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Vaľová chce preplatiť  vyše 47 dní nevyčerpanej 
dovolenky. Mnohých poslancov to pobúrilo

„Ona bez hanby si ide tu pýtať peniaze za dovolenku z daní občanov,“ povedal poslanec Ivan Hopta. „Toto je podľa mňa výsmech 
ťažko pracujúcim občanom do tváre,“ dodal poslanec Tomáš Šudík. Bývalá primátorka Jana Vaľová tvrdí, že len ústretovo ponúkla 

mestu možnosť riešiť preplatenie svojej nevyčerpanej dovolenky.

V humenskej nemocnici sa 
vlani narodilo 570 detí

21-ročného Martina obvinili 
 z drogovej trestnej činnosti

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné

Na poslednom rokovaní Mestské-
ho zastupiteľstva v Humennom sa 
poslanci zaoberali žiadosťou bývalej 
primátorky Jany Vaľovej, ktorá po-
žiadala o preplatenie 47,5 dňa ne-
vyčerpanej dovolenky za roky 2017 
a 2018, čo predstavuje vyše tisíc eur. 
Viacerých poslancov jej žiadosť do-
slova pobúrila. Podľa poslanca Iva-
na Hoptu si exprimátorka nezaslúži 
ani euro. „Ja si myslím, že by sme jej 

nemali nič preplatiť, pretože tak ako 
sa ona správala k niektorým ľuďom, 
si nezaslúži ani jedno euro. To je môj 
názor,“ uviedol poslanec Ivan Hopta 
a dodal, „ako je možné, že pani Jana 
Vaľová v roku 2017 nevyčerpala ani 
jeden jediný deň dovolenky a ľudia 
ju tu málokedy mohli nájsť? Kde 
bola? Parlament zasadal zhruba 40 
– 60 dní v roku. Ja sa pýtam, kde 
potom bola, že nevyčerpala tú dovo-
lenku? Ľudia sa k nej márne domá-
hali na stretnutie,“ zdôraznil Hopta. 

Podľa poslanca si mohla exprimá-
torka čerpať dovolenku aj po prehra-
tých voľbách. „Ja jej určite hlasovať 
za preplatenie dovolenky nebudem. 
Lebo po voľbách bolo toľko času, 
aby čerpala dovolenku, ale namiesto 
toho, aby čerpala dovolenku, pri-
jímala nových zamestnancov, aby 
novému primátorovi narobila čím 
viacej problémov s prepúšťaním po-
tom. Čiže pani primátorka 10. alebo 
11. novembra mohla pokojne nastú-
piť na dovolenku a čerpať celú dovo-

lenku, koľko chcela, a neurobila to. 
To nemá nič spoločné so sociálnym 
cítením ani s demokraciou, pretože 
ona nie je ani sociálna, ani demo-
kratka. Mala čas vyčerpať dovolenku 
a neurobila to, na tom chce ešte zís-
kať nejaké peniaze a vieme, v akom 
stave bude rozpočet. Ja som za to, 
aby sme jej nepreplatili ani jedno 
euro,“ podotkol poslanec Hopta.   

Vaľová tvrdí, že koná ústretovo 
K žiadosti o preplatenie nevyčerpa-
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Vaľová chce preplatiť  vyše 47 dní nevyčerpanej dovolenky. Mnohých poslancov to pobúrilo

nej dovolenky sa bývalá primátorka 
vyjadrila na sociálnej sieti. „Ústre-
tovo som mestu písomne ponúkla 
možnosť riešiť preplatenie mojej 
nevyčerpanej dovolenky, ktorá mi 
patrí zo zákona a vypočítava sa z mi-
nimálnej mzdy 480 eur, ktorú som 
poberala. Nechápem, prečo vedenie 
zaradilo už na toto zastupiteľstvo 
ako prioritnú otázku riešenie mojej 
nevyčerpanej dovolenky, ak má na 
to 6 mesiacov, mohlo to skontrolo-
vať a upraviť tak, ako som ich o to 
požiadala,“ vyjadrila sa Vaľová pre 
novinárov na svojom facebookovom 
profile. Podľa mestského poslanca 
a jej straníckeho kolegu Ondreja 
Múdreho by exprimátorke mala byť 
náhrada dovolenky preplatená.

Ruščanský: Exprimátorka 
bola na úrade málokedy
Poslanec Martin Ruščanský tvr-
dí, že exprimátorka bola na úrade 
málokedy, preto sa čuduje, že jej 
zostalo toľko nevyčerpanej dovolen-
ky. „Mňa zaujíma, ktoré dni nebola 
na úrade, pretože naozaj za tých 8 
rokov množstvo ľudí ma zastavilo, 
nielen mňa aj viacero ďalších iných 
ľudí aj zamestnancov, ktorí sa do-
žadovali toho, aby navštívili primá-
torku mesta. Pani primátorka bola 
na úrade málokedy. Ja si nemyslím, 
že by sme mali túto žiadosť pani pri-
mátorke schváliť kvôli tomu, že si 
nemyslím, že toľko málo dovolenky 
vyčerpala. Príde mi to také divné, 
že pani primátorka, exprimátorka 
hovorí o tom, aká je skromná, soci-
álna a tak ďalej a pani primátorka 
dostane aj odstupné vo výške štvor-
násobného platu primátora, ktoré 
jej prináleží podľa zákona, a taktiež 
poslanci národnej rady budú mať 
plat vyšší o takmer tisíc eur od 1. 
januára, čiže exprimátorka bude 
veľmi zabezpečená, nemyslím, že by 
sme jej túto náhradu mali schváliť,“ 
uviedol Ruščanský.   

Hopta: Pozdravovala nás 
v plavkách zo španielskej 
pláže 
Poslanec Tomáš Šudík navrhol, aby 
sa skontrolovalo, či reálne expri-
mátorka za roky 2017 a 2018 má 
47,5 dňa nevyčerpanej dovolenky. 
„Pani Vaľová bola často na úrade 
nezastihnuteľná, tak sa mi to číslo 
vôbec nezdá reálne. Toto je pod-
ľa mňa výsmech ťažko pracujúcim 
občanom do tváre,“ povedal Šudík.  
„Jana Vaľová mala v roku 2017 ná-
rok na 30 pracovných dní dovolen-
ky. Túto dovolenku si nevyčerpala, 
čiže si za celý rok 2017 nevyčerpala 
jeden, jediný deň dovolenky. To, že 
si preniesla na rok 2018, je druhá 
vec. Ja sa pýtam, keď nás pozdravo-
vala v plavkách zo španielskej pláže 
so svojou kamarátkou Jurčenkovou 
a tvrdila, že je na pracovnom jed-
naní alebo pracovnej nejakej ceste, 
čerpala si vtedy dovolenku alebo si 
nečerpala? Alebo jednala na pracov-
nom pobyte? V Španielsku na pláži 
nás pozdravovala pred voľbami, 
aká bude módna prehliadka, že sa 
dohodli,“ povedal poslanec Hopta. 
„Ona bez hanby si ide tu pýtať pe-
niaze za dovolenku z daní občanov,“ 
poznamenal. Poslanec Branislav Če-
kovský sa zaujímal, či si exprimátor-
ka čerpala dovolenku niekoľko týž-
dňov pred voľbami, keď poskytovala 
médiám rozhovory a absolvovala fo-
tenie. „Ja sa pýtam za občanov mes-
ta Humenné, keď dávala perfektné 
vyjadrenia do novín, rozhovory a tak 
ďalej v Bratislave a nebola v meste, 
vybrala si vtedy dovolenku? Lebo to 
nebolo ani v apríli, ani v júni,“ upo-
zornil Čekovský.  Poslanci napokon 
na návrh poslanca Jozefa Babjáka 
stiahli materiál z rokovania a uložili 
hlavnej kontrolórke, aby do najbliž-
šieho zasadnutia preverila opod-
statnenosť počtu dní nevyčerpanej 
dovolenky za oba kalendárne roky. 
 
Právnik: Takýto nárok nie 
je možné súdne vymáhať
Primátor Miloš Meričko vysvetlil, že 

podľa zákona o platových pomeroch 
a právnom postaví starostov nemôže 
byť Vaľovej preplatená nevyčerpaná 
dovolenka, ak jej preplatenie ne-
schváli zastupiteľstvo. Podľa mest-
ského právnika Štefana Bukovčíka 
ak poslanci preplatenie dovolenky 
neschvália, tak takýto nárok nie je 
možné súdne vymáhať. „To schvá-
lenie preplatenia je hmotnopráv-
nou podmienkou toho, aby náhrada 
mzdy bola vyplatená s tým, ak mest-
ské zastupiteľstvo takúto náhradu 
neschváli, tak ľudovo povedané, 
tak toto konanie alebo táto náhrada 
mzdy končí a nie je možné ďalej sa 
domáhať ani na súde. To znamená, 
že existujú judikáty Ústavného súdu 
Slovenskej republiky a Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky a tie judi-
káty hovoria, ak teda zastupiteľstvo 

neschváli preplatenie dovolenky, tak 
nie je možné takýto nárok súdne vy-
máhať,“ vysvetlil právnik. Bukovčík. 
Spresnil, že primátor alebo starosta 
nie je v zamestnaneckom vzťahu 
k mestu, obci a to znamená, že je ta-
kisto volený funkcionár ako poslanci 
zastupiteľstva a nie je v pracovno-
právnom vzťahu, ale v špecifikom 
vzťahu, ktorý upravuje zákon o 
právnom postavení starostov a pri-
mátorov, kde im priznáva určité 
výhody zákonníka práce, ale nie sú 
až takí chránení ako bežní zamest-
nanci v zmysle zákonníka práce. „To 
znamená, že jedna z tých výnimiek 
je aj preplatenie tej dovolenky, kde 
je stanovené, že musí to odsúhlasiť 
obecné zastupiteľstvo. Ak s tým ne-
súhlasí, takýto návrh nemožno ďalej 
vymáhať,“ uzavrel mestský právnik.

Exprimátorka Vaľová chce preplatiť  47 a pol dňa nevyčerpanej dovolenky. | FOTO: MILAN PO-
TOCKÝ

„Ja si myslím, že by sme jej nemali nič prepla-
tiť, pretože tak ako sa ona správala k niektorým 
ľuďom, si nezaslúži ani jedno euro,“ uviedol 
poslanec Ivan Hopta.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Toto je podľa mňa výsmech ťažko pracujú-
cim občanom do tváre,“ povedal poslanec 
Tomáš Šudík na margo žiadosti exprimátor-
ky Vaľovej.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné
 
Humenskí kriminalisti v spolu-
práci s príslušníkmi Kriminálneho 
úradu finančnej správy Košice za 
pomoci príslušníkov Pohotovost-
ného policajného útvaru Krajské-
ho riaditeľstva Policajného zboru 
Prešov vykonali v piatok 4. januára 
v skorých ranných hodinách v jed-
nom z bytov v Medzilaborciach 
služobný zákrok voči 21-ročnému 
podozrivému Martinovi. Zákrok 
súvisel s objasňovaním a doku-
mentovaním drogovej trestnej 
činnosti. Vyšetrovateľ po zadržaní 
Martina vykonal 2 domové pre-
hliadky, a to v obci Výrava i v sa-
motných Medzilaborciach. Bola 
vykonaná aj prehliadka osobného 
motorového vozidla patriaceho 

podozrivému mladíkovi. Pri týchto 
procesných úkonoch boli nájdené: 
jedno igelitového vrecúško s obsa-
hom zelenej sušiny, jedna plechová 
nádoba s obsahom zelenej sušiny, 
váhy, drvička na tabak, prázdne 
igelitové vrecúška a päť plasto-
vých tašiek s obsahom sušeného 
rastlinného materiálu o celkovej 
hmotnosti 1,28 kg. Podľa predbež-
ného znaleckého skúmania bolo 
chemickou analýzou potvrdené, 
že ide o rastlinu rodu Cannabis 
(konope)... teda  v zmysle zákona 
o omamných látkach, psychotrop-
ných látkach ide o zakázanú psy-
chotropnú látku. „21-ročný mladík 
bol vyšetrovateľom obvinený zo 
zločinu nedovolená výroba omam-
ných a psychotropných látok, je-
dov alebo prekurzorov ich držanie 

a obchodovanie s nimi. 
Ak sa mu vina preu-
káže, hrozí mu trest 
odňatia slobody na tri 
až desať rokov. Martin 
si zakázanú látku neo-
právnene kupoval, ako 
aj ináč zadovažoval a  
v rôznych množstvách 
u seba, ako aj na iných 
miestach v okrese Me-
dzilaborce neoprávne-
ne prechovával, ako aj 
za rôzne sumy predával 
iným odberateľom,“ 
informovala prešov-
ská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Lig-
dayová.

tasr, Medzilaborce
 
Bežné príjmy rozpočtu, ktorý je 
spracovaný ako vyrovnaný, pred-
stavujú 6 008 244 eur, kapitálové 
1 733 259 eur. Príjmové finančné 
operácie sú rozpočtované na 726 
634 eur. Bežné výdavky sú vo 
výške viac ako 5,56 milióna eur, 
kapitálové predstavujú vyše 2,77 
milióna eur. Výdavkové finančné 
operácie sú rozpočtované na 133 
598 eur. Rozdiel medzi kapitálo-
vými príjmami a výdavkami bude 
krytý z vlastných príjmov mesta. 
Patria medzi ne aj dotácie, ktoré 
Medzilaborciam odklepla vláda 
na svojom výjazdovom rokovaní. 
TASR informoval primátor mesta 
Vladislav Višňovský. Samosprá-
va vyčlenila v rámci kapitálových 
výdavkov financie na výstavbu ná-
jomných bytov nižšieho štandar-
du na Zámočníckej ulici v sume 
takmer 550-tisíc eur, ďalšie fi-
nancie pôjdu na ich technickú 
vybavenosť. Okrem úverových 

zdrojov využije mesto aj príspe-
vok zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania a Ministerstva dopravy 
a výstavby SR. V tejto lokalite by 
mali v tomto roku dokončiť aj ma-
terskú školu (646 114 eur) a ob-
jekt komunitného centra (136.972 
eur), ktoré boli v prevažnej miere 
financované z eurofondov. Mesto 
chce vybudovať tiež multifunkč-
nú ľadovú plochu v areáli MŠK 
Spartak za približne 375.000 eur. 
„V tejto sume je zahrnutá dotá-
cia z Úradu vlády SR, a tiež Pre-
šovského samosprávneho kraja. 
Investujeme aj vlastné zdroje,“ 
vysvetlil Višňovský s tým, že ju 
plánujú zrealizovať do najbližšej 
zimy. Rozpočet cezhraničného 
projektu Otvárame bránu Karpát 
predstavuje necelých 270.000 
eur. „Ide o slovensko-poľský 
projekt, z ktorého budeme finan-
covať rekonštrukciu cintorínov 
z prvej svetovej vojny, zahrnutá je 
v ňom aj výstavba parkoviska pri 
takomto pietnom mieste a čias-

točná rekonštrukcia autobuso-
vej stanice v Medzilaborciach,“ 
priblížil primátor. Na rozšírenie 
kapacity Materskej školy na Ulici 
generála Svobodu o 20 miest je 
určených vyše 240.000 eur. „Ide 
o rekonštrukciu jedného paviló-
nu, ktorý sa kedysi využíval ako 
detské jasle,“ spomenul. Na tieto 
účely získalo mesto dotáciu. Na 
rekultiváciu skládky komunálne-
ho odpadu v Krásnom Brode vy-
členili v rozpočte viac ako 80.000 
eur. „Máme tam tri kazety. Jedna 
je už uzatvorená dávno, tá ďalšia, 
ktorú ideme uzatvárať, sa napl-
nila v roku 2017, keď sme sko-
laudovali a otvorili tretiu kazetu, 
ktorú aktuálne prevádzkujeme,“ 
ozrejmil Višňovský. Na výstavbu 
multifunkčného ihriska v miest-
nej časti Vydraň, s realizáciou kto-
rého sa začalo už vlani na jeseň, 
je určených takmer 45.000 eur. 
Investovať budú aj do kúpy prí-
strojov pre gastroenterologickú 
ambulanciu (48.298 eur). „Máme 

urobené už aj verejné obstaráva-
nie,“ spomenul primátor. Mesto 
finančne podporilo doteraz aj 
pľúcnu, očnú a kardiologickú am-
bulanciu. Cieľom týchto aktivít je 
podľa neho zabezpečiť vyššiu do-
stupnosť zdravotnej starostlivosti 
pre obyvateľov mesta a okolitých 
obcí. Na dokončenie výstavby vý-
ťahu v budove mestského úradu 
vyčlenili v tomto roku vyše 56.500 
eur. „Mal by byť zrealizovaný do 
konca marca,“ dodal s tým, že ide 
o zabezpečenie bezbariérového 
prístupu pre občanov. Na rekon-
štrukcie chodníkov, autobusovej 
zastávky či parkovísk pôjde 37-ti-
síc eur. Medzi menšie investičné 
akcie, ktoré sa pohybujú v tisí-
coch eur, patria napr. nákup vo-
zidiel pre technické služby, ale aj 
mestskú políciu, rekonštrukcia 
sobášnej miestnosti a domu smút-
ku. Financie pôjdu okrem iného aj 
na kamerový systém či stojiská na 
kontajnery, ale aj detské ihrisko 
na Ulici kapitána Nálepku.

Humenskí kriminalisti zaistili takmer 1,3 kg marihuany

Medzilaborce budú v tomto roku hospodáriť  s rozpočtom takmer 8,5 milióna eur

21-ročného Martina obvinili z drogovej trestnej činnosti.

Mesto má naplánovaných viacero investícií.

Humenskí kriminalisti zaistili takmer 1,3 kg marihuany. |  
FOTO: POLÍCIA

Mladík mal veľké množstvo marihuany uložené v piatich 
plastových taškách. |  FOTO: POLÍCIA
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Mladíkov z Podskalky obvinili z krádeže kovového šrotu

Tri ženy neoprávnene odoberali elektrickú energiu

Ženu z Hažína nad Cirochou obvinili z ohovárania

Hasiči na východnom Slovensku pomáhali pri 16 dopravných nehodách  

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Po predchádzajúcej vzá-
jomnej dohode koncom 
novembra minulého roka 
z pozemku jedného z rodin-
ných domov v obci Udavské  
odcudzili 64 kg kovového 
šrotu. Ten  naložili na dvoj-
kolesový vozík a odviezli ho 
do výkupu zberných surovín 
v Humennom. O dva dni ne-

skôr sa na „miesto činu“ mlá-
denci vrátili a teraz už nalo-
žili na vozík 180 kg kovového 
šrotu s úmyslom, že ho opäť 
odvezú a speňažia. Plán im 
prekazila miestna policaj-
ná hliadka, ktorá ich cestou 
skontrolovala a vo veci kona-
la. Prípad bol riadne zadoku-
mentovaný, šrot bol zaistený 
a vrátený majiteľke. „Viktor, 
Patrik i Mário sa zmocnili 

cudzej veci a prisvojili si ho 
a to aj napriek tomu, že za 
obdobný čin už bol 
každý jeden z nich 
v predchádzajúcom 
období riešený. 
Mládenci sú stíhaní 
na slobode, no ak sa 
im vina preukáže, 
hrozí im trest od-
ňatia slobody až na 
dva roky,“ vysvetlila 

prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

mpo, Medzilaborce  

Ide o 57-ročnú pani Hele-
nu, 39-ročnú pani Ivetu 
a 35-ročnú pani Irenu. Tieto 
ženy v mieste bydliska na ul. 
Dukelských hrdinov v Me-

dzilaborciach neoprávnene 
odoberali elektrickú ener-
giu, a to najmenej od mája 
2018 do novembra 2018. 
Elektrárňam obvinené spô-
sobili škodu vo výške viac 
ako 1 200 eur. Ak sa Helene 

i Irene vina preukáže, hrozí 
im trest odňatia slobody až 
na dva roky. „Pani Ivete hro-
zí trest odňatia slobody až na 
tri roky, nakoľko bola za taký 
čin už v predchádzajúcich 
dvadsiatich štyroch mesia-

coch právoplatne odsúdená. 
Obvinené ženy sú momen-
tálne stíhané na slobode,“ in-
formovala prešovská krajská 
policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

mpo, Humenné  

74-ročná žena bývajúca v 
obci Hažín nad Cirochou bola 
obvinená z trestného činu 
ohovárania. Prípadom sa za-
oberá polícia vo Vranove nad 

Topľou. Doposiaľ bolo preu-
kázané, že Hažínčanka v au-
guste 2011, ako aj v mesiaci 
jún 2015 zaslala list jednej 
z obchodných spoločností, 
v októbri 2018 zaslala ďalší 
list  Slovenskej obchodnej in-

špekcii v Prešove. Obsahom 
listov  šírila o jednom za-
mestnancovi dotknutej spo-
ločnosti, 44-ročnom mužovi 
z obce Lúčna, nepravdivé in-
formácie. „Tieto informácie 
mohli ohroziť jeho vážnosť u 

spoluobčanov a poškodiť ho 
v zamestnaní. Ak sa obvine-
nej žene vina preukáže, hrozí 
jej trest odňatia slobody až 
na dva roky,“ priblížila pre-
šovská krajská policajná ho-
vorkyňa Jana Ligdayová.

tasr, východné Slovensko  

„V Košickom kraji sme za-
znamenali sedem doprav-
ných nehôd. Autá prevažne 
zišli mimo vozovky, išlo aj o 
únik prevádzkových kvapa-
lín,“ uviedol operačný dôs-
tojník Krajského riaditeľstva 

HaZZ v Košiciach s tým, že 
k žiadnym vážnym zrane-
niam pri nich nedošlo. Do-
pravné nehody sa stali v ka-
tastroch obcí Košické Olšany 
a Košický Klečenov v okrese 
Košice-okolie, v Trebišov-
skom okrese v Novosade 
a v obci Hriadky, v Budkov-

ciach v okrese Michalovce, 
v Krompachoch v okrese 
Spišská Nová Ves a v Koši-
ciach. Hasiči v Prešovskom 
kraji zasahovali pri deviatich 
dopravných nehodách, autá 
skončili väčšinou v prieko-
pe. „Situácia so snehovou 
nádielkou sa upokojila. Ne-

stali sa žiadne vážne kolí-
zie, išlo o drobné zranenia,“ 
povedal operačný dôstojník 
Krajského riaditeľstva HaZZ 
v Prešove s tým, že doterajší 
počet zásahov nenasvedčuje 
mimoriadnej situácii.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Medzilaborciach v troch prípadoch prečinu krádeže začal 
trestné stíhanie a zároveň aj vzniesol obvinenie konkrétnym osobám.

Košickí a prešovskí hasiči zasahovali predchádzajúci víkend až pri 16 dopravných nehodách. Ako potvrdili krajskí operační 
dôstojníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), väčšinou išlo o autá, ktoré zišli z vozovky. V súvislosti so situáciou na 

cestách zaevidovali len ľahké zranenia.

17-ročný Viktor, 18-ročný Patrik, ako aj 19-ročný Mário boli povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru 
v Koškovciach obvinení z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva.
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H
E

-M
/0213

Chcem si   
P R E N A J A Ť

G A R Á Ž   
(aj bez elektriny), 
kdekoľvek v Humennom, 

avšak prioritne na Sídlisku II.

Tel. 0911 913 074

H
E

-R
/0146

H
E-S/0042

H
E/0214

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0118

M E S T O   H U M E N N É

vypisuje podľa ust. § 281 až 288  
Obchodného zákonníka 

a v zmysle Zásad hospodárenia  
a nakladania s majetkom  

mesta Humenné 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Ide o nebytové priestory nachádzajúce sa na:

	Ulici 26. novembra 1509/1 (Internát III) 
	Námestí slobody 1734/57 (DS Centrum - Južné 
námestie)
	Laboreckej 1859/18 (priestory ObZS) 
	Staničnej ulici 1487/15/17
	Štefánikovej ulici 1525/29 (budova Detskej 
polikliniky)
	Hrnčiarskej ulici 4489

Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o 
predmete nájmu je možné získať  na:

•	 Štefánikovej ul. 31 (budova Mestskej polície; vchod   
     zboku od Detskej polikliniky) - tel. 057/3071756
•	 internetovej stránke mesta - www.humenne.sk  
     - v  sekcii podnikateľ  (Verejné obchodné súťaže)
•	 úradnej tabuli mesta
•	 v HNTV

Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať  na:
•	 Štefánikovej ul. 31 (budova Mestskej polície; vchod    
    zboku od Detskej polikliniky) -  tel. 057/3071756
•	 internetovej stránke mesta - www.humenne.sk  
    - v  sekcii podnikateľ (Verejné obchodné súťaže)

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí 
31. januára 2019 o 14.00 hod.

  PhDr. Ing. Miloš Meričko, 
primátor mesta Humenné
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Tatry: Návštevníkov negatívne prekvapili ceny skipasov

tasr, Vysoké Tatry    

K zmene cenovej politiky sa TMR 
rozhodla prejsť vzhľadom na pre-
plnenosť zjazdoviek a dopravný 
kolaps v Tatrách počas sviatočných 
dní v uplynulých rokoch. Pre veľký 
záujem sa ceny skipasov v špičko-
vých dňoch vyšplhali až na úroveň 
60 eur a stretlo sa to s negatívnou 
odozvou u mnohých lyžiarov. Pred-
seda predstavenstva spoločnosti 
Bohuš Hlavatý v tejto súvislosti 
uviedol, že ak sa kapacita tatran-
ských stredísk nezmení a neodstrá-
nia sa úzke miesta v doprave a po-
hybe návštevníkov, zvyšovanie cien 
bude jediným spôsobom, ako zvlád-
nuť nápor návštevníkov. Doprava 
v strediskách zostáva podľa TMR 
úzkym miestom najmä v súvislosti s 
riadením príjazdu návštevníkov do 
stredísk a pri nedostatku možností 
hromadnej prepravy sú problémom 
aj chýbajúce parkoviská. „Predlo-
žili sme viaceré návrhy a zámery 
pre lepšie fungovanie stredísk, ale 
nevyjasnené pravidlá pre rozvoj 
cestovného ruchu na území Tatran-
ského národného parku (TANAP) a 
mnohé ďalšie obštrukcie nám zne-
možňujú ich realizáciu. Ak chceme, 
aby sa v Tatrách kvalitne lyžovalo aj 
o niekoľko rokov, tradičné stredis-
ká cestovného ruchu musia dostať 
priestor hovoriť o svojom potreb-
nom rozvoji,“ zdôraznil Hlavatý. 
Hovorkyňa Ministerstva dopravy a 
výstavby SR Karolína Ducká v tejto 
súvislosti uviedla, že otázka rieše-
nia dopravného kolapsu v regióne 
Tatier je predovšetkým v rukách 
miestnej a regionálnej samosprávy. 
„Tá by mala mať spracovaný generel 
dopravy a plán udržateľnej mobili-
ty, ktoré by mali smerovať k reali-
zácii konkrétnych riešení, pričom 
nosnými sú najmä verejná hromad-
ná doprava a parkovacia politika. Z 
hľadiska cestovného ruchu a s ohľa-
dom na tatranskú prírodu je prija-

teľnejšie riešiť dopravný kolaps zvy-
šovaním poplatkov za parkovanie v 
čase sezóny než budovaním mega-
parkovísk,“ konštatovala.  Hovorca 
mesta Vysoké Tatry Martin Sýkora 
potvrdil, že návštevnosť Vysokých 
Tatier neustále stúpa a v expono-
vaných dňoch, ako je napríklad tzv. 
zlatý týždeň, samospráva eviduje 
pravidelné problémy s dopravou. 
„Vysoké Tatry pretína Cesta slobo-
dy, ktorá je hlavnou dopravnou tep-
nou a nie je dimenzovaná na súčas-
nú hustotu automobilovej dopravy 
v exponovaných dňoch. Máme 
preto spracovaný koncept riešenia 
dopravy v spolupráci so Žilinskou 
univerzitou a jeho aplikácia zahŕňa 
výstavbu záchytných parkovísk a 
tiež tatranskú integrovanú dopra-
vu,“ ozrejmil Sýkora. Problémom je, 
že samospráva nevlastní pozemky v 
intraviláne mesta, kde by mohli stáť 
záchytné parkoviská, tie patria štá-
tu. „Podporíme projekty TMR v prí-
pade, ak budú v súlade s hodnote-
niami vplyvu na životné prostredie. 
Ani zvýšenie cien však podľa nášho 
názoru nezníži návštevnosť Tatier. 
Chodia sem totiž aj ľudia, ktorí ne-
preferujú prioritne lyžovačku, ale 
vianočné pobyty a pešiu turistiku,“ 
upozornil Sýkora. 
 
TMR predložila viacero návrhov, 
ako situáciu čiastočne riešiť, na-
príklad obnovou niekdajšieho stre-
diska Jamy v Tatranskej Lomnici, 
ktorého súčasťou by bolo nové par-
kovisko i nová zastávka Tatranskej 
elektrickej železnice. Novú lanovku 
i zjazdovku chce prevádzkovateľ 
vybudovať aj nad Botanickou zá-
hradou v Tatranskej Lomnici, čo 
by vytvorilo druhý nástupný bod 
na východnom okraji osady. „Oba 
tieto zámery by rozšírili ponuku 
lyžovania, zároveň by sa zásadne 
znížil počet prejazdov vozidiel cen-
trom Lomnice,“ ozrejmil Hlavatý. 
Na Štrbskom Plese je na stole návrh 

od spoločnosti 1. Tatranská, ktorý 
okrem nových zjazdoviek navrhu-
je dotiahnuť lanovku čo najbližšie 
nielen k parkovacím plochám na 
centrálnom parkovisku, ale aj k 
železničnej a autobusovej stanici. 
Problémy s dopravou sú aj v Starom 
Smokovci a v tejto lokalite má TMR 
už dlhodobo záujem o obnovenie ly-
žovania vďaka prepojeniu strediska 
s Tatranskou Lomnicou pomocou 
lanovky. „Prispelo by to k lepšiemu 
rozptylu lyžiarov a návštevníkov v 
Tatrách počas sezóny. Realizácia 
projektu však v súčasnosti nie je 
možná pre neodôvodnené rozšíre-
nie územia európskeho významu 
v okolí Starého Smokovca,“ dodal 

Hlavatý. Rezort životného prostre-
dia reagoval, že pre región je naj-
dôležitejšie dokončenie zonácie, na 
čom sa momentálne pracuje, rov-
nako ako na dopracovaní návrhu 
programu starostlivosti o TANAP. 
Návrhy sú v štádiu vnútorných 
schvaľovacích procesov. „Hľadať 
súvis medzi ochranou prírody a 
cenou skipasov nám však pripadá 
zarážajúce,“ uvádza sa v stanovis-
ku ministerstva. Podľa rezortu si 
ochrana najcennejších území Slo-
venska zaslúži jasné a dôsledné 
pravidlá hry. Aj preto ministerstvo 
pripravilo novelu zákona o ochra-
ne prírody, ktorá je v legislatívnom 
procese.

Vo Vysokých Tatrách sa skončil tzv. zlatý týždeň, počas ktorého návštevníci zažili problémy v doprave a negatívne ich prekvapili aj ceny skipasov. Podľa Tatry 
Mountain Resorts (TMR), a. s., zvyšovanie cien spôsobila absencia rozvoja tatranských stredísk a ich nevyužitý potenciál v oblasti cestovného ruchu.

K zmene cenovej politiky sa TMR rozhodla prejsť vzhľadom na preplnenosť zjazdo-
viek a dopravný kolaps v Tatrách počas sviatočných dní v uplynulých rokoch. | FOTO: 
MILAN POTOCKÝ

Pre veľký záujem sa ceny skipasov v špičkových dňoch vyšplhali až na úroveň 60 eur 
a stretlo sa to s negatívnou odozvou u mnohých lyžiarov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Humenné, FOTO: TASR

Krajinu prvýkrát navštívili na jar 
minulého roka, keď boli na do-
volenke. Zistili, že je tam veľký 
potenciál na rozbehnutie biznisu. 
Otvorili si aj cestovnú agentú-
ru, nakoniec sa však rozhodli, že 
chcú pomôcť prírode. Najväčším 
problémom sú tam totiž podľa 
Romžu plastové odpady v ná-
rodných parkoch a zmenšujúce 
sa pralesy. „Vidieť opice, ako sa 
kŕmia ľudským odpadom – plas-
tom a hliníkovými obalmi, bola 
facka,“ vysvetlil dôvody, prečo 
sa priklonili k aktivitám, ktoré sú 

zamerané na čistenie a ochranu 
prírody a zvierat. Jednou z nich 
sú vzdelávacie programy pre 
miestne obyvateľstvo, najmä deti 
a rybárov. Lokálne začali najprv 
s niekoľkými žiakmi v meste Mi-
tyana, kde pôsobia. Spolu vyčisti-
li okolie mestečka od plastového 
odpadu. Ten tvoria najmä miest-
ni obyvatelia, do krajiny sa po rie-
kach dostáva podľa jeho ďalších 
slov aj naplavením z iných štátov. 
Medzi priority ich organizácie 
patrí to, aby ho ľudia tvorili čo 
najmenej, alebo vôbec. „Green 
Blue Life Uganda zvažuje zaviesť 
látkové tašky,“ podotkol. Druhou 

rozbiehajúcou sa aktivitou sú 
dobrovoľnícke tábory. Znamená 
to, že ak sa naň niekto rozhodne 
prísť, priamo sa zapojí do čiste-
nia tamojších pralesov, bude sa 
venovať vzdelávaniu miestneho 
obyvateľstva, monitorovať bude 
tiež územie pomocou fotopascí 
a podobne. Národných parkov 
je tam 11, svoje aktivity by chceli 
realizovať postupne vo všetkých, 
ale aj v iných oblastiach, ktoré 
nie sú národnými parkmi. Prvý 
tábor sa začne vo februári, bude 
trvať tri týždne. Jeden kemp by 
mal vzniknúť v prírodnej rezer-
vácii Semliki Wildlife Reserve, 

druhý v národnom parku Bwindi 
Impenetrable, kde žijú horské go-
rily, ktoré sú považované za kle-
not Ugandy. Ďalšou aktivitou je 
rozširovanie národných parkov, 
a to odkupovaním hraničných 
pozemkov. Chcú tak obnoviť pri-
rodzené migračné trasy zvierat, 
ktoré sa zmenšovaním džungle 
obmedzili. Inšpiráciou pre všetky 
tieto aktivity im bola činnosť čes-
kého spolku Prales deťom. Rom-
ža zdôvodňuje svoje odhodlanie 
pomáhať prírode v Ugande tým, 
že považuje túto džungľu za pľúca 
Zeme, preto to má nielen lokálny, 
ale aj celosvetový význam.

tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Ako informovala hovorkyňa rad-
nice Eva Mihaliková, zámer mesto 
predložilo ešte v polovici vlaňajš-
ka na Úrad Prešovského samo-
správneho kraja, schválený bol 
v decembri. „V súčasnosti mesto 
realizuje verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa projektovej dokumen-
tácie pre stavebné povolenie a re-
alizáciu stavby,“ doplnila. Vedúca 
oddelenia výstavby Mestského 
úradu v Snine Lýdia Gičová pre 
TASR uviedla, že termín na poda-
nie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok (NFP) je do 31. marca 
2019. „Časový horizont realizá-
cie stavby v súčasnosti nevieme 
odhadnúť,“ doplnila s tým, že to 
bude po schválení NFP a podpí-
saní zmluvy oň, ukončení verej-
ného obstarávania na zhotoviteľa 
stavby a podpísaní zmluvy o dielo. 
Projektový zámer rieši zariadenie 
i stacionár na Námestí Božieho 
milosrdenstva v objekte bývalého 
závodného klubu Vihorlat. „Budo-
va je vhodná pre navrhovaný účel, 

nachádza sa v blízkosti domova 
pokojnej staroby, priamo nadvä-
zuje na malé námestie a farské 
priestory,“ uviedla vedúca oddele-
nia s tým, že v blízkosti sa nachá-
dza aj park. V zariadení by mohlo 
nájsť prácu šesť zamestnancov, 
v stacionári sedem. Zariadenie 
opatrovateľskej služby je navrh-
nuté pre desiatich klientov a si-
tuované je na prvom nadzemnom 
podlaží. Tvoria ho dva trojizbové 
byty. „Všetky priestory sú riešené 
pre imobilných občanov. Súčas-
ťou zariadenia je aj zázemie pre 
personál, ktorý tvorí denná izba, 
samostatné sociálne zázemie, dis-
pozíciu dopĺňa technická miest-
nosť a miestnosť upratovačiek,“ 
priblížila Gičová. Denný stacionár 
s kapacitou 20 osôb je situovaný 
na druhom nadzemnom podlaží. 
Navrhovaný je aj bezbariérový 
vstup. „Jeho súčasťou je denná 
a oddychová miestnosť, výdaj-
ňa stravy, sociálne zariadenia a 
toalety pre imobilných. Pre per-
sonál je navrhnutá šatňa, denná 
miestnosť a samostatné sociálne 

zariadenie,“ ozrejmila vedúca 
oddelenia. V rámci stavby sú na-
vrhované opatrenia pre zvýšenie 
energetickej hospodárnosti bu-
dovy. Mesto v súčasnosti vlastní 
a prevádzkuje Domov pokojnej 

staroby Snina. Určený je pre ľudí 
v dôchodkovom veku so stupňom 
odkázanosti štyri až šesť. Kapacita 
zariadenia je 64 lôžok, všetky sú 
aktuálne obsadené. Pracuje v ňom 
spolu 37 zamestnancov.

Humenčan A. Romža sa venuje čisteniu pralesov v Ugande  

V Snine by mohlo vzniknúť  zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár

Humenčan Anton Romža sa už niekoľko mesiacov intenzívne venuje čisteniu pralesov v Ugande v Afrike. Spolu s kolegom 
Marekom Chomistom tam založili neziskovú organizáciu Green Blue Life Uganda.

V Snine by mohlo pribudnúť zariadenie opatrovateľskej služby pre ľudí so zdravotným postihnutím vo veku od 18 rokov a denný stacionár. 
Samospráva bola totiž so svojím projektovým zámerom úspešná v prvom z dvoch kôl výzvy.
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tasr, mpo, Slovensko 

Oslavy výročia jeho smrti boli 
na viacerých miestach. TASR 
o tom informoval hovorca sa-
leziánov Rastislav Hamráček. 
V bratislavských Vajnoroch 
bola v utorok vo farskom Kos-
tole Sedembolestnej Panny 
Márie slávnostná svätá omša. 
Slávil ju provinciál saleziá-
nov Jozef Ižold a v homílii sa 
prihovoril Jozef Luscoň, autor 
mládežníckeho životopisu mu-
čeníka s názvom Titus, ideš! 
V Ríme, v Bazilike Božské-
ho Srdca, rovnako v utorok o 

18.00 h slúžil slávnostnú svätú 
omšu pri príležitosti výročia 
hlavný predstavený rehole 
saleziánov Ángel Fernández 
Artime. „V tejto bazilike, kto-
rú postavil v roku 1887 svä-
tý Ján Bosco, 7. marca 1938 
zložil Zeman svoje doživotné 
rehoľné sľuby,“ povedal Ha-
mráček. Podľa slov Hamráčka 
bratislavský arcibiskup Sta-
nislav Zvolenský odporúčal 
vo všetkých farnostiach brati-
slavskej arcidiecézy sláviť 8. 
januára svätú omšu o blaho-
slavenom Titusovi Zemanovi.  
V Bratislave na Miletičovej, 

kde Titus istý čas pôsobil, 
oslávili výročie smrti Zemana 
v sobotu 12. januára. Najprv 
popoludní o 16.30 h v sále pod 
kostolom bude duchovno-his-
torický program. Slávnostnú 
svätú omšu o 18.00 h v miest-
nom Kostole Márie Pomoc-
nice celebroval Jozef Haľko, 
pomocný biskup bratislavskej 
arcidiecézy. Po skončení svätej 
omše nasledovala od 19.00 do 
22.00 h adorácia za duchovné 
povolania. Titus Zeman (1915 
– 1969) na začiatku komunis-
tickej totality tajne previedol 
dve skupiny bohoslovcov a 

kňazov do Talianska, aby tam 
mohli slobodne vykonávať 
svoje duchovné povolanie. Pri 
treťom prechode bol spolu s 
ďalšími zatknutý a vo februári 
1952 odsúdený na 25 rokov 
väzenia. Počas vyšetrovania i 
vo väzení bol mučený. Proces 
jeho blahorečenia sa začal v 
roku 2010 a 27. februára 2017 
pápež František schválil jeho 
blahorečenie. Vyhlásený za 
blahoslaveného bol 30. sep-
tembra 2017 v Bratislave.

tasr, mpo, Humenné 

Hasičský a záchranný zbor 
(HaZZ) poslal v súvislosti s 
nepriaznivou poveternostnou 
situáciou a silným snežením do 
najzasiahnutejších lokalít Slo-
venska potrebnú techniku, kto-
rá zabezpečila priechodnosť 
ciest do ohrozených obcí. Tý-
kalo sa to najmä lokalít na Ora-
ve, ako aj obce Ždiar v okrese 
Poprad. TASR o tom informo-
vala hovorkyňa HaZZ Zuzana 
Farkasová. Doplnila, že hasiči 
zo Záchrannej brigády v Žiline 
boli so špeciálnou technikou 
dislokovaní v katastri obce 
Oravská Lesná a Skalité. Dob-
rovoľný hasičský zbor Pole s 
pásovým transportérom bol 
vyslaný do Námestova, svoju 
základňu opustilo aj niekoľko 

hasičov zo Záchrannej brigády 
v Humennom, ktorí s pásovým 
transportérom a traktor - bag-
rom smerovali do katastra obce 
Ždiar, okres Poprad. Priechod-
nosť ciest sa hasiči snažili udr-
žať aj z dôvodu nevyhnutné-
ho prevozu pacientov, liekov 
a zásobovania zasiahnutých 
obcí. Podľa Slovenského hy-
drometeorologického ústavu 
(SHMÚ) snehová nádielka 
na viacerých miestach sever-
ného Slovenska dosahuje 30, 
miestami aj 80 centimetrov. 
Podobná meteorologická situ-
ácia bude podľa SHMÚ pre-
trvávať a na ďalšiu snehovú 
nádielku sa treba pripraviť pre-
dovšetkým na severe.

Cirkvi: Prvý slovenský blahoslavený salezián  
T. Zeman zomrel pred 50 rokmi 

Humenskí záchranári poslali na zabezpečenie 
priechodnosti ciest na Orave a v Ždiari svoju techniku

Polstoročie uplynulo v utorok 8. januára od smrti prvého blahoslaveného slovenského rímskokatolíckeho kňaza, saleziána Titusa 
Zemana. Zomrel na následky väzenia a mučenia, keď bol nespravodlivo odsúdený za to, že pomáhal mladým bohoslovcom utiecť za 

hranice, aby sa mohli stať kňazmi. 

Hasiči zo Záchrannej brigády v Humennom poslali do boja so snežnou kalamitou pásový transportér a traktor s bagrom.
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ts, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Zatiaľ čo v roku 2017 dosial po-
čet pôrodov číslo 540, minulý 
rok ich bolo 557. Chlapcov pri-
tom prišlo na svet 287, dievčat 
283. Medzi najčastejšími diev-
čenskými menami, aké rodičia 
dávali svojim novorodencom, 
sa objavili Nela, Eliška a Nina. 
U chlapcov zase dominovali 
mená Jakub, Richard a Michal.

Prvá pôrodnica novej generácie 
Humenská nemocnica ako 
prvá v sieti Svet zdravia v roku 
2015 predstavila nový projekt 
pôrodnice novej generácie. Zá-
kladom sú tri moderné pôrodné 
izby, ktoré nahrádzajú tradič-
né pôrodné sály. Mamičkám 
poskytujú väčšie súkromie pri 
pôrode i komfortné a príjemné 
prostredie. Súčasťou pôrodnej 
izby je moderné polohovateľné 

pôrodné lôžko, detská postieľ-
ka, rozkladacie kreslo pre spre-
vádzajúcu osobu, samostatné 
sociálne zariadenie so sprchou 
či audio systém s upokojujú-
cou hudbou. Do pôrodnej izby 
okrem manžela či inej sprevá-
dzajúcej osoby, lekára a sestry 

nemá prístup nik iný. Mamičky 
v nej strávia približne osem až 
desať hodín, čiže celý pôrod od 
prvej pôrodnej fázy až po záve-
rečnú popôrodnú fázu.

Neformálne stretnutia 
s primárom

Nemocnica zaviedla od sep-
tembra minulého roku novú 
tradíciu. Raz mesačne, zväčša 
v prvý utorok v mesiaci, majú 
budúce mamičky príležitosť 
navštíviť pôrodnicu, pozrieť si 
jej priestory a na stretnutí s pri-
márom sa opýtať na všetko, čo 
ich zaujíma. „Viacero mamičiek 
nemá dostatok informácií o sa-
motnom pôrode, možnostiach, 
ktoré nemocnica ponúka, nepo-
zná priestory pôrodnice a per-
sonál. Aj to prispieva k obavám 
z príchodu dieťatka na svet, 
ktoré mamičky majú. Na tých-
to stretnutiach im chceme preto 
pomôcť odbúrať stres. Mamičky 
sa môžu opýtať na čokoľvek, čo 
ich bude zaujímať, zoznámiť sa 
s personálom, ktorý sa o nich 
bude starať, a zároveň si pozrieť 
priestory. Keď tak príde deň 
pôrodu, budú už prichádzať do 
známeho prostredia, medzi ľudí, 
ktorých poznajú a budú vedieť, 
čo ich čaká,“ vysvetľuje primár 
gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia Nemocnice Svet zdra-
via Humenné MUDr. Ladislav 
Hamadej. 

V humenskej nemocnici sa vlani narodilo 570 detí
V Nemocnici Svet zdravia Humenné prišlo počas minulého roku na svet 570 detí. Humenská pôrodnica uskutočnila 557 

pôrodov, čo je v porovnaní s predošlým rokom mierny nárast. Trinásť mamičiek si domov z pôrodnice odnieslo aj dvojičky.

Žofia Čopíková, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Prezentované exponáty pochá-
dzajú od hodinárskych majstrov 
takmer z celej Európy sú dômy-
selným spojením exaktnej vedy 
a umenia. Sú súčasťou zbierok 
Krajského múzea v Prešove 
a dvoch súkromných zbierok. 
Vo väčšine prípadov sú zacho-
vané a dali by sa bez problémov 
sfunkčniť. Kolekciu vystavených 
exponátov tvoria rôzne druhy ho-
dín veľkej umelecko-remeselnej 
a estetickej hodnoty, napríklad 
barokové konzolové hodiny z 18. 

storočia, zlátené krbo-
vé hodiny či unikátne 
presýpacie hodiny z 19. 
storočia. Mnohé z nich 
boli ozdobou honos-
ných interiérov šľach-
tických i bohatých meš-
tianskych rezidencií aj 
v prostredí východného 
Slovenska. Vernisáž 
výstavy sa uskutoční 
24. januára o 17.00 ho-
dine v priestoroch spo-
ločenskej miestnosti 
Sninského kaštieľa. 

Historické hodiny – pôžitok z umenia
Rok 2019 otvárame zaujímavou výstavou pod 
názvom In arte voluptas, ktorej autormi sú Samuel 
Bruss a Jozef Kušnír z Krajského múzea v Prešove. 
Výstava predstavuje asi 60 historických hodín z 
obdobia od 18. do prvej polovice 20. storočia.
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MsKS – DOM KULTÚRY

KRÁČALI POD NAMI - PUĽS
Hudobno-tanečné dielo o baníctve na dolnom Spiši, 

položené na základoch ľudového naturelu, ale aj 
vysokej štylizácie tejto rázovitej oblasti, kde baníct-

vo zohrávalo dôležitú úlohu. Zábavné aj smutné 
okamihy v živote baníkov, obrazy z bačovej koliby, 
ťažby dreva, práce v bani, stretnutia s prefíkanými 

permoníkmi, či Banícka ofera sú základnými 
kameňmi tohto celovečerného predstavenia.  – 

v pondelok 14. januára o 18.00 hod. v divadelnej 
sále DK.

MÁRIA AVUKOVÁ: SPOMIENKY Z AUS-
TRÁLIE

Autorská výstava, svoje spomienky preniesla na 
plátno.  – Vernisáž výstavy v piatok 17. januára 
o 16.00 hod. Výstava potrvá do 28. februára vo 

výstavnej miestnosti DK.

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

RUSÍNI
Výber z dlhoročného tematického projektu, fotogra-

fa Humenčana Tomáša Leňa – v priestoroch VK 
potrvá do konca januára 2019.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

NOVOROČNÝ KONCERT MIROSLAVA 
DVORSKÉHO 

Účinkujú: Miroslav Dvorský (tenor), Jana Nagy-
Juhász (klavír)... – v pondelok 21. januára o 18.00 

hod. v koncertnej sieni Humenského zámku. 
Vstupné: 7 / 5 eur.

AGROART ZÁHRADY
Prierezová výstava výtvarníka Petra Králika z Mi-

chaloviec... maľba, fotografia, trojrozmerné objekty 
prezentujúce umelecký pohľad na pôsobenie človeka 

v rámci premien agrárnej krajiny. – v galerijných 
priestoroch VM potrvá do 27. januára.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových fotografií 

prináša zábery od najstarších dochovaných vyobra-
zení štvorkrídlového objektu renesančného kaštieľa 

a priľahlého parku na rytine z obdobia druhej 
polovice XVII. storočia po dnešok. Súčasťou vys-
tavovaných fotografií sú aj doposiaľ nezverejnené 

snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov 
Andrássyovcov žijúcich v Kanade. 

KINO FAJN

BOHEMIAN RHAPSODY
životopisný, hudobný (USA/GBR), slovenské titulky – 

15. januára o 19.30 hod.
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, 
je jeho príbeh. Bohemian Rhapsody popisuje hudob-

nú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru 
Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen 

až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985.

CYKLUS PRVÁ – PREKLADATEĽKA ZORA 
JESENSKÁ A SPISOVATEĽKA, FEMINISTKA 

HANA GREGOROVÁ

dráma (USA), české titulky – 16. januára o 19.30 
hod.

ASFK... Osemnásťročný Nic má na prvý pohľad vš-
etko - skvelú rodinu, krásu, talent a práve ho prijali 
na univerzitu. Napriek tomu je v jeho živote trhlina, 
ktorú vypĺňa drogami. Kde sa vzala a ako mu môže 
pomôcť jeho otec David vo chvíli, keď sa Nic ocitá 
nad priepasťou? Emotívny film o sile závislosti a 

ešte väčšej sile lásky je nakrútený podľa skutočného 
príbehu Nica a David Sheffovcov, ktorí svoje zážitky 
zachytili každý zo svojho uhľa pohľadu v samostat-

ných knihách.

SKLO
(GLASS)

mysteriózny thriller (USA), slovenské titulky – 17., 
18. a 19. januára o 19.30 hod. 

V úplne novom, komiksom inšpirovanom thrilleri sa 
stretávajú postavy z dvoch úspešných filmov - Vyvo-

lený a Rozpoltený. Z prvého z nich sa vracajú tak-
mer nezničiteľný David Dunn (Bruce Willis) a jeho 

protipól - krehký manipulátor Eliah Price (Samuel L. 
Jackson). Z thrilleru Rozpoltený sa zas objavuje psy-
chopatický Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) 
a jeho 24 rôznych osobností. Všetci traja sa stretá-

vajú v psychiatrickom ústave. Crumb však uniká 
vtelený do jednej zo svojich nebezpečných identít a 
Dunn s Priceom musia v súboji s ním využiť všetky 

svoje paranormálne schopnosti.

RALPH BÚRA INTERNET
(RALPH BREAKS THE INTERNET: WRECK 

IT RALPH 2)
animácia, komédia (USA), slovenský dabing – 19. 

januára o 15.15 hod.; 20. 1. o 15.00 hod.
Ralph opúšťa Litwakovu videoherňu a vydáva sa 
do nezmapovaného, rozsiahleho a vzrušujúceho 
sveta internetu, ktorý môže, ale aj nemusí prežiť 

Ralphovo ničenie. Zlý chlapec z hry, Ralph a jeho 
kamarátka Vanellope von Schweetz, musia riskovať 
všetko na ceste skrz internet pri hľadaní náhradnej 
časti do Vanellopinej videohry Sugar Rush. Cestou 

sa zoznamujú s občanmi siete, vrátane webovej 
podnikateľky Jesss, ktorá je hlavným algoritmom, 

srdcom a dušou trendy stránky „ BuzzTube“.

CENA ZA ŠŤASTIE
(CENA ZA ŠTĚSTÍ)

akčná dráma (BELGICKO/LUX), originálna verzia 
– 19. januára o 17.30 hod.; 22. 1. o 19.30 hod.

Obyčajné ľudské šťastie môže mať mnoho podôb. 
Niekedy jasných, niekedy neočakávaných. Kde ho 

nájsť a čo obetovať? Film režisérky Olgy Dab-
rowskej ukazuje príbehy ľudí, ktorí cestu k svojmu 
šťastiu niekde stratili a pokúšajú sa ju znova nájsť. 
Vzťah, láska, moc, útek a vlastné deti, ktoré môžu 

prinášať nádej a radosť, ale oveľa častejšie nakoniec 
pykajú za naše chyby. Film začína rozvíjať samostat-

né osudy niekoľkých hrdinov tak, aby sa ich cesty 
začali postupne krížiť a nakoniec mohli spolu zložiť 

jeden veľký príbeh života. 

KURSK

dráma, akčný, krimi (USA), české titulky – 20. 
januára o 17.15 hod.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

14. 01.   RADOVAN, RADOVANA
15. 01.   DOBROSLAV
  (Svetový deň armády)
16. 01.   KRISTÍNA
17. 01.   NATAŠA, ANTAL
18. 01.   BOHDANA
19. 01.   DRAHOMÍRA, MÁRIO, 

SÁRA
20. 01.   DALIBOR, SEBASTIÁN
21. 01.   VINCENT, VINCENCIA

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
14. 01.  CHERYL / BRITA
15. 01.  VIKY / BROK
16. 01.  LEA / ZORA
17. 01.  CONNIE / BERTÍK
18. 01.  ÁBEL / ŽOLÍK
19. 01.  TERKA / AJAX
20. 01.  EDDIE / CHICO
21. 01.  BARBIE / TRAMP

154 metrov dlhá jadrová ponorka K-141 Kursk 
je „nepotopiteľnou“ pýchou Severného loďstva 

ruského vojenského námorníctva. Počas námorného 
cvičenia v auguste r. 2000 sa na palube nachádzalo 

118 členov posádky... 12. 8. 2000 otrasú trupom 
Kurska mohutné explózie, ktoré plavidlo pošlú 

do hĺbky 108 metrov, na dno arktických vôd 
Barentsovho mora. Pre námorníkov začína zúfalý 
boj s časom. Záchrannú operáciu komplikuje staré 
vybavenie a odmietavý postoj ruskej vlády prijať 

zahraničnú pomoc…

ZLOŽKA 64
(JOURNAL 64)

akčný, krimi, mysteriózny thriller (DEN), české 
titulky – 20. januára o 19.30 hod.

Do rúk detektíva Carla Mørcka a jeho asistenta As-
sada z kriminálneho Oddelenia Q sa dostáva ďalší 

nevyriešený prípad súvisiaci s tromi mumifiko-
vanými telami sediacimi okolo jedálenského stola. 
Pátranie po majiteľovi apartmánu, kde sa múmie 

našli ich privádza na opustený ostrov Sprogø, 
neslávne známe miesto, kde sa vykonávali podivné 

lekárske experimenty, zneužívanie a prevýchova 
necudných dievčat. Mrazivý detektívny príbeh 
založený na skutočnej kapitole dánskych dejín 

je štvrtým severským trilerom natočeným podľa 
bestelleru Jussiho Adler-Olsena.



PONDELOK
14. JANUÁR 2019 HUMENSKÝ EXPRES 11|INZERCIA

Myšlienka týždňa...
„NAJKRAJŠIE 

NA SVETE 
NIE SÚ VECI, 

ALE 
OKAMIHY.”

(KAREL ČAPEK; 1890-1938 – 
ČESKÝ PROZAIK, DRAMATIK, NOVINÁR, BÁSNIK 

A PREKLADATEĽ;  FILMOVÝ SCENÁRISTA; 
LIBRETISTA; LITERÁRNY, DIVADELNÝ 

A VÝTVARNÝ KRITIK; ESTETIK A FILOZOF)

INFOSERVIS / INZERCIA

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.

14. 01.  LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
15. 01.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67
16. 01.   DR. MAX - Kaufland,
 Ul. M. R. Štefánika 50
17. 09.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
18. 01.   AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
19. 01.   DR. MAX - Poliklinika,
 Ul. 21. mája 23
20. 01.  NA DETSKEJ 

POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
21. 01.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(14. – 20. 1. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut, str 09.00 – 11.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 11.00 hod.
 13.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 11.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

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

SAUNA – ženy

str - sob 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

Dážď keď prinesie január, 
neteší sa hospodár.

Sv. Hilár (14. 1., biskup a učiteľ 
Cirkvi) hovorí - vyber sane a 

schovaj voz.
Na svätého Marcela (16. 1., 

pápež) zima vtiera sa ti do tela.
Fabiánskej zimy (20. 1., pápež 
a mučeník) obávajú sa cigáni. 
Aké počasie na Vincenta (21. 
1.), také by mohlo byť počas 

celého leta.
Keď sa na Vincenta vtáčik vody 

na koľaji napije, rok mnoho 
vína sľubuje.

Na Vincenta keď si komár 
poletuje, statok aj slamenú 

strechu spotrebuje.
Januárové dažde - osivám 

nešťastie.
V januári keď sneží alebo 

prší, gazda nech nečaká hojnú 
úrodu.

Málo vody v apríli a máji odplatí 
sa za mnoho snehu v januári.
Ak je v januári jasno, budeme 

zberať veľa ovocia.

PRANOSTIKA

(jac)

P R Á C A

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. 
Základ od 2,989 €/hod. 
+ variabilná zložka (do-
chádzkový bonus od 50 
do 75 € + príplatky + 
odmeny).  Informácie 
na tel. č. 0948 901 201, 
0904 901 632.

HE-R/0148

 � Práca v DREVOVÝ-
ROBE – každý druhý 
deň, mzda 530 eur (v čis-
tom). Zároveň prijmeme 
vedúceho do drevovýro-
by. Info na tel. č. 0905 
256 038.

HE-R/0141

P R E D A J

 � Predám 4-izbový BYT 
(79 m2, OV, pôvodný 
stav) s balkónom na Sídl. 
III v HE. Tel. 0917 550 
380. 

HE-R/0147

 � Predám ZÁHRADNÚ 
CHATKU s pozemkom 
v ZO Pokrok v Humen-
nom. V prípade záujmu 
ma kontaktujte e-mai-
lom: zuzanabrecik@cen-
trum.sk  

HE-R/0149

 � Predám BUKOVÉ OD-
REZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

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

H
E/0047

Východ / Západ  S L N K A 
pon (14.01.) 7:14 / 16:04 hod.
ut 7:13 / 16:05 hod.
str 7:12 / 16:07 hod.
štvr 7:11 / 16:08 hod.
pia  7:10 / 16:10 hod.
sob 7:10 / 16:11 hod.
ned 7:09 / 16:13 hod.
pon (21.01.) 7:08 / 16:14 hod.
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Polovičná radosť  ľadového ostria Humenčanov... 
-MJK-; Humenné; FOTO MJK (HE - TRNAVA) 

ST. NICOLAUS 1. HOKEJOVÁ LIGA - 37. kolo

MHK HUMENNÉ 
 – HK GLADIATORS TRNAVA

7:2 (1:1, 3:1, 3:0)

Góly: 19. (PH1) Branislav 
Pavúk (1:1 – Jokeľ, Solo-
monchak), 31. Branislav Pa-
vúk (2:1 – Šiňanský, Pavlík), 
33. Martin Krajňák (3:2 – 
Markuš, Hudák), 36. Adam 
Matej (4:2 – Majerník, Kraj-
ňák), 42 (OS1) Oliver Jokeľ 
(5:2 – Hudák, Kasarda), 50. 
(OS1) Ivan Fedorko (6:2 - 
Vaško), 53 (OS1) Filip Vaško 
(7:2 – Fedorko) – 8. Filip 
Hudec (0:1 – Lukačovič, 
Štepanovský), 32. Adam Pol-
druhák (2:2 – Hudec). 
R: M. Mihaľov – J. Pavlotty, 
J. Riš. D: 450. 38. kolo

HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
– MHK HUMENNÉ

8:4 (2:1, 3:2, 3:0)

Góly: 16. Lukáš Novák (1:2 
– Nagy, Zwick), 16. Franti-
šek Koky (2:2 – Pishchalni-
kov, Ondov), 25. (PH1) Da-
libor Mikula (3:2 – Kover, 
Nagy), 34. Dalibor Mikula 
(4:2 – Koky, Ondov), 38. 
Jakub Kover (5:3 – Findura, 
Olejník), 50 Pavel Pischalni-
kov (6:4 – Nagy), 56. Miro-
slav Olejník (7:4 – Mikula, 
Polomský), 59. František 
Koky (8:4 – Pishchalnikov, 
Zwick) – 7. (PH1) Ivan Fe-
dorko (0:1 – Vaško, Markuš), 
15. Vladislav Solomonchak 
(0:2 – Krajňák, Majerník),  
38. Martin Krajňák (4:3 – 
Solomonchak, Babynets), 
39. Sergii Babynets (5:4 – 
Krajňák, Solomonchak).
R: M. Mihaľov – O. Homo-
la, R. Gavalier.  D: 137.

Michalovce 39 31 2 2 4 219:79 99
Topoľčany 39 22 8 1 8 168:87 83
Martin 39 23 4 2 10 184:105 79
Dubnica n/V 38 24 1 2 11 171:98 76
Skalica 39 20 6 4 9 174:102 76
HC Bratislava 39 19 2 5 13 147:114 66
Humenné 38 18 1 6 13 164:116 62
P. Bystrica 38 14 4 4 16 123:128 54
Spiš. N. Ves 39 15 3 4 17 121:127 52
Trnava 39 9 1 2 27 103:171 31
Prešov 39 5 1 0 33 94:194 17
N. Zámky B 39 1 0 0 38 44:385 3
HK Orange 20 11 4 0 1 6 32:38 13

Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom 
náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca 
podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré 
musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred 
požiarmi a civilnej ochrany. 

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

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

ochrany a technika civilnej ochrany.

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

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

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

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

Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana
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ŠPORT / INZERCIA
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Na Spiši zaúradovali mrazivé podmienky

H
E-S/0042

ŠPORT / INZERCIA
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Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom 
náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca 
podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré 
musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred 
požiarmi a civilnej ochrany. 

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

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

ochrany a technika civilnej ochrany.

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

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

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

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

Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana
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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.
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(pet), -MJK-; Prešov 

Hráč 1. Tenisového klubu 
Humenné Christián VA-
LALIK sa stal víťazom te-
nisového turnaja chlapcov 
do desať rokov PROGRES 
CUP v Prešove 2. januára. 

Humenský mladý tenista si 
počínal v turnaji 15 účastní-
kov takto.... 

V prvom kole zvíťazil nad 
Adamom Marcusom (Teni-
sová akadémia Prešov) roz-
dielom 6:4, vo štvrťfinále 
porazil prvého nasadeného 
hráča Timoteja Turociho (TK 
Tatran 2007 Prešov) na sety 
6:4, v semifinále vyhral nad 
Tomášom Maruščákom (TK 
Mladosť Košice) rozdielom 
6:0. Vo finále dvojhry mal za 
súpera Marka Stromfa z TK 
DRANaM Košice, s ktorým 
si poradil 6:4 na sety.

Prešovské uzimené tenisové 
kurty ovládol humenský 
tenista Christián Valalik
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(mtgh), -MJK-; Trnava 

Štyridsaťdva  klubov nomi-
novalo na štartovné bloky 
117 plavcov a 112 plavkýň. 
V dňoch 14. - 16.  decembra 
2018 sa „záloha“ slovenské-
ho plávania (juniori), stretla 
v 25-metrovom trnavskom ba-
zéne. 

Vo farbách Plaveckého klubu 
CHEMES Humenné, pod ve-
dením trénera Mariána Toma-
hogha, štartoval na týchto maj-
strovstvách republiky Denys 
BREZNYAK. 

Po fyzickom vyčerpaní a cho-
robe absolvoval svoju povinnú 
plaveckú jazdu. Šesťkrát nastú-
pil na štartovné bloky. Najlepší 

výsledok dosiahol v disciplíne 
polohové preteky na 400 metrov, 
s ocenením siedmeho miesta. 

Jedenásty doplával v znakárskej 
disciplíne na 50 metrov a štr-
násty v motýliku na 100 metrov. 

(jpnc), -MJK-; Košice; FOTO ARCHÍV PKCH 

Na sklonku roku 2018 orga-
nizovali v Košiciach medz-
inárodné preteky za účasti 
plavcov z Čiech, Gruzínska, 
Poľska, Ukrajiny a Slovenska. 
Na štart plaveckých blokov sa 
postavilo 82 žien a 124 mužov, 
medzi nimi aj dvaja slov-
enskí reprezentanti – Tomáš 
Klobučník a Richard Nagy. 
V humenskej výprave bolo 
dvanásť  chlapcov a osem 
dievčat z Plaveckého klubu 
CHEMES.
 
Junior Denys Breznyak si vy-
lovil zlatú medailu v disciplíne 
motýlik na 100 metrov.

V kategórii starších žiakov  Ema 
Borščová stála na zlatom stupni 
víťazov - 50 m prsia a na bron-
zovej priečke v motýliku na 100 
metrov. 
Martin Ján Vaceľ si vyplával 
striebro v motýliku na 200 
metrov a Nina Trebišovská 
bronz v polohových pretekoch 
na 400 metrov. 

Boris Barica doplával dvakrát 
na štvrtej pozícii - 100, 200 
metrov znak. 
Tesne za stupňom víťazov, št-
vrtá skončila aj Anna Stephanie 
Buhajová - 100 m motýlik, 400 
m polohové preteky. 
Vanesa Lukáčová dva-krát 
dohmatla na piatej pozícii - 50, 
100 m prsia. 
Viktória Vrabľová v tých istých 
disciplínach doplávala šiesta. 
Michal Pandoš skončil šiesty 
v motýliku na trati 100 metrov.

Mladšia žiačka Valerie Semota-
mová si pozlátila hneď štyri dis-
ciplíny – 50 a  100 m prsia, 50 
m voľný spôsob a 200 m znak. 
K štyrom zlatým si vylovila 
striebro v osemstovke voľným 
spôsobom. 
Oliver Verba stál dvakrát na 
zlatom stupni víťazov – 100 a 
200 m motýlik; na bronzovom 
stupni stál za 400 m voľným 
spôsobom. 
Timotej Leško dvakrát vystúpil 
na zlatý stupeň víťazov – 50 a 
100 m voľný spôsob;  trikrát ho 
dekorovali striebrom za 200 m 

znak, 400 m polohové preteky 
a 800 m voľným spôsobom. 
Mária Balogáčová dvakrát 
zaplávala strieborného motýlika 
- 100 a 200 metrov. 
Marek Harvilík sa potešil bron-
zovej medaile za polohovku na 
400 metrov. 
Na piatom mieste skončili 
Matúš Adamec pri 200 m znak 
aj Rastislav Fecenko - 100 
metrov motýlik. 
Dvakrát šiesta zaplávala Vik-
tória Mattová - 100 m znak 
a motýlik. 
Ľubomír Findrik dohmatol 

siedmy na 200 m znak a v tej 
istej disciplíne bol Adam Kulik 
na ôsmom mieste.

V hodnotení klubov v zisku 
medailí Humenčania skonči-
li na tretej pozícii za plavcami 
z Košíc a Piešťan. Tréneri: M. 
Tomahogh, J. Pencák a J. Luksaj 
odchádzali z metropoly výcho-
du spokojní. Posledné preteky 
sezóny aj roku 2018 sa našim 
plavcom vydarili.

Majstrovstvá Slovenskej republiky juniorov 
v krátkom bazéne s Denysom Breznyakom

Koncoročná medailová žatva humenských plavcov v košickom banzéne

Chcem si   
P R E N A J A Ť

G A R Á Ž   
(aj bez elektriny), 
kdekoľvek v Humennom, 

avšak prioritne na Sídlisku II.

Tel. 0911 913 074
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