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Firma chce na námestí postaviť  byty a zrekonštruovať 
parkovisko. Poslanci zámer podporili

Manželov z Humenného 
obral podvodník 
o 60-tisíc eur

Dobrovoľníci vymaľovali 
plot humenskej nemocnice: 
Stráži ho sova

  Viac na str. 9   Viac na str. 4

Milan Potocký, Humenné

Spoločnosť Central Point, s. r. o., 
plánuje nadstavbu, dostavbu a re-
konštrukciu polyfunkčnej budovy, 
ktorú mnohí Humenčania pozna-

jú ako objekt bývalých telekomu-
nikácií a pošty. Spomínaná firma 
chce zrekonštruovať aj priľahlé 
parkovisko, ktorého vlastníkom 
je mesto Humenné. Samospráve 
predložila zámer dlhodobo si pre-

najať mestské pozemky o celkovej 
výmere 2 131 m2. Poslanci sa tým-
to zámerom zaoberali na ostatnom 
októbrovom rokovaní mestského 
zastupiteľstva. 

Poslanci zámer 
schválili
Mestskí poslanci schválili zámer 
dlhodobo prenajať pozemky tejto 
firme o uvedenej výmere ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa. Nájom 

Budova bývalých telekomunikácií a pošty, ktorá sa nachádza na Námestí slobody v Humennom, by mala prejsť rozsiahlou 
rekonštrukciou, ktorej súčasťou by mala byť aj výstavba bytov a rekonštrukcia mestského parkoviska. Primátor Miloš Meričko 

potvrdil, že zrekonštruované parkovisko bude po dokončení naďalej bezplatne slúžiť aj širokej verejnosti.
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by mal trvať na dobu určitú, pres-
nejšie na desať rokov za nájomné 
vo výške 1278 eur bez DPH ročne. 
Poslanec Ivan Hopta sa na rokovaní 
zastupiteľstva pýtal vedenia mesta, 
či bude po právnej stránke zabezpe-
čené, aby tam mohli občania mesta 
voľne parkovať tak ako doteraz. 
„Teraz sa tam nevyberá žiadne par-
kovné. Chcem sa spýtať, ako je to 
myslené do budúcnosti?“ pýtal sa 
poslanec Hopta. „Nie, že sa stane, 
že my to dáme a nebudú tam chcieť 
púšťať ľudí,“ poznamenal poslanec. 
Primátor Miloš Meričko potvrdil, že 
parkovisko bude aj po rekonštrukcii 
naďalej slúžiť bezplatne verejnosti. 
„Budeme jednoznačne zmluvne 
trvať na tom, aby bolo verejnosti 
prístupné bezplatné parkovisko. 
S tým, že budeme žiadať tú rekon-
štrukciu a opravu toho parkoviska,“ 
uviedol primátor. To, že bude par-
kovisko slúžiť širokej verejnosti, 
sa uvádza aj v samotnom zámere, 
ktorý poslanci schválili. „Dôvodom 
osobitného zreteľa je rekonštrukcia 
parkoviska na vlastné náklady žia-
dateľa za účelom rozšírenia kapa-

city parkovacích plôch, ktoré bude 
slúžiť aj širokej verejnosti,“ uvádza 
sa v zámere.

Projekt počíta aj  
s bytmi
Primátor Miloš Meričko vysvetlil, že 
zatiaľ poslanci schvaľovali len zá-
mer. „My budeme rokovať o skutoč-
nom prenájme, kde už budeme mať 
aj pripravenú zmluvu. Čiže bude 
to zmluvný vzťah. Oni sa zaručili s 
tým, že nemajú problém, aby bolo 
parkovisko pre verejnosť prístup-
né. Nebudú tam vyberať a bude to 
aj našou jasnou podmienkou, ktorú 
chceme zmluvne zakotviť,“ povedal 
na rokovaní primátor. Potvrdil, že 
prenajatá plocha parkoviska nebu-
de slúžiť na iný účel. „To nie je ich 
žiadosť, aby si tam robili nejaký svoj 
obchod alebo biznis, alebo čo. Je to 
jednoducho nutnosť k výstavbe ale-
bo rekonštrukcii tej budovy starej 
Pošty, alebo Telekomu, ktorá je na 
centrálnej zóne na Južnom námes-
tí. Je to jedna veľká opacha. Ja som 
presvedčený, že každý chce v Hu-
mennom, aby sa to opravilo, že aby 
tam vzniklo niečo, čo je kultivované, 
pekné a moderné,“ dodal primátor. 

„Bolo im bránené v predchádza-
júcich obdobiach doslova, si mys-
lím, že účelovo, že nemohli stavať. 
Jednoducho ja nepripustím, aby to 
tam chátralo. V centre mesta toto 

nesmie byť,“ zdôraznil Meričko. 
„Podľa projektu, ktorý máme k dis-
pozícii, budú tam aj byty,“ potvrdil 
primátor.

Juniorská torta roka je z Humenného

Na trati Humenné – Strážske opravovali koľaje

Firma chce na námestí postaviť  byty a zrekonštruovať  parkovisko. Poslanci zámer podporili

tasr, Humenné 

Výsledky juniorskej cukrárskej sú-
ťaže boli vyhlásené počas výstavy 
Gastra a kulinária, ktorá sa v Ag-
rokomplexe Nitra konala od stredy 
do soboty (6. – 9. 11.). TASR o tom 

informovala hlavná majsterka od-
bornej výchovy SOŠOaS Monika 
Harvanová. Témou tohtoročnej 
juniorskej cukrárskej súťaže, ktorej 
výsledky v Nitre vyhlasovali v rám-
ci výstavy Mladý tvorca 2019, boli 
Hrady a zámky Slovenska. Víťazky 

sa preto rozhodli stvárniť domi-
nantu mesta, humenský kaštieľ. 
Ako Harvanová uviedla, svojím 
prvenstvom sa tak zaslúžili i o jeho 
propagáciu. Víťazstvo v súťaži zís-
kali v konkurencii ďalších 12 škôl. 
SOŠOaS si z 27. ročníka výstavy 

Mladý tvorca odniesla ešte jedno 
prvenstvo, výstavný stánok školy 
získal cenu predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja Mladý tvorca 
2019.

ts, Humenné 

Uplynulý týždeň v pondelok 4. no-
vembra realizovali Železnice Slo-
venskej republiky (ŽSR) výlukové 

práce v úseku Humenné - Strážske. 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom 
medzistaničnom úseku zrealizovala 
oprava geometrickej polohy koľaje, 
doťahovanie upevňovadiel, doplne-

nie, zhutnenie a úprava štrkového 
lôžka do profilu, smerová a výšková 
úprava koľaje na traťovú rýchlosť. 
Práce vykonali ŽSR vlastnými per-
sonálnymi kapacitami. Vzhľadom 

na to, že ide o jednokoľajnú trať, 
cestujúci boli prepravovaní ná-
hradnou autobusovou dopravou, 
ktorú zabezpečil dopravca ZSSK.

Juniorská Torta roka 2019 je z Humenného. Má tvar humenského kaštieľa a upiekli ju žiačky Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
(SOŠOaS) v Humennom Simona Kochmová a Anna Gajovská. 

porkačovanie zo strany 1 

Spoločnosť Central Point, s. r. o., plánuje nadstavbu, dostavbu a rekonštrukciu 
polyfunkčnej budovy, ktorú mnohí Humenčania poznajú ako objekt bývalých 
telekomunikácií a pošty.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Firma chce zrekonštruovať aj priľahlé parkovisko, ktorého vlastníkom je mesto Hu-
menné. Poslanci tento zámer podporili.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Vyplýva to z opatrení, ku ktorých 
vykonaniu sa mestský úrad (MsÚ) 
zaviazal. Predmetom kontroly 
NKÚ, realizovanej od apríla do júla, 
boli strategické zameranie podpory 
všeobecne a verejne prospešných 
služieb a účelov, a tiež podnikania 
a zamestnanosti, preverenie posky-
tovania dotácií z rozpočtu mesta, 
stav a vývoj dlhu a záväzkov mesta 
a vnútorný kontrolný systém najmä 
vo vzťahu ku kontrole dotácií. V sú-
vislosti so systémom prideľova-
nia dotácií z rozpočtu mesta NKÚ 
upozornil na nesúlad všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) so zá-
konom o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a ďalšou 
platnou legislatívou. Chybný bol 
termín, dokedy mohli podporené 
subjekty predložiť vyúčtovanie do-
tácie a tiež skutočnosť, že mesto 
prideľovalo dotácie aj právnickým 
subjektom, ktorých zriaďovateľom 
je ono samo. Mesto tiež nenapĺ-

ňalo pravidlá vlastného VZN, keď 
prideľovalo dotácie aj subjektom, 
pri ktorých si neoverilo, či sú bez-
úhonní. Pochybením je i absencia 
stratégie rozvoja športu, podľa kto-
rej by mala samospráva postupo-
vať pri podpore športových klubov 
a združení. Kontrolu poskytovania 
dotácií vykonal NKÚ na vzorke 20 
poskytnutých dotácií. Najproble-
matickejším pochybením sa javí 
poskytovanie dotácií pre mládež-
nícky hokejový klub (MHK), kto-
rému samospráva poskytla dotácie 
bez žiadosti a v čase, keď mesto 
voči nemu evidovalo dlh. K dotá-
ciám vo výške 37.500 eur a 24.500 
eur navyše neboli NKÚ predložené 
žiadne doklady. Dôvodom je ich 
„neuchovanie na príslušnom odbo-
re“, ako to vyplýva zo správy NKÚ o 
kontrole. Na zasadnutí posledného 
mestského zastupiteľstva 23. ok-
tóbra sa v tejto súvislosti primátor 
mesta Miloš Meričko vyjadril, že 
pravdepodobne aj tieto doklady 
patria medzi približne 30, ktorých 

absenciu na úrade po svojom prí-
chode naň oznámil na prokuratúre. 
Ďalšími nedostatkami sú nepred-
loženie žiadosti na predpísanom 
tlačive, nerozpočtovanie dotácií na 
konkrétnu akciu, úlohu a účel ich 
použitia, nedostatočné a neúplné 
doklady či akceptovanie neopráv-
nených výdavkov. Z kontrolných 
zistení NKÚ vyplynula pre mesto 
najmä úloha vypracovať koncep-
ciu športu v meste a tiež nové VZN 
o prideľovaní dotácií z rozpočtu 

mesta tak, aby bolo v súlade s plat-
nou legislatívou. Nové VZN so za-
pracovanými pripomienkami NKÚ 
už MsZ na svojom poslednom ro-
kovaní schválilo, koncepcia športu 
má na odbore školstva, kultúry, 
mládeže a športu MsÚ vzniknúť do 
marca 2020. Ako pre TASR uviedla 
Michaela Dochánová z tlačového 
referátu MsÚ, mesto Humenné je 
povinné informovať NKÚ o plnení 
jednotlivých opatrení do 15. no-
vembra.

Humenné: Mesto odstraňuje nedostatky s prideľovaním dotácií, zistené NKÚ

Strážske: Spadnutý mostný nosník odstránili

tasr, Strážske 

Vzorky betónu z mosta začala Sta-
vebná fakulta Technickej univerzity 
v Košiciach odoberať vo štvrtok 31. 
októbra. Na základe ich analýz má 
škola pre KSK vypracovať znalecký 
posudok vrátane diagnostiky a sta-
tického posúdenia mosta. Most je 
od zrútenia nosníka pre motorové 
vozidlá uzavretý, slúži len pre pe-
ších. Obchádzková trasa vedie cez 
Michalovce a je dlhá 30 kilometrov. 
KSK preto, ako uviedla Terezková, 
v spolupráci s autobusovými do-

pravcami zabezpečil pravidelnú 
prímestskú dopravu pre obyvate-
ľov dotknutých obcí. „Dopravné 
spojenie premáva z Michaloviec do 
Strážskeho a späť cez obce Zbudza 
a Staré s prestupom na zastávke 
‚Strážske, Krivošťany č. d. 382‘. 
Cestujúci prechádzajú peši cez 
most, odkiaľ nastupujú do druhé-
ho pristaveného autobusu, ktorý 
pokračuje na linke podľa cestovné-
ho poriadku,“ doplnila Terezková 
s tým, že prestup na uvedenej za-
stávke je zabezpečený pri všetkých 
spojoch.

Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zameraná na systém prideľovania dotácií z rozpočtu mesta Humenné 
v rokoch 2016 až 2018 zistila viacero pochybení. Humenská samospráva mala zle nastavené pravidlá a tiež ich sama 

nedodržiavala. Nedostatky mesto postupne odstraňuje. 

Nosník, ktorý sa 14. októbra odlomil z mosta cez Laborec medzi mestom Strážske v okrese Michalovce a miestnou časťou 
Krivošťany, odstraňujú. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková, 

práce za viac než 25 000 eur mali byť ukončené do štvrtku 7. novembra.

Nosník, ktorý sa 14. októbra odlomil z mosta cez Laborec medzi mestom Strážske v okrese 
Michalovce a miestnou časťou Krivošťany, odstránili uplynulý týždeň.  | FOTO: TASR
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Manželov z Humenného obral podvodník o 60-tisíc eur

Cesty sú mokré a klzké, uberte nohu z plynu a jazdite opatrne! 

Mladík kradol naftu. Potom sa vyvážal v aute

mpo, Humenné      

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru v Humen-
nom v prípade vedie trestné stíha-
nie vo veci zločinu podvodu, kde zá-
kon pre páchateľa stanovuje trestnú 
sadzbu odňatia slobody na tri až 

desať rokov. V dobe od začiatku 
roka 2018 do októbra 2019 páchateľ 
prostredníctvom internetovej ko-
munikácie kontaktoval pani Helenu 
s tým, že je právny zástupca po po-
ručiteľke, ktorá tragicky zahynula 
pri autonehode a v banke zanecha-
la 7,5 milióna USD. Páchateľ ďalej 

pani informoval, že tieto finančné 
prostriedky môžu byť na základe 
testamentu nebohej ženy prevede-
né na účet oslovenej Humenčanky. 
„Tento „dobrodinec“, aby potvrdil 
svoje tvrdenia, posielal pani rôzne 
certifikáty, poverenia, deklarácie, 
pričom žiadal o zaplatenie poplat-

kov za tieto doklady. Išlo o celkovú 
sumu 60.000,-Eur! Napriek tomu, 
že pani Helena tieto sumy zaplatila, 
doposiaľ jej nebolo umožnené na-
kladať s dedičstvom a ani jej neboli 
vrátené finančné prostriedky,“ vy-
svetlila prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

ts, mpo, Slovensko  

Častými príčinami vzniku doprav-
ných nehôd je mnohokrát aj sku-
točnosť, že vodiči nie vždy adek-
vátne reagujú najmä na zhoršenú 
viditeľnosť a mokré vozovky, zle 
odhadnú vzdialenosť medzi vo-
zidlami, niektorí precenia svoje 
schopnosti a aj v miernych zákru-
tách dostatočne neprispôsobia 
rýchlosť svojim schopnostiam 
a stavu vozovky. Opatrnou a zod-
povednejšou jazdou vodičov, ale 
i zodpovedným prístupom chodcov 
sa v mnohých prípadoch dá predísť 
tragédiám a kolíziám na jesenných 
cestách. Jeseň je už akousi pre-
dzvesťou blížiacej sa zimy, a tým 
aj sťažených podmienok na našich 
cestách. Základným pravidlom 
v sťažených podmienkach je pri-

spôsobiť najmä rýchlosť a techniku 
jazdy svojim schopnostiam a po-
veternostným podmienkam. Dážď 
a hmla znižujú viditeľnosť a mokrá 
vozovka zase zvyšuje pravdepo-
dobnosť, že sa vozidlo dostane do 
šmyku a možnej následnej kolí-
zie. Svoje o tom vedia aj dopravní 
policajti, ktorí v tejto časti roka 
zvyčajne riešia aj viac dopravných 
nehôd spôsobených vodičmi, ktorí 
pozabudnú na jeseňou zmenené 
podmienky na cestách.

Dávajte na seba 
pozor, chráňte si to 
najcennejšie!
Polícia vyzýva všetkých účastní-
kov cestnej premávky k zvýšenej 
opatrnosti na cestách. Dávajte na 
seba pozor! Vodiči, sledujte situ-
áciu v cestnej premávke, dodržia-

vajte dopravné predpisy! Chodci, 
cyklisti, buďte opatrní, používajte 
reflexné prvky za zníženej viditeľ-
nosti. Vidieť a byť videný je dôleži-
té najmä za zníženej viditeľnosti. 
Myslite hlavne na svoju bezpečnosť 
a dobrú viditeľnosť, rôzne reflexné 
prvky na oblečení, na bicykloch či 
na taškách v tom môžu veľmi po-
môcť. Každý z účastníkov cestnej 
premávky môže dodržiavaním 
dopravných predpisov a pravidiel 
zvýšiť svoju bezpečnosť a predchá-
dzať nešťastiam na cestách. 

Polícia radí:
- Ak ste vodič, zachovajte si prime-
raný odstup od vozidla jazdiaceho 
pred vami. Mokrá vozovka či na-
padané lístie môže byť pri brzdení 
zradné.
- Jazdite opatrne a primeranou 

rýchlosťou najmä vtedy, ak je 
hmla. Vozovka býva v takých chví-
ľach mokrá a klzká, a brzdná dráha 
vášho vozidla sa tým automaticky 
predlžuje.
- Za volantom predvídajte, najmä 
na cestách v obciach zvýšte pozor-
nosť na chodcov, predovšetkým 
na starších ľudí. Tmavé oblečenie 
a skoršie stmievanie kráčajú bok 
po boku k nešťastiu.
- Nezabúdajte na bezpečnostné 
pásy a vyžadujte to aj od svojich 
spolujazdcov, malé deti patria bez-
podmienečne do autosedačky!
- Najmä ráno a večer, keď je vi-
diteľnosť, ale často i pozornosť 
vodičov znížená, je zvýšené aj ri-
ziko stretu so zverou, preto zvýšte 
pozornosť. Informovala košická 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Mésarová.

mpo, Medzilaborce  

25-ročný Mikuláš bol obvinený 
z trestného činu krádeže, obvi-
nenie mu vzniesol poverený prí-
slušník Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Medzilabor-
ciach. Medzilaborčanovi bolo pre-
ukázané, že sa v piatich prípadoch 
dopustil tohto trestného činu a 
hrozí mu trest odňatia slobody až 

na dva roky. V mesiaci júl 2019 
v nočných hodinách v obci Vydraň, 
v časti zvanej Husárske, z  odsta-
veného pracovného stroja z pa-
livovej nádrže odcudzil 30 litrov 
motorovej nafty. Tú následne vlial 
do svojho osobného motorového 
vozidla. V auguste „tankoval do 
svojho auta“ rovnakým spôsobom 
ešte v štyroch prípadoch. V obci 
Vydraň z pracovného stroja odcu-

dzil 40 litrov nafty. Ďalších 40 lit-
rov nafty vzal z pracovného stroja 
v chatovej oblasti Danová (okres 
Medzilaborce). V štvrtom prípade 
išlo o rovnakú oblasť, a dokonca 
aj o rovnaké množstvo ukradnutej 
nafty (40 litrov) a tiež ju použil do 
svojho vozidla.  „Posledného jemu 
preukázaného trestného činu krá-
deže sa dopustil neďaleko lyžiar-
skeho vleku, kde zo stroja odcudzil  

až 70 litrov nafty. Mikuláš v tomto 
prípade nie rozdával, ale bral cel-
kovo 220 litrov motorovej nafty, 
ktorú použil pre vlastnú potrebu. 
Škoda dosiahla hodnotu najme-
nej 270,-Eur.  Obvinený muž je 
momentálne stíhaný na slobode,“ 
spresnila prešovská krajská poli-
cajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Manželský pár pod zámienkou získania veľkého dedičstva prišiel o 60 000 eur. Aj toto je ďalším príkladom toho, 
že opatrnosti a zdravého uvažovania nikdy nie je dosť.

Náhle zmeny poveternostných podmienok sa podpisujú aj pod dopravnú situáciu na cestách. Je preto nevyhnutná zvýšená opatrnosť.

Medzilaborčan celkovo ukradol 220 litrov motorovej nafty, ktorú použil pre vlastnú potrebu.
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M E S T O   H U M E N N É 
ponúka na ODPREDAJ prebytočný majetok

OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO KIA CEED 1,6  
	obstarané: 28. 2. 2011 
	počet najazdených km: 160 921 kilometrov
	nákupná cena:  minimálne vo výške 1 048,00 € 
   (stanovená znaleckým posudkom)
	uzávierka podania ponúk: 26. 11. 2019 do 15.00 hod. 
	podrobnejšie informácie:  Mestská polícia Humenné 
   Vladimír Kocan; tel. 0918 483 462
Ponuka je uverejnená:
-na webovej stránke mesta: www.humenne.sk - v sekcii oznamy
-na teletexte HNTV 
-na úradnej tabuli MsÚ

PhDr. Ing. Miloš Meričko, 
primátor mesta

Myšlienka týždňa...
“NAVEKY ZÁVAŽNÁ. 

LEN CESTA ZARÚBANÁ. 
ČOSI, ČO NEMÁ DNA. 
ŽIVÁ A KRÁSNA RANA. 

SVETIELKO VEČNÉ V NÁS, 
NESIE HO V RUKE DIEŤA. 
NESFÚKNE MU HO ČAS 
A ÚTLE PREMÔŽE ŤA. 

ZVUK TICHEJ STÁLOSTI 
A SĽUBY NEZLOMNÉ, 
A BALZAM NA KOSTI, 
TO VŠETKO JE V TOM 

MENE. 
NAVEKY ZÁVAŽNÁ. 

STÁLE TI BUDE TAKOU. 
PLNOSŤOU DO PRÁZDNA. 

SVITANÍM DO 
SÚMRAKOV.“

(MILAN RÚFUS)

H
E/0272

H
E

-R
/0171

 

 

 

 

OD OKTÓBRA  V  PONUKE
STRAVOVANIE PRE SENIOROV / ROZVOZ OBEDOV PRE SENIOROV

HE-PR/0248

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 22.30 hod. 
/ sob – ned: 7.00 – 22.30 hod.

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

11. 11 . NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
12. 11.  LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
13. 11.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67  

(Južné nám.)
14. 11. 	DR.	MAX	-	OC	Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
15. 11.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
16. 11.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
17. 11.  DR.	MAX	-	OC	Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
18. 11.  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16

KÚPALISKOV HUMENNOM
(11. – 17. 11. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 09.00 hod.
 12.15 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, pia 12.15 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 12.15 – 14.00 hod.
 15.00 – 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.
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Tréner bojových umení Peter Tomko nahral nový singel

Slováci vnímajú život pred Nežnou revolúciou pozitívnejšie ako Česi  

mpo, ts, Strážske  

Peter Tomko nastúpil na cestu 
bojovníka a začal praktizovať bo-
jové umenia už pred 31 rokmi. Je 
zakladateľom a prevádzkovateľom 
známeho športového Centra Red 
Dragon Aikido Training Centre 
Slovakia v Strážskom. Výcvikové 
centrum Red Dragon existuje už 
16 rokov a pravidelné tréningy pod 
dohľadom kvalifikovaných tréne-
rov ponúka v štyroch mestách na 
Slovensku - Strážske, Michalovce, 
Košice a Humenné. Tomko pred 
časom rozbehol aj zaujímavý pro-
jekt s názvom – Essence of Aikido 
is terminate hate... (podstatou aiki-
da je ukončiť nenávisť). K tomuto 
projektu sa v marci minulého roku 
pridal aj Sensei Christian Tissier 
a populárny hollywoodsky herec a 
sensei Steven Seagal, ktorý je zá-
roveň Tomkovým priateľom. Pre 
širokú verejnosť je možno veľkým 
prekvapením, že tento tréner bo-

jových umení má zároveň umelec-
ké sklony. Hrá na gitare a spieva. 
Dokonca tak dobre, že mu v týchto 
dňoch vyšiel nový singel s názvom 
„O nohách. Videoklip k tejto piesni 
natočil kameraman Peter Pavolko 
(Pavolko Production) na Zemplín-
skej šírave a hlavnú úlohu si v ňom 
zahrala Katarína Poláková. „Môj-
mu oku nikdy neunikne, že máš 
najkrajšie nohy v republike“ spieva 
v tejto skladbe Peter. No a šarmant-
ná a elegantná Katarína nezostala 

veru tomuto slo-
ganu nič dlžná, na 
rôznych lokalitách 
Zemplínskej šíravy 
je to v klipe skutoč-
ne o kráse a.... o no-
hách. Opýtali sme 
sa preto Petra, kto-
rá baba má podľa 
neho tie najkrajšie 
nohy v republike: 
„No predsa Katka,“ 
odpovie bez zavá-
hania.

tasr, Slovensko 

Česká verejnosť je voči komunis-
tickej minulosti kritickejšia, zatiaľ 
čo na Slovensku je to opačne. Pri-
pravenosť na zmeny v roku 1989 
bola podľa Zory Bútorovej z IVO 
na Slovensku o čosi menšia. Dô-
vodom môže byť opačný priebeh 
normalizácie aj modernizácie. „V 
Slovákoch to vyvolalo väčší pocit, 
že im socialistický režim niečo dal, 
čo Česi zažili ešte pri modernizácii 
za prvej Československej republi-
ky. Aj politická normalizácia bola 
na Slovensku mäkšia,“ skonšta-
tovala Bútorová. Fakt, že počas 

komunistického režimu priniesla 
modernizácia a industrializácia 
Slovákom vyššiu životnú úroveň, 
potvrdzuje aj Robert Klobucký 
zo Sociologického ústavu SAV. 
„Ľudia aj v každodennom živote 
pociťovali omnoho väčší pokrok 
ako v českej spoločnosti,“ vysvet-
lil. Krajiny mali podľa odborníkov 
odlišný vývoj aj po zmene režimu. 
„Po páde komunistického režimu 
boli na Slovensku transformačné 
náklady, zdá sa, vyššie. Negatívne 
sociálne javy, ako nezamestna-
nosť, kriminalita, kríza v politic-
kom systéme či mečiarizmus, to 
boli javy, ktoré v českej spoločnos-

ti v takej veľkej miere nenastali,“ 
skonštatoval Klobucký. Nostal-
gia za životom pred rokom 1989 
prevláda podľa výskumu najviac 
u menej vzdelaných starších ľudí 
a u ľudí, ktorí nie sú veľmi de-
mokraticky orientovaní, „ktorí sa 
skôr prikláňajú k predstavám, že 
by bolo lepšie, keby tu bola nejaká 
silnejšia ruka“. Podľa Bútorovej 
ide skôr o prívržencov Smeru-SD 
a ĽSNS. Naopak, z výskumu vy-
plýva, že u podporovateľov SaS či 
mimoparlamentných strán Prog-
resívne Slovensko (PS)-Spolu a Za 
ľudí prevláda názor, že spoločen-
ská zmena, ktorá sa stala po roku 

1989, stála za to. Najpozitívnejšie 
hodnotia ľudia podľa Bútorovej 
to, že zmenou režimu získali po-
litické a občianske slobody. Ide 
o možnosť študovať a cestovať za 
prácou, mať právo na vyjadrenie 
svojho názoru, slobodu získať in-
formácie či slobodu zhromažďo-
vať sa a vyjadrovať svoje názory. 
Horšia situácia ako v čase pred 
rokom 1989 je podľa Slovákov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, 
bezpečnosti a kriminality či soci-
álnych istôt. „Život je dnes oveľa 
menej nepredvídateľný, čelíme 
obdobiu veľkej neistoty,“ vysvet-
lila Bútorová.

Profesionálny tréner Aikida Peter Tomko je rovnako vášnivý muzikant. V týchto dňoch uviedol do života svoj nový singel 
s názvom „O nohách“ z pripravovaného CD „Pravda, priateľstvo a láska“.

Slováci vnímajú život a situáciu pred rokom 1989 o niečo pozitívnejšie ako Česi, naopak, súčasný stav hodnotia pozitívnejšie 
Česi. Vyplýva to z výskumu, ktorý v septembri 2019 realizoval Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) v spolupráci  

s Inštitútom pre verejné otázky (IVO) a Sociologickým ústavom Akadémie vied Českej republiky. Občania oboch štátov sa 
podľa výskumu zhodujú v pozitívnom názore na Nežnú revolúciu, vnímajú ju ako kladnú historickú udalosť.

Peter Tomko sa venuje bojovým umeniam 
už viac ako 30 rokov. | FOTO: ARCHÍV PT

Ide mu to nielen na žinenkách, ale aj v nahrávacom štúdiu. V 
týchto dňoch uviedol do života svoj nový singel s názvom „O 
nohách“. | FOTO: ARCHÍV PT
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Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

V rámci celodenného programu po-
núka múzeum aj prehliadky troch 
aktuálnych múzejných výstav. Pa-
nelová výstava Z DEJÍN RÓMOV 
NA SLOVENKU prináša historický 
a etnografický prierez rómskymi 
dejinami od príchodu Rómov na 
územie Slovenska po udalosti 20. 
storočia. Textovo-obrazový mate-
riál dopĺňajú zbierkové exponáty 
zbierkového fondu Vihorlatského 
múzea v Humennom. Projekt z 
verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia. Súčasťou in-
teraktívneho programu v múzeu je 
prezentácia dokumentárneho filmu 
Ma bisteren venovaného rómskemu 
holokaustu, ktorý nadväzuje na te-
matiku aktuálne sprístupnenej vý-
stavy venovanej rómskym dejinám. 
FILMOVÁ PROJEKCIA DOKU-
MENTÁRNEHO FILMU MA BIS-

TEREN prezentuje očité svedectvá 
slovenských Rómov z obdobia róm-
skeho holokaustu počas druhej sve-
tovej vojny. Dokument čerpá z vý-
skumno-dokumentačného projektu 
Oral-history Vihorlatského múzea 
v Humennom. Dokument vznikol 
v spolupráci so spoločnosťou Ata-
rax Košice. Druhou prezentovanou 
výstavou je výročná členská výstav-
ka FOTOKLUBU REFLEX 2019, 
ktorá predstavuje výber zo žánrovo 
pestrej tvorby ôsmich humenských 
autorov. Výstavnú ponuku uzatvára 
stála výstava KAŠTIEĽ V ZRKADLE 
ČASU. Výstava prináša zábery 
interiéru kaštieľa od najstarších 
dochovaných vyobrazení objektu 
a priľahlého parku v Humennom 
na rytine z obdobia druhej polo-
vice 17. storočia po dnešok. Súbor 
dobových fotografií zachytáva 
bohatosť interiérového vybavenia 
kaštieľskych komnát a pútavo ko-

rešponduje s aktuálne ukončenou 
časťou reštaurátorských zásahov 
pri obnove objektu kaštieľskeho 
nádvoria, ktorého snahou je návrat 
historickej pôvodnosti kultúrnej 
pamiatky do obdobia prelomu 19. 
a 20. storočia. Návštevný čas vo 
Vihorlatskom múzeu v Humennom 
dňa 12. novembra 2019 prebieha od 
9.00 do 15.30 hodiny. Prehliadka 
umelecko-historickej expozície za-

čína každú celú hodinu. Posledný 
vstup do umelecko-historickej ex-
pozície je o 14.30 hod. Premietanie 
filmu a tematická prednáška začína 
o 9. hodine. Expozícia ľudovej ar-
chitektúry a bývania (skanzen) je 
aktuálne mimo prevádzky. V prípa-
de návštevy kolektívov je potrebné 
nahlásenie účasti do 11.11.2019. Ce-
lodenný vstup do múzea je v tento 
deň bezplatný.

Deň PSK vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
V rámci prezentačného Dňa Prešovského samosprávneho kraja 2019 ponúka Vihorlatské múzeum v Humennom  

12. novembra 2019 prehliadkové trasy spojené s odbornými výkladmi vo všetkých múzejných expozíciách v objekte 
kaštieľa. Návštevníkov pozýva múzeum do kaštieľskych komnát umelecko-historickej expozície, do priestorov kaplnky 

z roku 1641, kde sa dnes nachádza sakrálna expozícia, a do priestorov prírodovednej expozície múzea.

Pozri sa vôkol seba,
stromy sa vyzliekajú zo zlata.
Úsmevy chladnú ako lúče slnka,
cez ne ma vidíš a ja teba.
Z jesene bývam často dojatá.

Nádhera zlata ľahko padá k zemi,
listy sa v letku listov dotýkajú.
Myšlienky kúpu sa v padajúcej kráse,
cítim sa ako list, čo vetry do neznáma unášajú.

Všade je plno zlata a ono stále padá...padá.
Nikto oň nemá záujem – ani smetiari.
Iba staručká pani si zo zlatých listov ruže skladá,
má pritom jemný úsmev na tvári.

Stromy v nahote pôsobia smutne, uzimene,
pár listov, čo držali spolu, zrazu unáša vietor.
Padajú na kamene. Viac sa nestretnú, možno 
majú smolu.

Prudký dážď mení premočené rozprávkové zlato,
na mazľavé, rozťahané blato.
Studený vietor preniká do kostí,
snúbi sa so zimou, čakajúc na znamenie
zimných hier – radostí.

Milá Magdaléna

Zlato a jeseň
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Poslanec Šudík: Každá zmena „bolí“, ale nakoniec prinesie svoje ovocie

red, Humenné, FOTO: MIPO   

 � Bude to už rok, čo ste ko-
munálnym poslancom. Ako to 
hodnotíte? 
Je za nami veľmi dôležitý a ťažký rok. 
Vstúpil som do rozbehnutého kolobe-
hu a musel som rýchlo nasávať a učiť 
sa. Pravidelne ma oslovuje mnoho 
občanov z rôznych sociálnych skupín 
a s rôznymi námetmi a postrehmi. Rie-
šime vecí od kosenia, orezu stromov, 
kontajnerov, parkovania cez chodní-
ky, dopravné značenia, bytové otázky 
až právnu pomoc. Najviac ma potešilo 
prianie jednej pani, ktorá mi povedala, 
že za posledných 8 rokov jej s problé-
mom nikto nevedel pomôcť a ja som 
ho vyriešil. Aj tu sa potvrdilo, že kde 
je vôľa - tam je cesta. V mojej práci mi 
pomáha moja kresťanská viera, odhod-
lanosť a túžba meniť veci k lepšiemu. 

 � Čo sa vám podarilo presadiť? 
Je toho viac. Z mojej oblasti, ktorej sa 
venujem, ide o zákaz chemických po-
strekov v miestach, kde sa najčastejšie 
vyskytujú dôchodcovia, mamičky s deť-
mi či mladiství. Mesto na môj a kolegov 
podnet podporilo výstavbu útulku pre 
túlavé zvieratá. Ďalej som rád, že aj 
komisia životného prostredia bude pri-
deľovať dotácie podľa VZN, a budeme 
tak môcť konečne podporovať environ-
mentálne projekty. V nasledujúcom ob-
dobí by sa mali stavať aj detské ihriská 
pre ZŤP - aby sa zdravé deti mohli hrať 
bok po boku so zdravotne znevýhodne-
nými deťmi. Podporil som aj zjednodu-
šenie pravidiel získania príspevku pri 
narodení či pri nástupe detí do školy. 
Zahlasoval som za viacero sociálnych 
benefitov, za participatívny rozpočet a 
tak ďalej. Mrzí ma ale, že sa nepodari-
lo presadiť verejné mestské komisie a 

mestské rady či opravy a rekonštrukcie 
chodníkov a cyklochodníkov, ktoré si 
akútne vyžadujú pozornosť.

 � Na čom momentálne pracu-
jete?
V tomto čase sme s kolegami v komisii 
dokončili projekt pre základné školy s 
názvom Zelená škola mesta Humen-
né. Cieľom projektu bude motivovať 
ešte viac deti na základných školách k 
separácii odpadov a k podpore ochra-
ny životného prostredia. Momentálne 
pracujem na tvorbe VZN, ktorým sa za-
káže na všetkých verejných a mestom 
či jeho organizáciami organizovaných 
podujatiach, ako sú napríklad trhy či 
iné podobné slávnosti, používať plasto-
vé poháre, príbor či iné. Budú musieť 
byť nahradené takzvanými bioplasta-
mi PLA, ktoré sú kompostovateľné a 
rozložiteľné bez negatívneho dopadu 
na životné prostredie, či vratnými po-
hármi. V blízkej budúcnosti by som sa 
chcel venovať aj nízkoprahovému cen-
tru, zákazu výherných hracích auto-
matoch na území mesta, StartUpového 
centra či Univerzite 3. veku. 

 � Vaši neprajníci vás veľmi 
často spomínajú. Prečo si myslí-
te, že to tak je? 
Je veľa ľudí, ktorí by chceli moderné, 
zelené a ekologické či ekonomicky silné 
mesto. No s populistami a bez zmien to 
predsa nejde. Každá zmena „bolí“, ale 
nakoniec prinesie svoje ovocie. Stačí sa 
pozrieť, ako sa doteraz so spoločným 
majetkom v mnohých oblastiach gaz-
dovalo. Pokuta za nezvládnutú súťaž 
opravy strechy zimného štadióna, ma-
terskú škôlku či čoskoro určite príde 
pokuta za nelegálny výrub stromov v 
parčíku na Ulici osloboditeľov či pri 
mestskej polícii. Tlačím na súčasných 

predstaviteľov nášho mesta, aby podali 
trestné oznámenie a žiadali vrátenie 
neoprávnene vyplatených tučných 
odmien bývalých členov 1. Humen-
skej, a. s., ktoré si tam rozhrabávali 
bez povolenia. Poukazujem na klam-
stvá neúspešných kandidátov na post 
primátora mesta či poslancov MsZ, či 
dokonca som sa postavil aj proti schvá-
leniu odmien súčasným členom 1. Hu-
menskej, a. s.  Pravda bolí a strach im 
hovorí útočiť. Tak asi preto s takým 
nasadaním na mňa útočia. 

 � Ako je to popravde so zvýše-
nou daňou za odpad? 
1. januára 2019 nadobudol účinnosť 
zákon č. 329/2018 Z. z. o poplat-
koch za uloženie odpadov a o zmene 
a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o 
Environmentálnom fonde a konkrét-
ne podľa § 81, ods. 10 a 12 zákona č. 
79/2015 Z.z. sa píše, že NA NAKLA-
DANIE S ODPADMI MESTO POUŽI-
JE IBA PRÍJMY Z POPLATKOV ZA 
NAKLADANIE S ODPADMI! Podľa 
nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z sa 
ustanovuje aj výška sadzieb poplatkov 
za uloženie odpadu. Humenné patrí do 
triedy 5. (miera separácie 40 – 50 %) a 
tá nám ukladá sadzbu 7€ za tonu pre 
rok 2019, 12€ za tonu pre rok 2020 a 
18€ v roku 2021! V Humennom sa nám 
podarilo schváliť sumu 19,50€ za rok. 
Môžem povedať, v realite to znamená, 
že Humenčania budú aj naďalej platiť 
pravdepodobne za odpad najmenej 
na Slovensku. Mrzia ma populistické 
návrhy kolegov, ktorí chceli, aby sme 
porušili zákon a prijali ich opatrenia. 
Pri porušení zákona by nám mohla byť 
udelená pokuta aj vo výške napríklad 
200-tisíc. To by úplne odrovnalo aj 
rôzne benefity, ktoré poskytujeme, na-
príklad aj populárne finančné príspev-

ky na stravovanie seniorov. Keď som 
vyzval kolegov-poslancov, že podporím 
ich návrh s podmienkou garancie, že ak 
príde pokuta, tak ju zaplatia z vlastné-
ho vrecka - nikto nesúhlasil. Prečo asi? 
Premýšľajúci Humenčania odpoveď 
určite poznajú - v politike treba robiť 
rozhodnutia správne a právne, nie po-
pulistické. 

 � Zažili ste už v komunálnej 
politike aj sklamania?
Je to ako v bežnom živote. Súčasťou 
života je denne zažívať sklamania, ra-
dosť, lásku či potešenie. Veľmi ma mr-
zia zákulisné hry. Prednedávnom sme 
mali napríklad doplňujúcu voľbu do 
mestskej rady. Na chodbe vám povedia 
poslanci kolegovia jedno, ale o pár mi-
nút neskôr hlasujú v tajnej voľbe inak. 
Naopak - na mladších a nových kolegov 
sa zatiaľ vždy môžem spoľahnúť. Čo 
povedali a sľúbili - to aj platilo.

 � Čo hovoríte na personálne 
zmeny vo vašom poslaneckom 
klube?
Myslím, že je to ako manželstvo. Ob-
čas príde kríza. Niekto sa ju snaží za-
žehnať a niekto sa chce hneď rozviesť. 
Vždy sme boli a sme slobodný klub. 
Akceptujem rozhodnutie každého náš-
ho člena. Môžem zaručene s čistým 
svedomím povedať, že v našom klube 
som za ten rok nenašiel ani jedného 
populistu či karieristu. Verím, že ak 
sa situácia upokojí, znova posilnia náš 
klub. Nemám za potrebu verejne na-
dávať po kolegoch či im niečo vyčítať, 
snáď všetko vždy robili a budú robiť 
podľa svojho najlepšieho svedomia či 
vedomia a nenechajú sa manipulovať. 
Ja pracujem a budem ďalej pracovať v 
klube Spájame sa pre Humenné. 

Poslanec Tomáš Šudík patrí medzi najmladších poslancov Mestského zastupiteľstva v Humennom. Viacerí 
ho poznajú aj ako občianskeho aktivistu, ktorý sa angažuje v environmentálnej, kultúrnej, ale aj sociálnej 

oblasti. V Humennom bol spoluorganizátorom protestov Za slušné Slovensko, roky sa venuje práci s mládežou 
prostredníctvom Mládežníckeho parlamentu FreeMar Humenné. Spoluorganizuje mládežnícke plesy, ale aj sídliskové 

akcie, ktoré sú určené pre rodiny s deťmi. V novembri uplynie presne rok, čo ho Humenčania zvolili za mestského 
poslanca. Tomáš Šudík v krátkom rozhovore prezradil, čo sa mu za ten krátky čas podarilo presadiť, čo ho, naopak, 

sklamalo, ako vníma aktuálnu politickú a spoločenskú situáciu v Humennom.
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Dobrovoľníci vymaľovali plot humenskej nemocnice: Stráži ho sova

V Humennom si môžete pozrieť  BEST OF od Viliama Slaminku

ts, Humenné 

Farby pre dobrovoľníkov nakú-
pila humenská nemocnica a na 
vytvorení návrhu maľby sa podie-
ľali výtvarná pedagogička Liana 
Gógová zo Súkromnej základnej 
umeleckej školy Múza v Humen-
nom a výtvarníčky z občianskeho 
združenia Podvihorlatská paleta. 
„Inšpirovali sa aktuálnym trendom 
v akrylovej maľbe, ktorou zobra-
zili rastlinné motívy v štylizovanej 
podobe. Originálny maľovaný plot 
tak zdobia pestrofarebné kvety aj 
vtáčiky, ktoré sa umelkyne snažili 
zosúladiť s pozadím. Cieľom bolo 
skrášliť náš nemocničný plot a my 
sa tešíme, že sa to podarilo,“ ho-
vorí koordinátorka Krajšieho dňa 
v humenskej nemocnici Jana Cop-
ková. Svojho kreatívneho ducha 
predviedli aj študenti umeleckej 
školy, pre ktorých bolo maľovanie 
na plot novou skúsenosťou. „Tešia 

nás ohlasy zamestnancov, pacien-
tov, ale aj okoloidúcich. Všímajú si 
našu prácu, páči sa im to a to je pre 
nás povzbudením,“ dodáva Anna 
Šimkuličová, jedna z výtvarníčok 
a dobrovoľníčka centra Krajší deň 
v humenskej nemocnici. Cieľom 
projektu Krajší deň je spríjemniť 
pacientom hospitalizovaným na 
oddelení dlhodobo chorých a pe-
diatrii chvíle strávené v nemocnici. 
Dobrovoľníci im nezištne venu-
jú časť svojho voľného času, aby 
priniesli na oddelenia pozitívnu 
atmosféru, rozptýlili pochmúrne 
myšlienky a pacienti využívali svoj 
voľný čas efektívne. V závislosti 
od zdravotného stavu pacienta im 
dobrovoľníci robia spoločnosť pri 
lôžku, chodia na prechádzky, čítajú 
noviny, vyrábajú predmety v tvori-
vých dielňach či hrajú spoločenské 
hry. Projekt momentálne funguje 
v už 12 nemocniciach siete Svet 
zdravia.

ts, Humenné 

Viliam Slaminka sa etabloval na 
slovenskej umeleckej scéne svo-
jou ľahkosťou a vtipom, charakte-
ristickými maľbami a objektami. 
Súčasťou jeho rozmanitej tvorby 
sú aj inovatívne prístupy k priesto-
rovej prezentácii diel a participa-
tívne inštalácie. Dôraz kladie na 
jednoduchosť, tvarovú štylizáciu a 
farbu, no médium maľby preňho 
stále ostáva vzrušujúcou krajinou s 
prísľubom dobrodružstva a výziev. 
Slaminka toto dobrodružstvo pre-
tavuje aj do svojich tém. Fascinácia 
detským svetom a detským vníma-
ním sa vinie celou tvorbou, je však 
ľahko identifikovateľná v obrazoch 
cyklu Vtedy na východe (2014) 

vracajúcich sa do čias Viliamovho 
detstva v Humennom. Inšpirácia 
komixom vchádza do deja pri kon-
frontácii s tradičnou predstavou 
mužstva a v tejto súvislosti nabáda 
autora k pokusu o identifikáciu sa 
so superhrdinom, ktorá mu môže 
pomáhať ‘fungovať’ v každodennej 
realite, ale zároveň zvýrazňuje ne-
superhrdinské momenty, banalitu, 
trápnosť. Príležitosť pre formálnu 
hru Slaminka nachádza aj vo svete 
športu, znova sa, akoby z diaľky a 
po svojom, zúčastňuje hry a ‘sú-
ťaže’. Existenciálna úzkosť a tlak 
generujú v iných dielach aj motívy 
brutality a násilia, už menej pripo-
mínajúce svet hier či komiksu. 
V NERVE Viliam Slaminka pred-
staví tematicky vážnejší výber, a aj 

keď jeho maľby a objekty sa stále 
vyznačujú ľahkosťou, hravosťou 
a humorom, jeho, skôr nezvyk-
nutý, ako detský pohľad na svet, 
tlmočí jeho umeleckú výpoveď 
jednoznačnejšie. Viliam Slaminka 
z Humenného študoval Propagač-

nú grafiku na Škole úžitkového 
výtvarníctva v Košiciach a maľbu 
u prof. Ivana Csudaia na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratisla-
ve. Popri voľnej tvorbe sa venuje 
komiksu, ilustrácii a výuke.

Murovaný plot v areáli Nemocnice Svet zdravia Humenné dostal novú podobu. Humenské dobrovoľnícke centrum Krajší deň, ktoré je 
súčasťou nemocnice, totiž pripravilo výzvu pod názvom Namaľuj plot ako Picasso. Nemocničný plot tak dnes stráži sova a zdobia kvety.

NERV Platforma s radosťou pozýva na vernisáž sólo výstavy Viliama Slaminku BEST OF. Vernisáž výstavy sa uskutoční  
15. novembra o 18.00 hod. v priestoroch na Laboreckej 1847/3 v Humennom.
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MsKS – DOM KULTÚRY
PACI PAC A KAMARÁTI

Jesenné turné s novou show. Chytľavé piesne, veselé 
postavičky, krásne kulisy vás zavedú do rozprávkového sveta. 

S pánom Trampolínim, levíkom Leom vysvetlíme, prečo je 
mliečko zdravé. Mário Praženec a Adriana Pešinová. – v ned-
eľu 17. novembra o 16.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 
7 eur. Každé dieťa pri vstupe dostane chutné a zdravé mliečko 

Brejky od Raja zadarmo.
UŽ	TI	NIKDY	NENALETÍM

Maroš Kramár, Henrieta Mičkovicová, Marko Igonda, Lenka 
Barilíková v hre španielskeho autora Santiaga Montagu... Za 

dverami stojí bývalý manžel, zvodca a sukničkár, starnúci 
seladón Josema. Jeho manželka Kristína sa s ním rozišla 

a prežila pokojných desať rokov. Ale je späť a prosí o návrat. 
Vo vnútri je druhý muž, uhladený europoslanec Viktor. – vo 

štvrtok 21. novembra o 19.00 hod. v divadelnej sále DK. 
Vstupné 15 eur.

VII. HUMENSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN
Výstava najnovších diel členov Podvihorlatskej palety 

v Humennom. Výstava potrvá do konca novembra.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
Z	DEJÍN	RÓMOV	NA	SLOVENSKU

Panelová výstava obohatená o zbierkové predmety. Potrvá do 
konca kalendárneho roku 2019.

ZÁBAVNÁ GRAFIKA
Tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ. – v galerijnej sieni O. Dubaya 

vo VM potrvá do 13. decembra.
KAŠTIEĽ	V	ZRKADLE	ČASU

Stála výstava. Súbor veľkoformátových dobových fotografií 
prináša zábery od najstarších dochovaných vyobrazení 

štvorkrídlového objektu renesančného kaštieľa a priľahlého 
parku na rytine z obdobia druhej polovice XVII. storočia 

po dnešok. 
KINO FAJN
SPITFIRE

dokument (GBR), české titulky – 11. novembra o 19.30 hod. 
Hovorilo sa o ňom, že je to dokonalá krása. Lenže táto 

krása vedela zabíjať. Dokument rozpráva impozantný veľký 
príbeh o vízii, odhodlaní a odvahe, o lietadle, ktoré vzniklo 
zo súťaživosti v období, kedy sa schyľovalo k vojne, jeho 
kvalita sa ocenila v boji a stalo sa jednou z najslávnejších 
stíhačiek na svete. Príbeh lietadla Spitfire, ktorý zmenil 

svetové dejiny, vyrozprávajú poslední doteraz žijúci veteráni 
II. svetovej vojny. Dokumentárny film ohromí fantastickými 

zábermi z vtáčej perspektívy nakrútenými špičkovým 
leteckým kameramanom i vzácnymi digitálne upravenými 

záznamami z búrlivých 40-tych rokov, kedy bola táto stíhačka 
bezkonkurenčne kráľom nebies. Film ukazuje aj súčasný osud 

tohto výnimočného stroja a porozpráva, ako sa z neho stala 
medzinárodná legenda.

ŽENSKÁ	NA	VRCHOLE
komédia (CZE/SVK), originálna verzia  

– 12. novembra o 19.30 hod.
Trošku svojrázna, nezadaná majiteľka biokaviarne Helena 

(A. Polívková) odchádza na popud svojej tety Ely (J. 
Krausová) s 8-ročným synom Mikulášom stráviť advent v 
pokoji na horách. Vďaka vlastnej  roztržitosti či hre osudu 
sa však namiesto luxusného hotela ocitá vo vysokohorskej 

chate Samota, kde horal Richard (M. Dejdar) sprostredkúva 
adrenalínové športy. Samotár žije so svojou malou dcérkou 
Zuzkou a veľmi spoločenským bratom Mišom, uznávaným 
členom horskej služby, milovníkom žien a zábavy. Helena 

netuší, že v rovnakú dobu sa jej milujúca matka (J. Preissová) 
rozhodne prinútiť protestujúceho otca (B. Polívka), aby sa 

vydali na hory tiež. 
ŠEPOTY

horor, mysteriózny (SVK), originálna verzia  
– 13. a 15. novembra o 18.00 hod.

Hľadáš stratené, stratíš hľadané... Už niekoľko storočí je to 
miesto známe záhadnými zmiznutiami ľudí, ktorí tam žili 
alebo ho navštívili. Najväčší známy príbeh je o zmiznutí a 
záhadných úmrtiach osadníkov a rodiny miestneho farmára 

Viktora z 19. storočia. Nie je však prvý ani posledný. Po 
súčasnosť tam záhadne zmizli desiatky ďalších ľudí, medzi 
nimi aj Laurina sestra. Tá sa však s jej zmiznutím nedokáže 

zmieriť a rozhodne sa ju ísť hľadať tam, kam by nemal 
vkročiť nikto.

OSAMELÍ	BEŽCI:	IDEME	ĎALEJ
dokument (SVK), originálna verzia  

– 13. novembra o 19.30 hod.
ASFK... Príbeh básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá 

vznikla v roku 1963 a existuje dodnes. No predovšetkým je 
o veľkom priateľstve medzi jej členmi - Ivanom Laučíkom, 

Petrom Repkom a Ivanom Štrpkom. Ich osudy a životné 
peripetie boli rôzne. Peter Repka sa v 70-tych rokoch presťa-
hoval do Nemecka, Ivan Laučík väčšinu svojho života prežil 

v Liptovskom Mikuláši a Ivan Štrpka žil v Bratislave. Aj 
keď ich stretnutia neboli každodenné a nie vždy jednoducho 
realizovateľné, napriek všetkým prekážkam ich priateľstvo 

pretrvalo. Prežilo všetky nečakané zvraty spojené s dobovým 
spoločenským dianím a aj všetky peripetie v ich osobných 

životoch. Ich tvorba bola a stále je jednou z najzásadnejších 
v kontexte modernej slovenskej poézie. Na začiatku tejto 
dokumentárnej road movie Peter odchádza z Offenbachu 

nad Mohanom, aby sa v Bratislave stretol  s Ivanom a aby sa 
následne spolu vypravili do Liptovského Mikuláša za druhým 

Ivanom. Počas tejto cesty Peter a Ivan  stretávajú ďalšie 
postavy a navštevujú miesta, ktoré súvisia s ich príbehom. 

LE MANS ´66
(FORD VS. FERRARI)

životopisná dráma, akčný (USA), slovenské titulky  
– 14. novembra o 19.00 hod.

Konštruktér áut Carroll Shelby a britský jazdec Ken Miles 

postavia pre automobilku Ford revolučný závodný auto-
mobil Ford GT40, aby s ním zvíťazili nad Enzom Ferrarim 

v 24-hodinových pretekoch Le Mans vo Francúzsku v 
roku 1966... V roku 1959 je Carroll Shelby (M. Damon) na 
absolútnom vrchole, vyhral najťažšie automobilové preteky 

na svete 24 hodín Le Mans. Po najväčšom triumfe nezdolného 
Texasana ale príde zdrvujúca rana - lekári zistili, že má 

srdečnú vadu, ktorá mu nedovoľuje v pretekaní pokračovať. 
Shelby tak začne novú kariéru automobilového konštruktéra. 

Stane sa členom tímu, do ktorého patrí aj vynikajúci skúšobný 
jazdec a britský šampión Ken Miles (Ch. Bale). Miles je niel-
en špičkový jazdec oddaný svojej rodine, ale aj neznesiteľne 

arogantný muž, neschopný akéhokoľvek kompromisu.
CHARLIEHO ANJELI
(CHARLIE´S ANGELS)

akčná komédia (USA), slovenské titulky – 15., 16. a 18. 
novembra o 19.30 hod.

Keď inžinierka Elena zistí, že technológiu, ktorú vyvíjala, 
chce jej šéf predávať ako zbraň, rozhodne sa mu postaviť. 
Obráti sa na Charlieho anjelov, aby jej pomohli a stane sa 
jednou z nich. Talentované, akčné a zvodné špiónky spolu 

musia zachrániť svet pred novou hrozbou, pričom dôverovať 
môžu jedine sebe a svojim schopnostiam.

RODINA ADDAMSOVCOV
(THE ADDAMS FAMILY)

rodinná animovaná komédia (USA), slovenský dabing – 16. 
novembra o 15.15 hod.

Máte pocit, že vaša rodina je divná? Pripravte si prsty na 
lusknutie! Na plátna kín opäť prichádza ikonická rodina, ktorá 
každý rok vyhráva všetky súťaže na Halloween. Malí aj veľkí 
diváci sa môžu tešiť na skvelú zábavu, pretože Addamsovci 
sa budú snažiť silou-mocou dokázať, že dobrí susedia sú pre 

svoje okolie na nezaplatenie.
BITKA O MIDWAY

(MIDWAY)
historická akčná dráma (USA), slovenské titulky  

– 16. novembra o 17.00 hod., 17. a 19. novembra o 19.00 hod.
Krátko po japonskom útoku na Pearl Harbor počas druhej 
setovej vojny nastáva ďalší zlomový moment v Tichomorí. 
Námorníctvo USA opäť čelí početnejším a silnejším útočia-
cim japonským lietadlovým lodiam. Začína bitka o Midway, 

ktorá významne ovplyvní priebeh druhej svetovej vojny.
CESTA	DO	NEMOŽNA

dobrodružný (CZE/SVK), originálna verzia  
– 20. novembra o 19.30 hod.

Milan Rastislav Štefánik bol prvý Slovák, ktorý podnikol 
cestu okolo sveta, viac ráz zdolal Mont Blanc, prežil zostrele-
nie lietadla počas prvej svetovej vojny, bol intelektuál, vedec, 
národný hrdina aj milovník žien a bonviván. Pred 100 rokmi 
všetci považovali jeho sny za utópiu, ale on sa nebál vykročiť 

do neznáma a nasledovať svoj sen o oslobodení vlastného 
národa napriek všetkým prekážkam. Jeho životné osudy sa 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 
(ŠKORPIÓN * 23. 10. – 21. 11.)

11. 11. MARTIN, MAROŠ
 - Den válečných veteránů (ČR,  

 pamätný deň)
 (Deň veteránov / Svetový deň  

 použiteľnosti)
12. 11. SVÄTOPLUK  
13. 11. STANISLAV
 (Medzinárodný deň 

nevidomých / Svetový 
deň dobrosrdečnosti / Deň 
Guinnessových svetových 
rekordov)

14. 11.  IRMA, IMA
 (Svetový deň diabetu)
15. 11.  LEOPOLD, LEOPOLDA
  (Sviatok sv. Alberta Veľkého 

- patróna vedcov / Deň 
väznených spisovateľov)

16. 11.  AGNESA
  (Medzinárodný deň tolerancie 

- UNESCO)
17. 11.  KLAUDIA
	 	-	DEŇ	BOJA	ZA	SLOBODU	

A DEMOKRACIU (štátny 
sviatok)

 (Sviatok sv. Alžbety 
Bratislavskej - patrónky 
charity / Medzinárodný 
deň študentstva / Svetový 
deň chronickej obštrukčnej 
choroby pľúc / Svetový deň 
na pamiatku obetí havárií na 
cestách)

18. 11.  EUGEN

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
11. 11.   SAMUEL / JORIK
12. 11.   TRISTAN / CLEO
13. 11.   BENJAMÍN	/	SATIN
14. 11.   DONNA / CAESAR
15. 11.   KETTY / MUF
16. 11.   ČERT	/	JUNIOR
17. 11.   CHIQUITA / TOBY
18. 11.   BRIT / ŠPUNT

zdajú byť až neuveriteľné, veď to všetko dokázal jediný 
človek s podlomeným zdravím, pochádzajúci z najchudob-
nejších pomerov. Cesta do nemožna netradičným spôsobom 
rozvíja skutočné udalosti a pretvára ich do imaginatívnej a 
zábavnej roviny filmu. V prvom slovenskom celovečernom 
trikovom filme režiséra Nora Držiaka odhalíme neznáme 
dobrodružstvá plné drám, emócií a humoru ako ich zažil a 

mohol zažiť sám M. R. Štefánik.
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HE-/0266

Východ / Západ  S L N K A 
pon (11.11.) 6:28 / 15:59 hod.
ut 6:30 / 15:58 hod.
str  6:31 / 15:57 hod.
štvr 6:33 / 15:56 hod.
pia  6:34 / 15:54 hod.
sob 6:36 / 15:53 hod.
ned 6:37 / 15:52 hod.
pon (18.11.) 6:39 / 15:51 hod.

H
E/0271

Ak začiatkom novembra sneží, máva 
sneh výšku veží.

Po Martinovi (11. 11.) už zima 
nežartuje.

Dážď martinský znamená mráz  
a suchotu.

Keď na Martina list zo stromu ešte 
neopadol, môžeme čakať tuhú zimu a 
v máji na nové lístie ešte chlad príde.

Dážď v polovici novembra tuhé 
mrazy v polovici januára predpovedá.

Na sv. Jozafáta (12. 11., biskup 
a mučeník) lepší je kožuch než vesta. 

Po sv. Gertrúde (16. 11, panna 
a rehoľníčka) neuvidíš viac komára.

Sv. Alžbeta Uhorská (17. 11., 
rehoľníčka) v bielom prilieta.

Ak sa neudrží prvý novembrový sneh, 
neudrží sa žiaden po celú zimu.

PRANOSTIKA

 (jac)

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
P R E D A J

 � Predám osobné AU-
TO zn. Seat Cordoba – r. 
v. 1997, pojazdné, platná 
TK/EK. Cena 200 €. Tel. 
0918 214 193.  

HE-R/0176

 � Predám SUCHÉ PA-
LIVOVÉ DREVO. Tel. 
0915 900 006.  

HE-R/0167

 � Predám BUKOVÉ 
ODREZKY. Tel. 0908 
102 786. 

HE-R/0001

S L U Ž B Y

 � STAVEBNÉ a MU-
RÁRSKE práce. PRE-
PRAVA tovaru / SŤA-
HOVANIE - vlastnou 
dodávkou. Tel. 0908 417 
071.

HE-R/0171

INFOSERVIS / INZERCIA

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E-R/0118

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.

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

HE/0047
H

E
-S/0042
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TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 16. kolo

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - 
FK HUMENNÉ 

1:4	(0:3)

Góly:	84. Adrián Majko - 
17. Peter Šuľák, 25. Jozef 
Skvašík, 45. Filip Serečin, 
78. Maroš Jakubov.

Žlté	 karty: 38. M. Kačír - 
nikto. Rozhodovali:	C. Juhás 
– M. Jasečko, Z. Lang – 150 
divákov.

FK	SNV:	Tomáš Gaborčík – 
M. Kačír (46. A. Curteian), 
P. Korba, J. Kamenický (80. 
T. Ontko), T. Baranyi, L. 
Šomšák, T. Tkáč, Ľ. Ont-
ko, R. Hagara, A. Majko, 

J. Kavulič. Tréner: Štefan 
Markulík.

FK	 HE: Dávid Slávik – I. 
Komjatý, L. Kulich (76. Pa. 
Šuľák), E. Streňo (46. P. 
Košuda), F. Serečin (63. M. 
Jakubov), C. Vasiľ, J. Skvašík 
(76. M. Zlacký), M. Mihok, 
Pe. Šuľák,  Pa. Ruskovský, 
R. Kovalčík. Tréner: Vlad-
imír Mandula.

•	Snina – Kalša 1:1, Stropkov 
– Vranov 2:2, Giraltovce – 
Lipany 0:5, Veľké Revištia – 
Krompachy 0:2, Bardejovská 
Nová Ves – Svidník 5:3, 
Šarišské Michaľany – Prešov 
0:2.

Lipany 16 13 1 2 49:14 40
Prešov 16 13 1 2 48:13 40
Vranov 16 11 2 3 37:12 35
Humenné	 16	 11	 2	 3	 37:13	 35
Stropkov 16 8 3 5 25:24 27
Kalša 16 7 4 5 31:30 25
Poprad B 15 8 1 6 28:30 25
Snina	 16	 7	 3	 6	 25:24	 24
Š. Michaľany 16 7 2 7 18:24 23
Svidník 16 6 4 6 24:25 22
Bard. N. Ves 16 6 2 8 30:39 20
Krompachy 16 4 2 10 19:25 14
Spiš. N. Ves 16 3 3 10 17:26 12
Plavnica 15 2 3 10 10:29 9
Giraltovce 16 2 1 13 11:41 7
V. Revištia 16 2 0 14 9:49 6

Najbližší zápas FK 
Humenné:

•	17. kolo – 17. novembra 
o 13.00 hod.: FK Humenné 

– ŠK Milenium 2000 
Bardejovská Nová Ves. 

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS

(dk); Galway, Surrey, Snina 

V írskom Galway na turnaji „West of  
Ireland“ nastúpil v sninských farbách 
senior Peter Kováč. Z 23 pretekárov 
z 8 štátov si v prvom základnom 
kole z piatich zápasov vybojoval 2 
víťazstvá, podobne sa mu darilo aj 
v druhom základnom kole  a postúpil 
do vyraďovacej fázy nasadený ako 
14-ty. Tu v prvom kole mal voľný 
los, v zápase o postup medzi 16-ku 
porazil Kehoa z Írska 15:13, v boji 
o postup medzi 8 najlepších podľahol 
Brennanovi z Írska 7:15  a celkovo 
obsadil slušné 14.miesto. Víťazom 
turnaja sa stal Burnside z Írska.

V ten istý víkend sa v britskom Surrey 
konal medzinárodný turnaj „EEJS-6 
Elitte epée“. Tu sa predstavil  senior 
Klubu šermu Snina Ján Gerboc. Na 
planše nastúpilo 82 seniorov zo šiestich 
krajín. Gerboc mal v základnom kole 
z piatich zápasov len jednu prehru a to 
ho posunulo medzi 16 najlepších, ktorí 
postupovali do hlavnej vyraďovacej 
64-ky. Tu v prvom zápase porazil 
Browna z GBR tesne 13:12, no v boji 
o 16-ku podľahol Millnerovi z GBR 
8:15 a celkove tak skončil na veľmi 
dobrom 24.mieste. Víťazom sa stal 
Marsh z GBR.

-MJK-, Humenné 

Dve kolá pred koncom jesennej 
časti	 sezóny	 2019/20	 sa	 s	 tré-
nerským postom v Humennom 
rozlúčil.	 Stalo	 sa	 tak	 po	 zápase	
v	 Lipanoch,	 keď	 Humenčania	
podľahli	 súperovi	 rozdielom	 trie-
dy. Správna rada FK Humenné 
po dlhom rokovaní v pondelok 4. 
novembra	 rozhodla,	 že	Peter	Ko-
šuda	 končí	 vo	 funkcii	 hlavného	
trénera.	Tím	mužov	v	III.	lige	Vý-
chod	dočasne	povedie	jeho	asistent	
Štefan	Tomčák.	Na	obsadení	postu	
hlavného trénera sa intenzívne 
pracuje.  Trénerovi Košudovi ve-
denie	 klubu	ďakuje	 za	 odvedenú	
prácu a v budúcnosti mu praje 
veľa	úspechov.

Zahraničné šermiarske planše so sninskou účasťou

FUTBALOVÝ TRÉNER 
PETER KOŠUDA SA 

S HUMENNÝM ROZLÚČIL

Ján Gerboc. | FOTO ARCHÍV DK Peter Kováč. | FOTO ARCHÍV DK
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23. 9. 2019. Takto vyzeralo „prepadlisko“ pri prvom výško-
vom bytovom dome na Laboreckej ulici.  | FOTO MJK

10. 10. 2019. Vniknutie do útrob pod narušenou časťou 
chodníka. | FOTO MJK

11. 10. 2019. Riziková práca si vyžiadala menšiu neho-
du. | FOTO MJK

16. 10. 2019. Základ rekonštrukcie je polože-
ný. | FOTO MJK

17. 10. 2019. ...a zahladený. | FOTO MJK

16. 10. 2019. Hrubé práce a náročnejšie stroje. | FOTO MJK

25. 10. 2019. Nebyť čiernej značky asfaltu by na tomto mieste prepadnutého chodní-
ka nebolo by ani stopy. | FOTO MJK

11. 10. 2019. Odstraňovanie nielen narušených častí sa 
začalo. | FOTO MJK

11. 10. 2019. Rekonštrukcia teplovodného potru-
bia. | FOTO MJK

7. 10. 2019. Práce na stavbe začali.  | FOTO MJK 7. 10. 2019. Horná vrstva dlažby bola odkrytá. A odhali-
la „skryté vady“.  | FOTO MJK

-MJK-, Humenné 

Peší chodník na Laboreckej uli-

ci	 v	 blízkosti	 Južného	 námestia	
úspešne odolal na prelome mesia-
cov september a október rekon-
štrukcii.	Bol	jednou	z	častí	v	meste	

Humenné, kde sa prepadla pešia 
komunikácia.	 Dnes	 ako	 keby	 už	
nebolo	 stopy	 po	 preliačenej	 časti	
dlažby,	 snáď	 iba	 niekoľko	 štvor-

cových metrov novej záplaty v po-
dobe	 asfaltu	 hovorí	 o	 nedávnej	
náprave.

Frekventovaná pešia oblasť  si vyžiadala okamžité riešenie. Chodník je opravený
SPRAVODAJSTVO
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Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.
Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom 
náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca 
podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré 
musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred 
požiarmi a civilnej ochrany. 

Spoločnosť KEEPER, s.r.o. v Humennom vám už 12 rokov ponúka služby autoškoly a školiaceho strediska. V roku 
2018 sme rozšírili našu činnosť, aby sme sa ponukou prispôsobili neustále sa vyvíjajúcim legislatívnym požiadavkám 
a uľahčili vám nielen orientáciu v povinnostiach, ale aj ich plnenie.

Ušetrite si čas pri hľadaní služieb autorizovaného 
bezpečnostného technika, technika požiarnej 

ochrany a technika civilnej ochrany.

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

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

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

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

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana

HE-PR/0103
H

E
 /0101

H
E

-S/0252

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.



PONDELOK
11. NOVEMBRA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 15|SPRAVODAJSTVO

MJK, Humenné 

Úplne	 bežný	 pracovný	 pondelok,	
skvelý	začiatok	nového	týždňa.	Mo-
ment, kedy si všimnete po ulici krá-
čať	 psa,	 v	 okolí	 žiaden	 potenciálny	
majiteľ.	Zamyslíte	sa,	aj	vy	kráčate	
ďalej.	 Bolo	 tak	 okolo	 obeda,	 pon-
delok 21. októbra, po Laboreckej 
ulici	 chodníkom	si	vykračoval	psík,	
veľkosti	 labradora,	 hrubšej	 zvlne-
nej	 srsti	 béžovej	 farby.	 Potom	 vás	
vesmír	 či	 príroda	 či	 kroky	 Všemo-
húceho	zavedú	do	inej	časti	Sídliska	
III. V tej chvíli vidíte toho istého 
štvornohého	chlpáča	a	vzoprie	sa	vo	
vás	niečo...

Okolo jednej hodiny popoludní sa za-
túlaného psíka ujali pri parkovisku pri 
ZŠ Laborecká ujali deti. Pôsobil milo, 
uhladene, slušne, vychovane. Žiadne 
agresívne podnety. Deti sa s ním hrali, 
ako keby sa navzájom poznali. Nemala 
som to svedomie, aby som len tak pre-
šla okolo bez povšimnutia. Mal obojok 
na krku so známkami evidencie v mes-
te Humenné aj od veterinára. Začalo sa 

pátranie po majiteľovi.

Zmienený veterinár bol v teréne, neve-
del okamžite reagovať. V čase 13.22 
hod. som kontaktovala na jeho podnet 
Mestskú políciu. Pani na dispečingu 
ochotne prevzala informácie o psíkovi, 
v evidencii zistila majiteľa, toho však 
nedokázala telefonicky kontaktovať. 
Preto bola na miesto bydliska vyslaná 
hliadka MsP. Našťastie, majiteľa našli 
doma, policajti ho ochotne priviezli 
na miesto „nálezu“ na Sídlisko III. 
Stretnutie majiteľa so psíkom bolo do-
jímavé, z oboch strán. Chalan bol rád, 
že našiel svojho „utečenca“. A psík dal 
jasne najavo, že patrí k nemu, len čo 
chlapec vystúpil z auta. 

Šťastný koniec. Ochotne pomáhali 
ešte dvaja ľudia, ak by sa nám ne-
podarilo skontaktovať s majiteľom 
v danom čase. Boli ochotní poskytnúť 
psíkovi dočasné útočisko. Nemohla 
som inak. Nechať ho odísť. Bol milý, 
čistý, prítulný, aj napriek veľkosti (cca 
vlčiak) nepôsobil odstrašujúco. Prí-
tomnosť detí mu neprekážala. Zahral 

sa aj s novou psou kámoškou, šantili 
s opadaným jesenným lístím. Pani 
z neďalekého bydliska mu doniesla 
misku s vodou.

Celá akcia zabrala aj s odovzdaním 
majiteľovi necelú hodinu. Moja ob-
rovská vďaka patrí pani z Mestskej 
polície, ktorá mi v ten deň v danom 
čase ochotne pomohla. Neodmietla 

možnosť spolupráce. V súčasnosti je 
to takmer vzácnosť. Zároveň ďakujem 
službukonajúcim príslušníkom MsP, 
ktorí ochotne doviezli majiteľa tohto 
psíka na miesto nálezu a umožnili mu 
tak vrátiť sa domov. Ešte jedno poďa-
kovanie z mojej strany T. Šudíkovi a p. 
Kizakovej. Našťastie, našli sa ľudia, 
v danom momente, ktorým záležalo na 
osude zatúlaného psíka.

Keď viera v dobro víťazí. Zatúlaný Vily našiel opäť  svojho majiteľa

Na nečakanú vychádzku po meste Humenné sa vybral trojročný kríženec Vily. | FOTO MJK

Čipovať a registrovať... Nie je to nadarmo. Aj vďaka tomu sme našli zatúlanému psíkovi 
majiteľa. | FOTO MJK

Kým som s pomocou Mestskej polície hľadala majiteľa psíka, spoločnosť mu robili aj žiaci ZŠ 
Laborecká. | FOTO MJK
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Michal Mihalík, Humenné 

Areál	Záchrannej	brigády	hasičského	
a záchranného zboru v Humennom 
sa 18. októbra  premenil na prete-
kársku	 dráhu	 pre	 mladých	 hasičov.	
Devätnásť	družstiev	bojovalo	v	bran-
ných	 pretekoch,	 ktorý	 mal	 dĺžku	 
1 200 metrov v nerovnomernom zvl-
nenom	 teréne.	 Dobrovoľný	 hasičský	
zbor v Humennom vznikol v roku 
1904,	mladí	 hasiči	 z	DHZ	Humenné	
a zo základných škôl mesta svojím 
účinkovaním	prispeli	k	oslavám		115.	
jubilea	 prvej	 zmienky	 o	 dobrovoľ-
nom	hasičstve	na	území	nášho	mesta.

Na trati bolo osem kontrolných stano-
víšť s absolvovaním čo najmenších 
počtov trestných bodov, ktoré sa v záve-
rečnom sčítavaní premieňali na trestné 
minúty.  Kontrolné stanovištia - streľba 
zo vzduchovky, hod granátom na cieľ 
vzdialený desať metrov, orientácia v 
teréne,  určovanie druhov hasiacich 
zariadení (prenosných ručných hasia-
cich prístrojov), signalizácia v teréne, 
predlekárska prvá pomoc, výstup po 
povrazovom rebríku, prekonanie vodo-
rovného lana zaveseného medzi stroma-
mi o dĺžke štyroch metrov. 

Po dlhšom časovom odstupe sa tejto 
súťaže zúčastnili aj mladí hasiči Dob-
rovoľného hasičského zboru v Hu-
mennom v počte  štyroch 5-členných 
družstiev, ktoré zároveň hájili spolu 
s ďalšími štyrmi družstvami aj farby 
svojej školy. Jednotlivé humenské zá-
kladné školy reprezentovali žiaci - ZŠ 
SNP DHZ Humenné, ktorá na súťaž 
postavila 4 družstvá pod vedením Mgr. 
Danky Salanciovej a trénera Mirosla-
va Salanciho ml.; ZŠ Kudlovská DHZ 
Humenné, pod vedením učiteľov Mgr. 
Jána Adameka a Mgr. Petra Dzijaka 
s trénerom Lukášom Gajdošom; ZŠ 
Dargovských hrdinov Humenné pod 
vedením učiteľa Mgr. Milana Venglára; 
ZŠ Laborecká Humenné pod vedením 
učiteľa PeaDr. Kunáša; SOŠ Technická 
Humenné pod vedením učiteľa Mgr. 
Milana Mihaľova.

Pri zhodnotení výsledkov si najlep-
šie počínali mladí hasiči zo Základnej 
školy Kudlovská. Hoci štartovali ako 
prvé družstvo dosiahli celkovo druhý 
najlepší čas, avšak päť trestných minút 
ich v celkovom poradí odsunulo až na 
6. miesto.  

Výbor DHZ Humenné hodnotí účasť 

a zanietenosť mladých hasičov z Hu-
menného veľmi dobre a týmto ďakuje 
všetkým zainteresovaným pedagógom, 
trénerom a riaditeľom škôl, ktorých žia-
ci reprezentovali farby mesta, svojich 
škôl a DHZ. 

Pevne veríme, že táto súťaž je novým 
začiatkom v príprave detí, žiakov, mlá-
deže, ale aj dospelých v Humennom na 
boj s požiarmi a živelnými pohroma-
mi, ktoré sa vyskytujú čoraz častejšie. 
Úprimne ďakujeme všetkým pedagó-
gom, trénerom a vedeniu jednotlivých 
zúčastnených humenských škôl, že 
umožnili svojim žiakom zapojiť sa do 
tejto náročnej súťaže.

„Chceme touto cestou vyzvať bývalých 
dobrovoľných hasičov v meste Humen-
né ako aj mládež, aby sa prihlásili do 
znovu obnoveného DHZ v Humennom a 
tak podporili tradíciu a činnosť jedné-
ho z najstarších dobrovoľných združe-

ní v našom meste.  Vzhľadom na svoje 
možnosti, výbor DHZ Humenné chce v 
budúcnosti usporiadať preteky humen-
ských škôl v hasičskom športe so zapo-
jením čo najväčšieho počtu žiakov, do-
rastencov s možnosťou vstupu do radov 

Dobrovoľného hasičského zboru. Pevne 
veríme, že jarná časť súťaže Plameň 
bude pre mladých hasičov z Humenného 
oveľa úspešnejšia,“ vyzval Ing. Michal 
Mihalík, PhD., predseda DHZ  Humen-
né, k aktívnej činnosti.

ŠPORT / SPRAVODAJSTVO

Nástup družstiev mladých hasičov na Branné preteky 2019. | FOTO: ARCHÍV MM

Štart družstva SOŠ Technická Humenné na súťaži. | FOTO: ARCHÍV MM

Preberanie diplomov za umiestnenie v brannej súťaži mladých hasičov 2019. | FOTO: 
ARCHÍV MM

Zanietenosť  mladých humenských hasičov potvrdili branné preteky


