	 J.	Konc	
ml. D: 873.
Strely:	 30-33.	 Zákroky brankára: 
31-25.	Presilovky:	1/5	–	1/5.	Oslabe-
nia:	4/5	–	4/5.	Vylúčenia: 6-6.
HC:	 Juraj	Halo	–	J.	Kováčik,	 J.	Hru-
dík,	M.	Kluka,	D.	Laššo,	J.	Tomčák	–	J.	
Ďurčo,	M.	Král,	R.	Dvonč,	M.	Uhnák,	
V.	Bogoslovskii	–	M.	Hruška,	M.	Bys-
tričan,	A.	Podstavek,	P.	Bečka,	L.	Tábi	
–	 K.	 Grman,	 Š.	 Duran,	 D.	 Gergel,	 J.	
Klenko,	F.	Pekarčík.	Tréner:	Ľubomír	
Hurtaj.

MHK:	Matúš	Nagy	–	M.	Ondrej,	M.	
Evstigneev,	V.	Solomonchak,	G.	Byli-
na,	S.	Babynets	–	A.	Mačkovič,	B.	Pa-
vúk,	F.	Vaško,	Š.	Majerník,	I.	Fedorko	
–	Ch.	Michalčin,	J.	Kamenický,	O.	Jo-
keľ,	F.	Vrábeľ,	Š.	Petráš	–	J.	Lesňák,	D.	
Markuš,	M.	Baláž.	Tréner:	Milan	Staš.

Michalovce 11 9 1 1 0 68:18 30
Martin	 11	 7	 2	 2	 0	 45:21	 27
Dubnica	n/V	 11	 8	 0	 1	 2	 50:25	 25
Skalica	 11	 5	 4	 1	 1	 48:28	 24
Topoľčany	 11	 6	 2	 1	 2	 42:25	 23
HC	Bratislava	 10	 4	 0	 4	 2	 37:26	 16
P.	Bystrica	 10	 3	 2	 2	 3	 33:32	 15
Humenné 11 4 1 0 6 41:37 14
Spiš.	N.	Ves	 10	 3	 2	 1	 4	 24:30	 14
Trnava	 10	 2	 0	 1	 7	 29:47	 7
Prešov	 11	 1	 0	 0	 10	 25:57	 3
N.	Zámky	B	 10	 0	 0	 0	 10	 9:86	 0
HK	Orange	20	 7	 1	 0	 0	 6	 15:34	 3
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Sninskí seniori opäť bodovali v zahraničí... T. Kazík obhájil prvenstvo

strany na trojgólového Krajčiho prišla  neskoro

(dk), -MJK-; Írsko, Veľká Británia, Snina

Trojica seniorských odcho-
vancov sninského Klubu šer-
mu vstúpila cez víkend 6. a 7. 
októbra do turnajových bojov 
na britských ostrovoch. Navy-
še, Tomáš Kazík obhájil vla-
ňajšie prvenstvo na planšoch 
súťaže Bedford Open.   

V	 írskom	meste	Galway	 sa	ko-
nal	medzinárodný	turnaj	WEST	
IRELAND	OPEN,	kde	sa	popri	
38	účastníkoch	z	desiatich	štátov	
predstavil	 aj	Peter Kováč.	Ten	
si	 z	 dvoch	 základných	 kôl	 vy-

bojoval	 deväť	 víťazstiev	 a	 jed-
nu	 prehru,	 	 nasadený	 bol	 ako	
štvrtý	 do	 eliminácie	 s	 voľným	
zápasom	 v	 prvom	 kole.	 Potom	
porazil	 Marinosa	 (IRL)	 15:12,	
Houlsworda	 (GBR)	 15:12,	 no	
vo	štvrťfinálovom	boji	podľahol	
11:15	 Losoncimu	 z	 Maďarska,	
neskoršiemu	 víťazovi.	 Sninčan	
skončil	na	ôsmom	mieste.

Na	turnaji	ELITE	EPEE	v	Lon-
dýne	(101	účastníkov	z	5	štátov)	
nastúpil	 Ján Gerboc.	 Ten	 si	
v	prvom	základnom	kole	vybo-
joval	dve	víťazstvá,	postúpil	do	
druhého	základného	kola,	kde	si	
vyšermoval	 rovnako	dve	víťaz-

stvá	 a	 postúpil	 do	 vyraďovacej	
fázy	 nasadený	 na	 53.	 mieste.	
Avšak	 hneď	 v	 prvom	 zápase	
podľahol	Schneiderovi	z	Veľkej	
Británie	 rozdielom	 9:15,	 a	 tak	
celkove	 skončil	 na	 bodovanom	
54.	mieste.	Víťazom	sa	stal	Mar-
sh	z	V.	Británie.

Na	 turnaji	 	 BEDFORD	 OPEN	
v	britskom	Bedforde	sa	predsta-
vil	 tretí	 sninský	 senior,	Tomáš 
Kazík,	 ktorý	 tu	 obhajoval	 vla-

ňajšie	 prvenstvo.	 V	 základnom	
kole	vyhral	 zo	 šiestich	 zápasov	
všetkých	šesť,	a	 tak	do	 j	elimi-
nácie	 postupoval	 ako	 najvyššie	
nasadený.	V	prvom	zápase	mal	
voľný	 žreb	 a	 potom	 postupne	
porazil	 -	 Shearn	 (GBR)	 15:7,	
Janet	 (FRA)	 15:5,	 Hazelwood	
(GBR)	 15:5,	 Yasin	 (Malajzia)	
15:10,	 a	 vo	finále	 zdolal	 aj	 do-
máceho	Watkins-a	 (GBR)	 	 naj-
tesnejším	rozdielom	11:10	a	ob-
hájil	vlaňajšie	prvenstvo.

Tomáš Kazík (druhý sprava) zvíťazil na turnaji Bedford open.|  FOTO: ARCHÍV DK
Ján Gerboc na londýnskom Elite epee. 
|  FOTO: ARCHÍV DK

Peter Kováč na turnaji West Ireland open. 
|  FOTO: ARCHÍV DK
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V športovom centre Red Dragon 
Aikido Training Centre Slovakia 
v Strážskom mali v uplynulých 
dňoch dôvod na radosť. Trinás-
teho októbra tohto roku uplynulo 
30 rokov od momentu, kedy Sensei 
Peter Tomko nastúpil na cestu bo-
jovníka a začal praktizovať bojové 
umenia. Zároveň realizuje zaují-
mavý projekt s názvom – Essence 
of Aikido is terminate hate... (pod-
statou aikida je ukončiť nenávisť).

Napriek	tomu,	že	ako	prvé	techniky	
sebaobrany	 spoznal	 v	 roku	 1988,	
práve	 techniky	 aikida	 sa	 naučil	 ich	
od	 šéfa	 cirkusantov,	 ktorý	 ich	 pri-
niesol	 z	 Indie,	 a	 ktorý	 práve	 prišiel	
do	Strážskeho,	prihlásil	sa	do	klubu	
karate,	 pretože	 aikido	 ešte	 vo	 vte-
dajšom	 Československu	 oficiálne	
nejestvovalo.	Hneď,	ako	to	len	bolo	
možné,	zapísal	sa	o	niekoľko	rokov	
do	prvého	aikido	klubu	v	Bratislave.	
Trénoval	 tiež	 kórejské	 bojové	 ume-
nie	 taekwondo	-	do	WTF	a	získal	v	
ňom	pomerne	vysoký	technický	stu-
peň,	1.	kup	(hnedý	pás).

Láska	k	aikidu	však	bola	silnejšia	a	
od	roku	2001	v	podstate	Peter	Tom-
ko	cvičí	len	toto	bojové	umenie	a	ako	
profesionálny	 tréner	zdokonaľuje	sa	
pravidelne	u	svojich	učiteľov,	ktorý-
mi	sú	Sensei	Christian	Tissier	v	Parí-
ži	a	Sensei	Steven	Seagal.	

Výcvikové	 centrum	 Red Dragon 
existuje	 takmer	 pätnásť	 rokov	 a	
pravidelné	 tréningy	 pod	 dohľadom	
kvalifikovaných	 trénerov	 ponúka	
v	 štyroch	 mestách	 na	 Slovensku	 -	
Strážske,	Michalovce,	Košice	a	Hu-
menné.

V	jeseni	2017	odštartoval	Sensei	Pe-
ter	Tomko	projekt,	ktorý	nazval	„Es-
sence	of	Aikido	is	terminate	hate“,	čo	
v	preklade	znamená	„Podstatou	aiki-
da	je	ukončiť	nenávisť“.	Jeho	cieľ	je	
jasný	 -	 zjednotiť	 nielen	 aikido,	 ale	
i	ľudí,	a	tým	ukončiť	nenávisť,	hnev,	
sváry	a	konflikty.

K	 tomuto	projektu	 sa	v	marci	 tohto	
roku	 pridal	 aj	 Sensei	 Christian	Tis-
sier	 a	 v	 júni	 Sensei	 Steven	 Seagal,	
ktorý	osobne	podpísal	karty	všetkým	
deťom,	 ktoré	 trénujú	 v	 klube	 Red	
Dragon	 a	 poslal	 ich	 ako	 darček	 ku	
skúškam	technickej	vyspelosti.

Pozvanie	k	projektu	prijal	v	júli	tohto	
roku	 aj	 spevák	 legendárnej	 skupiny	
Elán,	 Jožo	Ráž,	 ktorý	poskytol	 roz-
hovor	nielen	o	bojových	umeniach.

No	a	v	súčasnosti	v	klube	Red	Dra-
gon	chystajú	oslavu,	ktorá	pripome-
nie,	že	Sensei	Peter	Tomko	je	už	tri	
desiatky	 rokov	 praktikantom	 bojo-
vých	 umení	 a	 to	 všetko	 vyvrcholí	
na	slávnostnom	večierku,	ktorý	zor-
ganizujú	koncom	 roku	 -	Gala	večer	
Red	Dragon	2018.	

Podstatou aikida je ukončiť nenávisť... Alebo tridsať rokov na tatami
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Medzinárodný turnaj v šer-
me kordom kategórií mlad-
ších a mini žiakov – CENA 
VIHORLATU v Snine na-
písal 6. októbra svoj 24-ty 
ročník. Turnaj pre mladších 
žiakov bol zaradený aj do bo-
dovania Slovenského pohára. 
Zúčastnilo sa ho celkom 36 
šermiarov z Poľska, Ukrajiny 
a zo Slovenska.

MLADŠÍ	 ŽIACI	 U-12	 (ročník	
2007	 a	 mladší)	 *	 Víťazstvo	 si	
vybojoval	 	 sninský	 pretekár	
Lukáš	 Sentivan.	 Umiestnenie	
sninských	 šermiarov:	 ...2.	Mar-
tin	 Koškovský...	 12.	 Ladislav	
Kosťun,	 14.	Gabriel	Ganaj,	 17.	
Jakub	Grossrubatscher,		18.	Ján	
Harmaňoš,	19.	Alex	Gaľa...	

MLADŠIE	ŽIAČKY	U-12	(roč-
ník	 2007	 a	mladšie)	 *	 Sninský	
klub	tu	nemal	zastúpenie.	Zvíťa-
zila	Poľka	Frydrych	z		Krosna.	

MINI	 ŽIACI	
U-10	 (ročník	
2009 a mlad-
ší)	 *	 Víťazom	
kategórie	 sa	
stal	 sninský	
pretekár	 Klubu	
šermu,	 Oli-
ver	 Galajda.	
Umies tnen ie  
sninských	 šer-
miarov...	 3.	
Jakub	 Kazík	
Jakub,	 3.	 Jo-
zef	 Gerboc...	
7.	Abraham	Al	
Tinawi...

MINI	ŽIAČKY	
U-10	 (ročník	
2009 a mlad-
šie)	 *	 Zvíťa-
zila	 Ukrajinka	
Va s i l c h enko	
z	 Užhorodu.	
Sninská	 pre-
tekárka	 Vane-
sa	 Kováčová	
skončila	 na	 3.	
mieste.

Dvadsiaty 
štvrtý ročník 

Ceny Vihorlatu 
v šerme

Kategória Mladší žiaci U-12... Cena Vihorlatu v šerme. |  FOTO: ARCHÍV DK

Kategória Mini žiaci U-10... Cena Vihorlatu v šerme. |  FOTO: ARCHÍV DK
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Plavci z 22 klubov (132 chlap-
cov a 133 dievčat) zo Slovenska, 
Poľska a Ukrajiny sa 6. októbra 
sústredili na štart medzinárod-
ných pretekov pre mladých pod 
najkrajšími slovenskými hor-
skými štítmi krytého bazéna. 
Do Popradu priviezol autobus 
sedem chlapcov a osem dievčat 
z humenského Plaveckého klubu 
Chemes, s trénermi Mariánom 
Tomahoghom a Jozefom Luksa-
jom.

V	 dlhom	 50-metrovom	 bazéne	
Aquacity	 Poprad	 sa	 na	 pretekoch		
v	 silnej	 konkurencii	 presadil	 náš	
12-ročný	 Dominik Luksaj,	 ktorý	
si	 domov	 doniesol	 štyri	 medaily.	
Dvakrát	 stál	 na	 zlatom	 stupni	 ví-
ťazov	 -	 prsia	 na	 50	 a	 100	metrov,	
bronzové	 medaily	 si	 vyplával	
v	motýliku	na	100	a	v	polohovke	na	
400	metrov.	

Timotej Leško si vylovil strieb-
ro	 v	 disciplíne	 50	metrov	 voľným	
spôsobom,	dvakrát	doplával	na	ne-
populárnom	štvrtom	mieste	-	50	m	
motýlik	a	100	m	voľný	spôsob.	

Zuzana Pavlíková	 v	 motýliku	 na	
100	 metrov	 skončila	 na	 piatom	
mieste.	Anna	 Stephanie Buhajová 
v	 tej	 istej	 disciplíne	 dohmatla	 na	
desiatom mieste.

V	kategórii	11-ročných	plavcov,	Va-
lerii Semotamovej dvakrát name-
rali	 čas,	 ktorý	 ju	 zaradil	 za	 stupeň	
víťazov	 -	 štvrté	 miesta	 v	 prsiach	
na 50 a 100 metrov. Oliver Verba 

v	 znaku	 na	 100	 metrov	 doplával	
na	 štvrtej	 pozícii	 a	 v	 motýliku	 na	
100	metrov	na	piatej.	Mária Balo-
gáčová	skončila	štvrtá	v	disciplíne	
motýlik	na	100	metrov,	Matúš Ada-
mec	doplával	šiesty	v	znaku	na	100	
metrov a Petra Vasiľková desiata 
v	motýliku	na	100	metrov.

Trinásťročnej	 Eme Borščovej 

v	motýliku	na	100	metrov	namera-
li	v	cieli	čas,	ktorým	sa	zaradila	na	
šieste	miesto	v	poradí.	Nina	Trebi-
šovská	v	rovnakej	vekovej	kategó-
rii	 dva	 razy	 doplávala	 na	 deviatej	
pozícii,	50	m	znak	a	100	m	motýlik.	

Na	pretekoch	štartovali	aj	Rastislav	
Fecenko,	 Adam	 Kulik,	 Michal	
Pandoš	 a	 Viktória	 Vrabľová,	 no	
do	 poradia	 do	 desiateho	miesta	 sa	
svojimi	 zaplávanými	 časmi	 nekla-
sifikovali.

Pohár olympijských nádejí v plávaní spod tatranských štítov


