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Revitalizácia parku sa stala terčom kritiky.  
Výrub stromov už preveruje polícia

Park na Ulici osloboditeľov v Humennom prechádza rozsiahlou revitalizáciou. V lokalite pribudnú nové chodníky, osvetlenie,  
detské ihrisko a nové prvky drobnej architektúry. Súčasťou revitalizácie bol aj výrub a orez pôvodných stromov.  

Výrubom drevín v spomínanej lokalite sa už podľa magistrátu zaoberá polícia.

Rekonštrukciu škôlky za 
vyše 650-tisíc eur ohrozuje 
nedostatok detí

Humenné: ÚVO začal správne 
konanie voči mestu Humenné 
v dvoch prípadoch

  Viac na str. 9   Viac na str. 7

Milan Potocký, Humenné

V tomto roku mesto Humenné 
pokračuje v revitalizácii parku v 
križovatke ulíc Osloboditeľov – Li-
pová – Lesná. Na dofinancovanie 
stavby pôjde v roku 2019 z mest-
ského rozpočtu vyše 146-tisíc eur. 
Miestny aktivista a poslanec To-
máš Šudík uviedol, že niektorým 
obyvateľom sa nepozdával výrub 
stromov v spomínanom parčíku, 

a preto podali trestné oznámenie. 
„Vraj tam došlo k výrezu a výru-
bu chránených stromov,“ povedal 
poslanec. Vedúca Odboru dopravy, 
životného prostredia a mestskej 
zelene MsÚ v Humennom Monika 
Pastoráková potvrdila, že v tejto 
súvislosti už bolo mesto požiadané 
políciou o poskytnutie informácií 
vo veci prešetrovania tohto výrubu 
stromov. 

Magistrát: Pred výrubom 
sa urobila inventarizácia 
stromov
Poverený vedúci Odboru územného 
plánovania a výstavby MsÚ v Hu-
mennom Marián Šalata tvrdí, že 
pred samotným výrubom prebehlo 
detailné posúdenie stavu jednotli-
vých stromov, ktoré vykonala od-
borná firma. Spresnil, že mesto za-
bezpečilo vypracovanie dokumentu 
starostlivosti o zeleň pre tento 

parčík v rámci revitalizácie parku 
na Ulici osloboditeľov. „Tento do-
kument starostlivosti bol urobený 
tak, že najprv bola urobená inven-
tarizácia, z ktorej vyplynulo, ktoré 
stromy sú hodnotné a ktoré spra-
covateľ dokumentu starostlivosti 
o zeleň, spoločnosť Hortus Viridis 
- záhradní architekti, s. r. o., vyhod-
notila podľa sadovníckej hodnoty 
ako stromy nevyhovujúce, okamži-
te vyrúbať, stromy podpriemernej 
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Darovať krv a zapojiť sa do poduja-
tia môžu záujemcovia na ktorom-
koľvek odberovom mieste po ce-
lom Slovensku od štvrtka až do 21. 
marca. „Odkaz a výzva Valentínskej 
kvapky krvi zostávajú už 24 rokov 
rovnaké – darovať krv a vyjadriť 
tak lásku a spolupatričnosť človeka 
k človeku. Tí, ktorí krv potrebujú, 
dostanú novú šancu práve vďaka 
ľuďom, ktorí sú zdraví a ochotní 

darovať kúsok zo seba,“ priblížila 
myšlienku generálna sekretárka 
SČK Zuzana Rosiarová. Ako Rosia-
rová pripomenula, darovanie krvi 
sú tisíce navzájom prepletených 
osudov neznámych ľudí, ktorí sa ni-
kdy nestretli. Organizátori vyzvali 
počas tohtoročnej kampane darcov 
aj prijímateľov krvi, ich rodinných 
príslušníkov, aby sa podelili o svoj 
vlastný príbeh. Prvý mobilný odber 
tohtoročnej valentínskej kampane 
pripravil SČK v spolupráci s Ná-

rodnou transfúznou službou SR a 
Ekonomickou univerzitou v Brati-
slave. Darcov krvi prišli podporiť 
okrem Rosiarovej aj ambasádorka 
darcovstva krvi Aneta Parišková či 

prezident SČK Viliam Dobiáš. Ak-
tuálne informácie, miesta a dátumy 
odberov krvi bude počas kampane 
zverejňovať SČK na svojom webe aj 
na sociálnej sieti.

Revitalizácia parku sa stala terčom kritiky. Výrub stromov už preveruje polícia

hodnoty, stromy priemernej hod-
noty, veľmi hodnotné stromy a naj-
hodnotnejšie dreviny. Taktiež sa 
hodnotil ten parčík aj podľa ďalších 
kritérií. Podľa stupňa poškodenia, 
podľa cudzopasných rastlín a pod-
ľa ďalších kritérií, ktoré z metodiky 
vyplývajú. Čiže ten koncept rieše-
nia bol potom taký, že na základe 
zhodnotenia súčasného stavu zele-
ne, inventarizácie,“ vysvetlil Šalata.

Vysadia nové stromy, 
kríky aj trávnik
Šalata doplnil, že revitalizácia 
parku zohľadňuje moderné tren-
dy krajinnej architektúry. „Je 
spracované riešenie revitalizácie 
so zameraním na ekologické prin-
cípy a moderné trendy krajinnej 
architektúry, súčasťou ktorého je 
výsadba 24 nových stromov, vý-
sadba, krov, trvaliek a tráv, výsev 
parkového trávnika, centrálny 
kvetinový záhon v strede parku. 
Sú tak okrem zelene aj ďalšie ob-
jekty. Obnova všetkých chodníkov, 
všetky budú zo zámkovej dlažby až 
na jeden, ktorý bolo škoda búrať 
popri ceste. Ďalej tam bude drob-
ná architektúra, čo predstavuje 28 
nových lavičiek, 5 odpadkových 
košov na komunálne odpady, 3 na 

psie exkrementy, jeden stojan na 
bicykle a betónová kocka,“ vyme-
núval Šalata. 

Poslanec: Okolo ihriska je 
z každej strany cesta
Poslanec Tomáš Šudík dodal, že 
na revitalizácii ho zarazilo detské 
ihrisko, ktoré je naprojektované 
v strede parku. „Keďže z každej 
strany ide cesta. Viem, aké sú 
menšie deti, že si kopú do lopty, 
hádžu a predstavte si, že odkop-
nú loptičku a pôjdu na tú cestu, 
a pôjde nejaké auto. Neviem, či to 
je správna voľba dať detské ihris-
ko do stredu parčíka, ktorý je zo 
všetkých strán lemovaný cestou,“ 
upozornil Šudík. Poslanec Martin 
Ruščanský dodal, že on osobne 
by sa do tohto parčíku deti hrať 

neposlal. Poverený vedúci odboru 
územného plánovania a výstavby 
Marián Šalata vysvetlil, že v parku 
sa bude nachádzať len mini ihris-
ko. „Pokiaľ ide o to detské ihrisko, 
to je len v strede, bude minimál-
neho rozsahu. Tam bude len jeden 
slimák, 7 polgulí a sedemnásť ku-

sov palisády. Bude to mini ihrisko 
pre deti,“ reagoval Šalata. Doplnil, 
že v parku pribudne ešte verejné 
osvetlenie, nový elektrický rozvá-
dzač, 21 kusov nových stožiarov, 
21 nových LED svietidiel, 7 kusov 
líniových svietidiel a 5 kusov bodo-
vých svietidiel. 

Poslanec Tomáš Šudík uviedol, že niekto-
rým obyvateľom sa nepozdával výrub stro-
mov v spomínanom parčíku, a preto podali 
trestné oznámenie.| FOTO: MILAN POTOCKÝ

Uprostred parku v križovatke ulíc Osloboditeľov – Lipová -  Lesná sa bude nachádzať 
aj malé detské ihrisko. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Park na Ulici osloboditeľov prechádza rozsiahlou revitalizáciou. V lokalite pribudnú nové 
chodníky, osvetlenie, detské ihrisko a nové prvky drobnej architektúry. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

porkačovanie zo strany 1 

Aj darovaním krvi možno prejaviť  lásku k blížnemu
Slovenský Červený kríž (SČK) pozýva už po 24. raz na podujatie Valentínska kvapka krvi. Práve darcovstvom krvi chcú jeho organizátori 

poukázať na to, že lásku k blížnemu možno prejaviť aj takouto formou.
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Tretí školský ples sa uskutočnil v 
priestoroch reštaurácie Appettito 
v Humennom. Zúčastnilo sa ho 
spolu 100 osôb, žiakov, rodičov, za-
mestnancov a bývalých žiakov. Ples 
slávnostne otvorila riaditeľka školy 

Erika Firdová. V bohatom progra-
me vystúpila s orientálnymi tanca-
mi skupina Belies Humenné, žiaci 
zo Základnej školy Dargovských hr-
dinov sa predstavili s divadielkom 
Rysavá jalovica. Deti a ich rodičov 
potešilo aj vystúpenie Tanečného 
krúžku z Centra voľného času v 

Humennom. Spoluorga-
nizátorka podujatia Má-
ria Drevická vysvetlila, 
že účinkujúci vystúpili 
v programe bez nároku 
na honorár. 

Jedinečná 
príležitosť, ako sa 
odreagovať  
a zabaviť
Drevická potvrdila, že 
ples je výnimočný svo-
jou atmosférou nielen 
pre hendikepované deti, 
ale aj ich rodičov, ktorí 
sú počas roka zavale-
ní množstvom starostí 
a povinností. „Mnohí 
niekoľko rokov nikde 
neboli sa zabaviť. Jed-
noducho im na zábavu 

nezostáva čas, pretože sa 24-hodín 
denne starajú o svoje deti a ne-
môžu si dovoliť len tak odísť. Na 
tomto plese nešlo o noblesné róby, 
ale o detský úsmev a spokojných 
rodičov. A to sa podarilo. Zabavili 
sa aj deti, ktoré sú na vozíku alebo 
chodia s pomocou bariel,“ uviedla 
Drevická. 

Bez sponzorov by to nešlo
Ples plný radosti sa koná každý rok 
vďaka pravidelnej podpore spon-
zorov. Vďaka nim bohatá tombola 

poteší všetky deti, ktoré sa zabávajú 
na plese. Hlavným sponzorom toh-
to nádherného podujatia je gene-
rálny riaditeľ spoločnosti Chemes, 
a. s., Humenné JUDr. David Mol-
nár, ďalej spoločnosť Mops Snina 
- p. Bednár, Eko Plast - p. Pavlík, 
Lekáreň pri nemocnici - p. Karabin, 
NO Zemplín - manželia Vincovi, 
Tesco Humenné, Probe Kamenica 
n/C - manželia Veľasoví, Tomino 
Snina - p. Kirňaková, GVP Humen-
né, p. Vajdová - Belá nad Cirochou, 
Minit - p. Litvak.

tasr, Snina
 
Objekt vyrastie v areáli Elokované-
ho pracoviska Základnej školy P. 
O. Hviezdoslava na Ulici 1. mája. 
Pri jeho realizácii využijú jeden 
jej učebňový pavilón. Cena prvej 
etapy predstavuje niečo vyše 4,85 
milióna eur. „Ak by úver poslanci 
neschválili, dostali by sme sa do 
problémov. Tým, že zmluva platí, 
museli by sme ju realizovať z vlast-
ných zdrojov a je to sústo, na ktoré 
mesto nemá,“ vysvetlila po štvrtko-
vom (31.1.) zasadnutí novinárom 

primátorka Daniela Galandová. 
Zmluva je podľa jej slov postavená 
tak, že mesto v prípade nedočer-
pania úveru nebude hradiť žiaden 
poplatok. Okrem úveru bude samo-
správa financovať prvú časť stavby 
aj z vlastných zdrojov. „Mesto plá-
nuje odpredať prebytočný majetok 
a, samozrejme, budeme hľadať 
ďalšie iné zdroje,“ uviedla primá-
torka. Spomenula napríklad pomoc 
z vyššieho územného celku či od 
vlády SR. Jednou z reálnych mož-
ností financovania sú podľa nej pe-
niaze z rezervného fondu. „Mesto je 

v dostatočne dobrej kondícii na to, 
aby túto vec zvládlo,“ skonštatova-
la. Spomenula, že dalo vypracovať 
aj kontrolný rozpočet stavby. Práce 
na výstavbe plavárne sa začali pri-
bližne pred dvomi mesiacmi. Jej 
súčasťou bude okrem iného plavec-
ký bazén s rozmermi 25 x 12,4 met-
ra, tiež detský a oddychový bazén. 
„Dodávateľ fakturoval mestu dote-
raz zhruba 80.000 eur bez DPH. 
Ešte nemáme uzatvorený január,“ 
spomenula hlava mesta. Objekt by 
mal byť hotový do dvoch rokov. 
Galandová uviedla, že tento termín 

je reálny. O druhej etape stavby sa 
nateraz neuvažuje. Zmluva je totiž 
podľa primátorky uzatvorená tak, 
že jej realizácia je podmienená sú-
hlasom mestského zastupiteľstva. 
Mesto počíta podľa primátorky aj 
s tým, že prevádzku plavárne bude 
musieť každoročne dofinancovať. 
„Najhorší variant, ktorý u nás pri-
chádza do úvahy, je maximálna 
výška dotácie 300.000 eur na rok, 
ktorú mesto vie zvládnuť,“ vysvetli-
la s tým, že na kultúru či sociálne 
služby prispievajú ešte viac.

V Humennom sa konal ples, ktorý vyčaril úsmev na tvárach detí

Sninskí poslanci schválili úver na prvú etapu plavárne
Sninskí poslanci schválili úver vo výške viac ako 3,65 milióna eur na prvú etapu plavárne, ktorej výstavbu aj financovanie 

ešte vlani odobrilo staré zastupiteľstvo s rozpočtom na rok 2019. 

Príjemným spestrením tohtoročnej plesovej sezóny bol v poradí už 3. školský ples Špeciálnej internátnej školy na Komenského ulici 
v Humennom. Organizátori tohto podujatia, ale aj deti, rodičia, účinkujúci a sponzori ukázali, že nádherná plesová atmosféra nie je len 

o plesových róbach, ale hlavne o láskavom srdci, ľudskosti a úprimnej radosti.
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Na integráciu Rómov má ísť do roku 2020 vyše 200 miliónov eur

Colníci odhalili tisícky napodobenín mobilov a príslušenstva známej značky

ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Na výjazdovom rokovaní vlády 
v Levoči 17. januára 2019 boli 
schválené Aktualizované akčné 
plány Stratégie Slovenskej repub-
liky pre integráciu Rómov do roku 
2020 na roky 2019 – 2020 pre päť 
prioritných oblastí: vzdelávanie, 
zamestnanosť, zdravie, bývanie a 
finančné začlenenie. Materiál pri-
pravený Úradom splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity je 
doplnením existujúcej rámcovej 
stratégie, ktorá bola schválená v 
roku 2012 a predstavuje základ-
ný východiskový dokument pre 
integráciu Rómov. Prijaté akčné 
plány rozpracovávajú strategické 
východiská v tejto téme a reagu-
jú aj na programové vyhlásenie 
vlády. Ide o v poradí druhú aktu-
alizáciu tohto dokumentu, ktorý 
vyprší v roku 2020. Očakáva sa 
potom jeho náhrada ďalším rám-
covým dokumentom. Materiál 
obsahuje 26 cieľov, rozdelených 
podľa piatich tematických oblastí. 

Obsahuje 52 konkrétnych opatre-
ní a 93 detailných aktivít. Akčné 
plány rátajú s celkovou investíciou 
215 miliónov eur za nasledujúce 
dva roky v oblastiach vzdelávania, 
zamestnanosti, bývania, zdravia 
a finančnej gramotnosti. Treba 
však povedať, že zväčša ide o po-
kračovanie už existujúcich progra-
mov, a nie o úplne nové záväzky. 
Najväčšia čiastka je podporená zo 
zdrojov EŠIF. Splnomocnenec vlá-
dy SR pre rómske komunity Ábel 
Ravasz vyzdvihol niekoľko z najdô-
ležitejších priorít nových akčných 
plánov. V prípade vzdelávania ide 
napríklad o opatrenia podporujúce 
zavedenie povinnej predškolskej 
dochádzky vrátane investičného 
projektu na výstavbu materských 
škôl. Tiež sa predpokladá podpo-
ra asistentov v školách a škôlkach, 
ako aj zvýšenie financií pre výuku 
detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia v základných školách. 
V oblasti zamestnanosti sa doku-
ment hlavne zaoberá podporou 
sociálnej ekonomiky, pokračova-

ním terénnej sociálnej práce (TSP) 
a práce komunitných centier (KC). 
V oblasti zdravia je jednou z hlav-
ných priorít prístup k pitnej vode 
(aj formou investičného projektu) 
a práca asistentov zdravia. Oblasť 
bývania ráta s najväčšou sumou in-
vestovaných zdrojov. Ide o takmer 
polovicu celej sumy, z ktorej sa 
majú budovať systémy viacstup-
ňového bývania, prístupové cesty, 
inžinierske siete. Naďalej pokraču-

je podpora vysporiadania pozem-
kov a odpadového hospodárstva. 
Materiál vznikol v medzirezortnej 
spolupráci. Kooperuje aj s vládny-
mi politikami prijatými na základe 
schémy o podpore najmenej rozvi-
nutých okresov. Materiál pridáva k 
jednotlivým opatreniam aj číselné 
indikátory, ktoré Úradu splnomoc-
nenca SR pre rómske komunity 
umožňujú odpočtovať realizáciu 
jednotlivých opatrení.

ts, Slovensko 

V uplynulých dňoch desiatky colní-
kov zo Slovenska a Českej republi-
ky kontrolovali predajne, v ktorých 
predajcovia po celom Slovensku 
predávajú príslušenstvo k mobil-
ným telefónom známej značky 
Apple. Cieľom tejto spoločne ko-
ordinovanej akcie bolo odhaliť prí-
pady porušovania práv duševného 
vlastníctva. Na Slovensku odhalili 
celkovo 2 538 kusov napodobenín 
tejto známej značky. Zaistený to-
var mal predajnú hodnotu vo výške 

95 844 eur. V Českej republike išlo 
o viac ako 4 500 kusov falzifiká-
tov v hodnote viac ako 5 mil. CZK.  
Všetky napodobeniny zaistili. Išlo 
o smartfóny, ochranné obaly – plas-
tové a kožené, slúchadlá, nabíjačky, 
USB káble a ďalšie príslušenstvo. 
V prípade momentálne prebiehajú 
ďalšie úkony v spolupráci so zástup-
cami práv duševného vlastníctva pre 
značku Apple. Tí rozhodnú o ďalšom 
postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, 
či súhlasia so zničením tovaru alebo 
podajú návrh na súd vo veci falšova-
nia ochrannej známky.

KRIMI / SPRAVODAJSTVO

Akčné plány rátajú s celkovou investíciou 215 miliónov eur na nasledujúce dva roky v oblastiach vzdelávania, 
zamestnanosti, bývania, zdravia a finančnej gramotnosti.

Slovenská finančná správa s Colnou správou Českej republiky zorganizovali spoločnú akciu na dodržiavanie práva na duševné 
vlastníctvo. Kontrolovali predajne, ktoré predávajú mobilné telefóny a mobilné príslušenstvo ochranných známok a dizajnov 

Apple. Len na Slovensku zaistili colníci z colných úradov viac ako 2 500 výrobkov jej napodobenín v hodnote približne 100 000 eur.

Len na Slovensku zaistili colníci viac ako 2 500 výrobkov napodobenín mobilov a prís-
lušenstva známej značky v hodnote približne 100-tisíc eur.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. 
Základ mzdy od 3,1901 
€/hod. + variabilná zlož-
ka (dochádzkový bonus 
od 50 do 75 € + príplatky 
+ odmeny).  Informácie 
na tel. č. 0948 901 201, 
0904 901 632.

HE-R/0151

P R E N Á J O M
 � Dám do prenájmu 

GARÁŽ pri kaštieli v HE. 
Info na tel.: 0918 568 
341. 

HE-R/0153

P R E D A J
 � 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 TKANÉ  DO-
MÁCE PLÁTNO a KON-
ZUMNÉ ZEMIAKY. Tel. 
0918 279 885.

HE-R/0154

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

HE-R/0001

S L U Ž B Y
 � REKONŠTRUKCIE BY-

TOVÝCH JADIER – omiet-
ky, obklady, dlažby, pláva-
júce podlahy... Potrebujete 
PRESŤAHOVAŤ BYT, PRE-
VIESŤ NÁBYTOK, ZBAVIŤ 
SA NEPOTREBNÉHO NÁ-
BYTKU A ZARIADENIA 
Z BYTU? Prídeme a odve-
zieme. Kontaktuje nás na 
tel. č.: 0944 807 207. 

HE-R/0156

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

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.

18. 02.  MÁRIA
 Krátka ul. 3
19. 02.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
20. 02.  DR. MAX - Kaufland
 Ul. M. R. Štefánika 50
21. 02.  AVICENA,
	 Nemocničná	ul.	41
22. 02.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
23. 02.  BENU - OC Tesco,
	 Družstevná	ul.	39
24.	02.		SCHNEIDER - OC Avenue,
 Ul. M. R. Štefánika 16
25. 02.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(18.	–	24.	2.	2019)

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

SAUNA – muži
ut 12.00 – 20.00 hod.
str - 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.

KLZISKO V HUMENNOM
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 

(18.	–	24.	2.	2019)
pon  16.30 – 18.30 hod.
str 17.00 – 19.00 hod.
štvr  16.00 – 18.00 hod.
pia 17.30 – 19.30 hod.
sob 15.00 – 17.00 hod.
ned 14.00	–	16.00	hod.

Východ / Západ  S L N K A 
pon	(18.02.)	 6:28	/	17:00	hod.
ut	 6:26	/	17:01	hod.
str	 6:24	/	17:03	hod.
štvr	 6:22	/	17:05	hod.
pia		 6:20	/	17:06	hod.
sob	 6:18	/	17:08	hod.
ned	 6:16	/	17:09	hod.
pon	(25.02.)	 6:14	/	17:11	hod.

M E S T O   H U M E N N É 
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve, a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 

RIADITEĽA / RIADITEĽKY 
MATERSKEJ ŠKOLY Kudlovská 47, Humenné

Riaditeľ/riaditeľka materskej školy musí spĺňať:
•	 odbornú	a	pedagogickú	spôsobilosť	pre	materské	školy	v	zmysle	zákona	č.	

317/2009	Z.	z.	o	pedagogických	zamestnancoch	a	odborných	zamestnancoch	
a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	a	vyhlášky	Ministerstva	školstva	
Slovenskej	 republiky	č.	437/2009	Z.	z.,	ktorou	sa	ustanovujú	kvalifikačné	
predpoklady	 a	 osobitné	 kvalifikačné	 požiadavky	 pre	 jednotlivé	 kategórie	
pedagogických	zamestnancov	a	odborných	zamestnancov	v	znení	neskorších	
predpisov

•	 najmenej	 päť	 rokov	 pedagogickej	 činnosti	 podľa	 §	 3	 ods.	 5	 zákona	 č.	
596/2003	Z.	z.

•	 dosiahnutie	 kariérneho	 stupňa	 pedagogický	 zamestnanec	 s	 atestáciou	 v	
zmysle	§	61	ods.	7	zákona	č.	317/2009	Z.	z.	(absolvovanie	1.	atestácie	alebo	
jej	náhradnej	formy)

•	 ovládanie	štátneho	jazyka	podľa	§	11	zákona	č.	317/2009	Z.	z.
•	 bezúhonnosť	(v	zmysle	§	9	zákona	č.	317/2009	Z.	z.)
•	 spoľahlivosť,	samostatnosť,	flexibilitu,	komunikatívnosť
•	 zdravotnú	spôsobilosť	podľa	§	10	zákona	č.	317/2009	Z.	z.
•	 znalosť	školskej	legislatívy	a	základná	znalosť	problematiky	riadenia	školy
•	 znalosť	v	oblasti	pracovno-právnych	a	ekonomických	vzťahov

Uchádzači o voľné pracovné miesto doložia:
•	 písomnú	prihlášku	do	výberového	konania
•	 profesijný	štruktúrovaný	životopis
•	 úradne	overené	kópie	dokladov	o	dosiahnutom	stupni	vzdelania
•	 písomne	spracovaný	návrh	koncepcie	rozvoja	školy
•	 potvrdenie	o	dĺžke	pedagogickej	praxe
•	 súhlas	 so	 spracovaním	 osobných	 údajov	 pre	 potreby	 výberového	 konania	

v	zmysle	zákona	č.	18/2018	Z.	z.	o	ochrane	osobných	údajov	a	o	zmene	a	
doplnení	niektorých	zákonov

Iné požiadavky:
•	 riadiace	a	organizačné	schopnosti
•	 schopnosť	samostatnej	práce	s	počítačom
•	 znalosť	cudzieho	jazyka	vítaná

Platové podmienky:
•	 plat	 stanovený	 v	 súlade	 so	 zákonom	 č.	 553/2003	 Z.	 z.	 o	 odmeňovaní	

zamestnancov	 pri	 výkone	 práce	 vo	 verejnom	 záujme	 v	 znení	 neskorších	
predpisov	a	zákona	č.	317/2009	Z.	z.	vo	výške	minimálne	797,00	eur

Prihlášku	do	výberového	konania	spolu	s	požadovanými	dokladmi
doručte	v	termíne	do 5. marca 2019 do 12.00 hod.	na	adresu:

Mesto Humenné
Mestský úrad - sekreteriát primátora mesta

Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Obálku	označte	heslom	„Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/
riaditeľky MŠ, Kudlovská 47 – NEOTVÁRAŤ“.

Termín	a	miesto	výberového	konania	oznámi	prihláseným	uchádzačom,	
ktorí	budú	spĺňať	požadované	predpoklady,	rada	školy.

PhDr. Ing. Miloš Meričko,
primátor mesta
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Národný týždeň manželstva priniesol praktické podnety pre manželov

Na Starine zaznamenali vodohospodári v zime historicky najnižšiu úroveň hladiny

tasr, mpo, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO      

Uplynulý týždeň bol Národným 
týždňom manželstva. Podľa ko-
ordinátora podujatia Vladimíra 
Sochora „sviatok manželstva zdô-
razňuje myšlienku, že dobrý vzťah 
medzi dvomi takými rozdielnymi 
bytosťami, ako sú muž a žena, sa 
nevytvorí sám, vyžaduje si pozor-
nosť, nemálo úsilia – skrátka po-
trebuje systematickú údržbu“. Zá-
roveň podľa slov Sochora „nabá-
da a povzbudzuje k občerstveniu 
či obnovovaniu blízkosti“. Prináša 
podnety, tipy aj praktické prí-
ležitosti pre manželov zastaviť 
sa, úprimne a čestne sa pozrieť, 
v akom stave sa ich vzťah nachádza, 
a ak treba, urobiť prvé kroky k ná-
prave. Hlavnou myšlienkou aktu-
álneho ročníka bolo heslo „Hráme 
spolu“ a dôraz sa kladie najmä na 
blízkosť, priateľstvo a spoluprácu. 

Národný týždeň manželstva pre-
biehal od pondelka do nedele 17. 
februára. Jeho deviaty ročník 
podporila aj biatlonistka Anasta-
sia Kuzminová. „Ako športovkyňa 
viem, čo to znamená, keď tím nao-
zaj dobre funguje. A aj v manželstve 
je tímová spolupráca naozaj dôleži-
tá, bez dôvery a vzájomnej podpory 
by to bolo veľmi ťažké. Preto sa mi 
páči myšlienka Národného týždňa 
manželstva,“ povedala Kuzminová. 
Počas týždňa sa uskutočnilo viace-
ro sprievodných podujatí. Jedným 
z nich bol aj Duet kaviarní, počas 
ktorého sa páry mohli viac spoznať 
pri hre Duet. Ďalším podujatím bol 
spoločensko-vzdelávací program 
na 15 miestach po celom Slovensku 
od Bratislavy až po Sninu, nazvaný 
Duet tour. 
K celosvetovej iniciatíve podporu-
júcej inštitút manželstva v rámci 
kultúrnych podujatí Národného 

týždňa manželstva 2019 sa pripo-
jilo aj Vihorlatské múzeum v Hu-
mennom. Pre verejnosť pripravili 
tematickú komentovanú prehliad-
ku umeleckohistorickej expozície 
múzea v objekte renesančného 
kaštieľa pod názvom Manželia na 
portrétoch. 
Manželské páry mali zľavnené 
vstupné. Návštevníci absolvova-
li ojedinelý historický exkurz do 
minulosti kaštieľa, spoločenských 
i hospodárskych vzťahov na hu-

menskom panstve a území Uhor-
ska, ktoré od stredoveku písali jed-
notlivé manželské páry zobrazené 
na portrétoch v kaštieli. Historici 
priblížili návštevníkom múzea 
postavenie manželov i inštitúcie 
manželstva v rámci súdobých so-
ciálnych rolí i obyčajných ľudských 
osudov v konkrétnych historických 
obdobiach, keď manželské zväzky 
boli nástrojom mocenského vplyvu 
sobášnej politiky, ale aj lásky ro-
mantickej a tragickej.

tasr, Sninamm ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO      

Na vodárenskej nádrži Starina 
zaznamenali vodohospodári po-
čas tejto zimnej sezóny historicky 
najnižšiu úroveň hladiny na kóte 
332,24 m n. m. Bolo to tak v prvý 
februárový deň. Informoval o tom 
hovorca Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku Marián Bocák. 
Maximálna prevádzková hladina 
nádrže je 340 m n. m. a minimálna 
309,6 m n. m. Podľa slov hovorcu 
však vzhľadom na rozloženie sne-
hovaých zrážok probvm n. m. sa 
nachádza pokrývka s mocnosťou 
100 až 150 centimetrov. Drvivá 
väčšina snehových zásob v povodí 
rieky Laborec, kam hydrologicky 
prináleží aj rieka Cirocha, je loka-
lizovaná v pohorí Vihorlatu a Níz-
kych Beskýd,“ vysvetlil. Situáciu na 
Zemplínskej šírave hodnotia vodo-
hospodári ako bežný stav zodpove-
dajúci tomuto ročnému obdobiu. 
„Hydrologicky menej uspokojivá je 

situácia v povodí rieky Ondava nad 
Veľkou Domašou, kde v prípade 
pretrvávajúceho charakteru poča-
sia je možné očakávať, že nádrž sa 
nám naplniť nepodarí,“ ozrejmil 
s tým, že na nej od začiatku novem-
bra minulého roka prebieha tzv. 
zimná manipulácia, počas ktorej 
bol odtok znížený o 1,4 kubického 
metra (m3) za sekundu, čo prispelo 
k celkovej úspore 12,6 milióna m3 
vody. „Inak by bola aktuálna hy-
drologická situácia ešte vážnejšia,“ 
zdôraznil. Podľa jeho ďalších slov 
sa však ešte môže zmeniť tak, ako 
to bolo vlani. „Slovenský hydro-
meteorologický ústav vtedy zazna-
menal maximálne snehové zásoby 
k 19. februáru,“ doplnil. Zemplín-
ska šírava je podľa Bocáka aktuál-
ne naplnená na 65 percent, Starina 
o dve percentá menej a naplnenosť 
Domaše predstavuje 36 percent. 
Prítoky do týchto vodných nádrží 
v súčasnosti podľa neho mierne 
prevyšujú odtok, čo umožňuje sta-

bilizáciu úrovne hladín, respektíve 
miernu akumuláciu. „Vodné nádr-
že sú zamrznuté ľadovou celinou 
s hrúbkou 10 až 15 centimetrov. 
Z dôvodu mierneho nárastu hladín 
za posledné dva týždne spôsobené 

miernym oteplením je však ľad od-
trhnutý od brehu, a preto využíva-
nie zamrznutých hladín na zimné 
športy neodporúčame,“ upozornil 
hovorca.
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Milan Potocký, Humenné

Na realizáciu projektu s názvom 
Zvýšenie kapacity Materskej školy 
na Třebíčskej ulici v Humennom 
získalo mesto z eurofondov vyše 
430-tisíc eur. Ďalších približne 
195-tisíc eur malo mesto investo-
vať zo svojho rozpočtu. Samosprá-
va plánovala realizovať stavebné 
úpravy existujúcej budovy MŠ za 
účelom zvýšenia kvality a s dôra-
zom na rozšírenie kapacity škôlky 
o 21 detí, úpravu areálu s detským 
ihriskom, dovybavenie materskej 
školy interiérovým vybavením a 
taktiež podporiť zvyšovanie ener-
getickej hospodárnosti budovy. Re-
alizácia tohto projektu je ale ohro-
zená, potvrdil to primátor Miloš 
Meričko a vedúca odboru školstva 
MsÚ v Humennom Ľubica Burešo-
vá. Jednou z hlavných podmienok, 
aby sa projekt uskutočnil, bolo na-
výšenie počtu detí v škôlke, realita 
je ale taká, že do spomínanej ma-
terskej školy chodí ešte menej detí 
ako predtým, ako sa mesto pustilo 
do projektu. Ak by samospráva 
projekt zrealizovala a počet detí 
by sa nenavýšil, mesto by potom 
muselo 430-tisíc eur, ktoré získalo 
z eurofondov, vrátiť. 

Problémom je nedostatok 
detí
„Tu treba povedať, že pri podaní 
žiadosti v roku 2017 bola celková 
kapacita materskej školy 127 detí. 
My sme sa teda zaručili zvýšiť túto 
kapacity na 148 detí. Čiže o 21 viac,“ 
uviedol na rokovaní zastupiteľstva 
primátor Miloš Meričko. Dodal, že 
realita je ale taká, že detí je ešte me-
nej. „To najdôležitejšie je, že zmlu-
va bola v decembri 2017 podpísaná, 
ale pritom ešte pred tou zmluvou, 
v septembri 2017 došlo k pokle-
su detí na 108. Čiže zo 127 na 108 
a v roku 2018 dokonca na 103. Čiže 

naplniť teraz ten cieľ, ktorý sme 
sa zaviazali v zmluve na 148 detí, 
je, povedzme si, nereálny. Pretože 
my sme sa zaviazali navýšiť počet 
detí a ony nám klesli. Bývalé vede-
nie o tom muselo vedieť, podpísali 
zmluvu, ešte aj po podpise zmluvy 
došlo k poklesu detí a sa spustilo 
aj verejné obstarávanie,“ povedal 
primátor. Dodal, že poslanci, ktorí 
v tom čase za podanie tohto pro-
jektu hlasovali, nevedeli, že tie uka-
zovatele sú také, aké sú. Podľa pri-
mátora reálne hrozí, že mesto bude 
musieť potom nenávratný finančný 
príspevok vrátiť.

Navýšiť počet detí je podľa 
poslancov nereálne
„Myslím si, že na Materskej škole 
Třebíčskej sme minulý rok jednu 
triedu zrušili. Čiže je nereálny cieľ, 
aby sme na Sídlisku III. tie dve 
škôlky dokázali v priebehu piatich 
rokov toto kritérium splniť,“ pove-
dal poslanec Michal Druga. Dodal, 
že ak sa mestu nepodarí naplniť 
kapacity v škôlke, tak to bude pre 
samosprávu finančný problém. 
„Keď sa to nepodarí mestu, tak tých 
640-tisíc bude znášať mesto. Čiže 
myslím si, naozaj toto sa nám na 
Sídlisku III. nepodarí a my nepri-
nútime rodičov, aby nedávali deti 
do súkromnej škôlky, ale do našej 
mestskej, lebo majú na výber,“ 
poznamenal Druga. Poslanec Bra-
nislav Čekovský by investíciu do 
tejto škôlky poriadne zvážil. „Musí-
me si určiť priority a naše peniaze, 
ktoré vynakladáme, musíme zvažo-
vať aj z pohľadu hodnoty za penia-
ze,“ povedal Čekovský.

Demografický vývoj 
ukazuje v neprospech 
mesta
Vedúca odboru školstva MsÚ v Hu-
mennom Ľubica Burešová potvr-
dila, že demografický vývoj detí 

v meste Humenné klesá. „Ukazova-
teľ je taký, že klesá. My sledujeme 
ten vývoj. Aktuálne na tri roky do-
predu neviem predpokladať, koľko 
detí bude na jednej, druhej ale-
bo tretej škôlke. Ukazovateľ je taký, 
že na Třebíčskej poklesol počet 
detí. Bohužiaľ, áno, bolo správne 
povedané, sme zavreli jednu triedu. 
Na základe tohto ukazovateľa sme 
hovorili s pani prednostkou, že je 
lepšie odstúpiť od tohto projektu, 
lebo nikto nedokáže zaručiť, že za-
bezpečíme 45 detí navyše. To nao-
zaj neviem. Toto je konštatovanie 
aktuálnej situácie, počet detí po-
klesol v materskej škole. Bohužiaľ, 
neviem, či by sme dokázali zabez-
pečiť, ja sa za to nemôžem zaručiť, 

ani o tom nerozhodujem. Potrebu-
jeme tam 45 detí navyše, aby sme 
mohli ten projekt zrealizovať. Ďalší 
demografický vývoj nám ukazuje, 
že je stále pokles narodených detí 
v meste,“ tvrdí Burešová.
„Je tam riziko plnenia týchto pod-
mienok,“ upozornila. Viceprimá-
torka Mária Cehelská je presved-
čená, že mesto nedokáže naplniť 
počet detí v tejto škôlke. „Treba 
stiahnuť z plánu investičných akcií 
túto materskú školu. Podľa mňa 
ten navýšený počet detí sa musí 
udržiavať 5 rokov. To je na potvrde-
nie toho, že to treba stiahnuť. Ten 
počet cez 140 nedokážeme udržať,“ 
zdôraznila Cehelská.

Rekonštrukciu škôlky za vyše 650-tisíc eur ohrozuje nedostatok detí
Z plánovanej rekonštrukcie a zvýšenia kapacity Materskej školy na Třebíčskej ulici v Humennom pravdepodobne nič nebude. 

Hoci mesto získalo z eurofondov státisíce eur, realizáciu projektu ohrozuje nedostatok detí. 

Demografický vývoj detí v Humennom klesá. Mestu sa pravdepodobne nepodarí navýšiť po-
čet detí v škôlke a projekt napokon nebude realizovať.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na realizáciu projektu s názvom Zvýšenie kapacity Materskej školy na Třebíčskej ulici v Hu-
mennom získalo mesto z eurofondov vyše 430-tisíc eur. |   FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Finále súťaže Medik roka 2019 absolvujú medici v humenskej nemocnici

Slováci sa zjednocujú v modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi. Zapojili sa aj Humenčania

ts, Humenné, FOTO: SVET ZDRAVIA    

Sieť nemocníc Svet zdravia vyhla-
suje spoločne s partnermi už piaty 
ročník odbornej súťaže Medik roka 
2019, ktorá je určená študentom 
5. a 6. ročníka lekárskych fakúlt. 
Budúci lekári v odbore všeobecné 
lekárstvo si v nej môžu zmerať svo-
je teoretické poznatky a vedomosti 
otestovať v podmienkach skutoč-
nej nemocnice. Na víťaza čaká fi-
nančná výhra v hodnote 3000 eur. 
Všetkým finalistom bude súčasne 
ponúknuté garantované pracovné 
miesto v nemocniciach siete Svet 
zdravia a traja najlepší si budú 
môcť vybrať oddelenie podľa vlast-
ného výberu. Registrácia do súťaže 
prebieha na stránke www.medik-
roka.sk do 27. februára 2019.

„Medici majú opäť možnosť vyskú-
šať si súťažiť v takých praktických 
disciplínach, s ktorými sa počas 
výuky bežne nedostanú do kon-
taktu. Dozvedia sa tiež zaujímavé 
teoretické fakty z oblastí, ktoré sa 
štandardne na lekárskych fakul-
tách nespomínajú. Súťaž však kaž-
dý rok organizujeme nielen preto, 
aby sme medikom povedali viac 
o trendoch v modernej medicíne, 

ale aj preto, aby sme sa od nich 
dozvedeli, v čom vidia problémy v 
zdravotníctve, aké sú ich priority 
a názory. Títo mladí ľudia budú 
čoskoro pracovať možno aj v na-
šich nemocniciach a ja verím, že 
budú spolu s nami meniť slovenské 
zdravotníctvo k lepšiemu,“ hovorí 
generálny riaditeľ siete polikliník 
ProCare a siete nemocníc Svet 
zdravia Vladimír Dvorový. 

Koncept súťaže pozostáva z troch 
samostatných postupových kôl. 
Prvým je samotná registrácia do 

súťaže na www.medikroka.sk a 
druhým správne vypracovanie 
prípadových štúdií (kazuistík) for-
mou online kvízu. Posledné kolo 
tvorí víkendové sústredenie pre 
medikov, ktoré pozostáva zo série 
odborných workshopov pod vede-
ním skúsených odborníkov a zo zá-
verečného súťaženia s vyhlásením 
hlavného víťaza súťaže Medik roka 
2019. Finále sa tento rok uskutoční 
22. až 24. marca 2019 v Nemocnici 
Svet zdravia Humenné. 

Minulý rok si finalisti počas finá-

le mali možnosť na špeciálnom 
trenažéri vyskúšať laparoskopic-
kú operáciu brucha s moderným 
inštrumentáriom i kolonoskopiu. 
Naučili sa aplikovať modernú la-
minátovú sádru, trénovali si re-
suscitáciu, intubáciu novoroden-
ca a tiež to, ako viesť spontánny 
pôrod. Z nemedicínskych oblastí 
sa budúci lekári zoznámili naprí-
klad s tým, ako zdravotné poisťov-
ne platia lekárov, či s princípmi 
fungovania centrálnej prípravovne 
liekov v michalovskej nemocnici. 

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Do Medzinárodného dňa modlitieb 
a povedomia o obchodovaní s ľuď-
mi sa uplynulý týždeň zapojili ve-
riaci po celom Slovensku. Celosve-
tovú iniciatívu začiatkom februára 
rozširuje u nás už piaty rok Slo-
venská katolícka charita (SKCH), 
ktorá sa snaží poukázať na to, že 
fenomén otroctva sa týka aj Slo-
venska. TASR o tom informovala 
hovorkyňa SKCH Sylvia Hamade-
jová. Medzinárodný deň modlit-

by a povedomia o obchodovaní s 
ľuďmi slávili veriaci na celom svete 
8. februára, v deň liturgickej spo-
mienky na svätú Jozefínu Bakhitu, 
rehoľníčku a bývalú otrokyňu zo 
Sudánu. „Práve v týždni sviatku 
černošskej svätice sa veriaci mod-
lia za obete obchodovania s ľuďmi 
aj za ukončenie novodobého otroc-
tva,“ priblížila Hamadejová. SKCH 
pripravila koncept a každý rok po-
núka na zorganizovanie vlastnej 
modlitby kdekoľvek na Slovensku 
aj materiály. Podľa Anny Bartošo-

vej z projektu STOP obchodovaniu 
s ľuďmi SKCH záujem vo farnos-
tiach či spoločenstvách o túto akciu 
rastie. „Minulý rok sa zapojilo vyše 
30 farností, tento rok je to ešte 
viac, zapojili sa dokonca aj skauti 
a jednotlivci, ktorí sa majú záujem 
modliť v rámci svojich rodín,“ po-
vedala Bartošová. Veriaci iniciovali 
spoločné zamyslenia sa a modlitby 
za vykorisťované slovenské ženy, 
mužov a deti tento rok napríklad 
v Trnave, Žiline, Zákamennom, 
Čiernom Balogu, Čimhovej, Prešo-

ve či Humennom. Podľa projektu 
STOP obchodovaniu s ľuďmi pri-
budne na Slovensku každý rok 30 
nových obetí. Pri tejto príležitosti 
sa v Bratislave v Katedrále sv. Mar-
tina uskutočnila modlitba posvät-
ného ruženca za obete obchodova-
nia s ľuďmi. V piatok 8. februára sa 
v Kostole sv. Štefana v Bratislave 
na tento účel slúžila svätá omša 
spojená s modlitbami.

Marcové vyvrcholenie súťaže bude v humenskej nemocnici a 20 finalistom ponúkne kombináciu odborných workshopov 
a napínavého súťaženia.
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Dlhodobo nízku volebnú účasť na Slovensku vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) by mohla o niečo navýšiť 
eurovolebná schránka. Sprístupnili ju sto dní pred konaním volieb, ktoré sa uskutočnia 25. mája.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal voči mestu Humenné správne konanie. Súvisieť má s dvoma zákazkami, ktoré v meste realizovali v roku 2016.

tasr, Humenné  

„Môžem	potvrdiť,	že	vzhľadom	na	to,	
že	boli	naplnené	podmienky	na	začatie	
správneho	 konania,	 v	 súčasnosti	 pre-
bieha	 konanie	 o	 uložení	 pokuty.	Úrad	
má	 lehotu	 na	 vydanie	 rozhodnutia	 do	
konca	marca	 tohto	roku,“	 informovala	
TASR	 hovorkyňa	 ÚVO	 Janka	 Zvon-
čeková	 s	 tým,	 že	 konanie	 ešte	 nie	 je	
ukončené,	 a	preto	úrad	o	 svojom	ďal-
šom	 postupe	 v	 danej	 fáze	 informovať	
nemôže.	Ako	pre	TASR	uviedol	primá-
tor	Humenného	Miloš	Meričko,	zákon	
o	verejnom	obstarávaní	bol	podľa	ÚVO	
porušený	 pri	 oprave	 havárie	 strechy	
na	 zimnom	 štadióne	 a	 prístavbe	 ma-
terskej	 školy	 na	 Ulici	 osloboditeľov.	
Prvú	zákazku	 realizovala	michalovská	
spoločnosť	 Uniko,	 s.	 r.	 o.,	 za	 približ-
ne	 450.000	 eur,	 druhú	 zas	 humenská	
firma	TARB-STAV,	 s.	 r.	 o.,	 v	 hodnote	
necelých	 130.000	 eur.	 Podľa	 protoko-
lov	ÚVO,	ktoré	má	TASR	k	dispozícii,	
mesto	 v	 obidvoch	 prípadoch	 uzavrelo	
zmluvu	 s	 uchádzačom,	 ktorý	 nemal	
v	registri	konečných	užívateľov	výhod	
zapísaných	 konečných	 užívateľov	 vý-
hod	(obvykle	sú	to	spoločníci,	akcioná-
ri,	tichí	spoločníci	a	niekedy	tiež	štatu-
tári),	pričom	toto	porušenie	malo	vplyv	
na	 výsledok	 verejného	 obstarávania.	
Verejný	 obstarávateľ	 nesmie	 uzavrieť	
zmluvu	 s	 takýmto	 uchádzačom.	Mes-

tu	 Humenné	 tak	 podľa	Merička	 hrozí	
pokuta	 vo	 výške	 päť	 percent	 z	 obsta-
rávacej	 ceny,	 čo	 predstavuje	 približne	
29.000	eur.	„Je	to	dosť	nepríjemná	zá-
ležitosť	stará	dva	roky	a	za	pochybenie	
bývalého	vedenia	zrejme	budú	musieť	
občania	 zaplatiť,“	 myslí	 si	 primátor,	
ktorý	 v	 prípade	 neúspechu	 chce	 urči-
te	 využiť	možnosť	 odvolania	 sa.	 „Ale	
s	 právnikom	 som	 si	 prechádzal	 mož-
nosti	a	naozaj,	zákon	bol	porušený	a	tá	
päťpercentná	pokuta	zo	zákona	vyplý-
va,“	 skonštatoval.	 Bývalá	 primátorka	
Humenného	Jana	Vaľová	si	nemyslí,	že	
je	 vhodné	medializovať	 alebo	komen-
tovať	 prebiehajúce	 procesy,	 ktoré	 nie	
sú	ukončené	a	môžu	trvať	aj	niekoľko	
mesiacov.	„Záujmom	serióznych	médií	
by	 nemalo	 byť	 vstupovať	 do	 procesu,	
predbiehať	 verdikt	 alebo	 stanovovať	
výšku	 pokuty,	 ktorá	môže	 byť	 aj	 100	
eur,“	 uviedla	 pre	 TASR	 v	 stanovisku,	
v	ktorom	ďalej	reagovala	len	na	prípad	
opravy	strechy.	„ÚVO	potvrdilo	trans-
parentnosť	 verejného	 obstarávania,	 čo	
sa	týka	ceny	zákazky.	Tým,	že	dotknutá	
firma	nebola	vylúčená	z	procesu,	mesto	
ušetrilo	 58.000	 eur,	 lebo	 nasledujúca	
firma	ponúkla	cenu	vyššiu	o	spomenu-
tú	 sumu,“	 vysvetlila.	 Administratívnu	
chybu	podľa	jej	slov	spôsobilo	zavede-
nie	nového	zákona.	Firma	chybu	doda-
točne	odstránila,	a	tým	preukázala,	že	je	
vhodná	na	spoluprácu	s	verejným	sek-

torom.	„Navyše,	v	prípade	spomínanej	
zákazky	 mesto	 vôbec	 nemuselo	 robiť	
verejné	obstarávanie,	 keďže	v	prípade	
zatekania	 strechy	 zimného	 štadióna	
po	 veternej	 smršti	 išlo	 o	 havarijnú	 si-

tuáciu.	V	 záujme	 transparentnosti	 boli	
však	nad	rámec	zákona	oslovené	viace-
ré	firmy	a	spomedzi	nich	bola	vybraná	
firma	s	najnižšou	cenou,“	uzavrela.

tasr, Humenné 

Jej	 princíp	 spočíva	 vo	 vypísaní	 po-
hľadnice,	kde	volič	napíše,	že	ide	vo-
liť,	 lebo	mu	záleží	na...	Pohľadnicu	
s	vypísanou	adresou	vloží	do	putov-
nej	schránky.	Informačná	kancelária	
ich	potom	na	dané	adresy	zašle,	čím	
chce	voličovi	pripomenúť,	že	voľby	
sa	 blížia.	 Komunikovať	 sa	 bude	 aj	
cez	internet,	na	tento	účel	bola	zria-
dená	 stránka	 tentorazidemvolit.eu.	

V	rámci	nej	 je	pripravená	súťaž	pre	
tých,	 ktorí	 sa	 na	 tejto	 internetovej	
stránke	zaregistrujú.	Bude	dohroma-
dy	 vyžrebovaných	 15	 ľudí,	 ktorí	 aj	
s	 priateľmi	 dostanú	možnosť	 ísť	 na	
plenárne	 zasadnutie	 europarlamen-
tu	 v	 Štrasburgu.	 Zatiaľ	 sa	 na	 strán-
ke	 registrovalo	 7000	 ľudí.	 Riaditeľ	
Kancelárie	EP	na	Slovensku	Robert	
Hajšel	 pripomenul,	 že	 Slováci	 pred	
piatimi	rokmi	opäť	prekonali	vlastný	
negatívny	rekord	vo	volebnej	účasti,	

ktorá	dosiahla	len	13	percent.	Hajšel	
súhlasí,	že	vyššej	účasti	by	pomohla	
aj	možnosť	voliť	elektronicky.	„Mo-
tivovalo	by	to	hlavne	mladších	ľudí.	
Na	tom	však	na	Slovensku	nie	je	po-
litický	konsenzus,	lebo	niektoré	stra-
ny,	 ktoré	 majú	 konzervatívnejších	
voličov,	nie	sú	presvedčené,	že	by	im	
to	pomohlo.	A	nie	je	to	rozšírené	ani	
v	celej	EÚ.	Tento	spôsob	využívalo	
Estónsko	či	Holandsko,“	dodal.

Humenné: ÚVO začal správne konanie voči mestu Humenné v dvoch prípadoch  

Vyššej účasti v eurovoľbách má pomôcť  eurovolebná schránka  

Primátor informoval, že zákon o verejnom obstarávaní bol podľa ÚVO porušený pri oprave 
havárie strechy na zimnom štadióne a prístavbe materskej školy na Ulici osloboditeľov. Ko-
nanie v tejto veci ešte nie je ukončené. |   FOTO: MILAN POTOCKÝ

Je to dosť nepríjemná záležitosť stará dva roky a za pochybenie bývalého vedenia zrejme 
budú musieť občania zaplatiť,“ myslí si primátor Miloš Meričko.  |   FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY

JARNÝ PRÁZDNINOVÝ FESTIVAL 
 – TVORIVÉ DIELNE

VYŠÍVANIE	NIŤOU	(pondelok	18.	februára	od	10.	do	
12.	hod.)	/	VYŠÍVANIE	STUHOU	(streda	20.	februára	od	
10.	do	12.	hod.)	/	VÝROBA	VEĽKONOČNÝCH	OZDÔB	
(piatok	22.	februára	od	10.	do	12.	hod.)	–	na	Amfiteátri	

v	Humennom.	

MÁRIA AVUKOVÁ: SPOMIENKY Z AUSTRÁLIE
Autorská	výstava,	svoje	spomienky	preniesla	na	plát-
no.		–	Výstava	potrvá	do	konca	februára	vo	výstavnej	

miestnosti	DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

ČO NÁM OSTALO...
Fotografická	výstava	Fotoklubu	Reflex	Humenné	–	Tradičná	

architektúra	obcí	okresu	Snina...	–	ZŠ	s	MŠ	Alexandra	
Duchnoviča,	Ulič	137;	potrvá	do	29.	marca.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
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.	

Súčasťou	vystavovaných	fotografií	sú	aj	doposiaľ	nezverej-
nené	snímky	pochádzajúce	z	rodinného	albumu	potomkov	

Andrássyovcov	žijúcich	v	Kanade.	

KINO FAJN
NA STRECHE

tragikomédia (CZE/SVK), originálna verzia  
– 18. februára o 17.30 hod.; 19. 2. o 19.30 hod.

Profesor	Rypar	(A.	Švehlík)	poskytne	dočasné	útočisko	Son-
govi	(D.	Anh	Tran),	mladému	Vietnamcovi,	ktorého	našiel	
ukrytého	na	streche	svojho	domu.	Môžu	však	dvaja	odlišní	
ľudia	vôbec	zdieľať	jeden	priestor	tak,	aby	z	toho	nakoniec	
nebola	katastrofa?	Pomôže	im	v	tom	ich	bezočivý	plán?	

Spolužitie	nie	práve	najpriateľskejšieho	pána,	nahnevaného	
na	celý	svet,	ktorý	mu	neuchopiteľne	uniká	a	mladíka,	ktorý	
hľadá	východisko	zo	zúfalej	situácie	v	neznámom	meste,	
prináša	množstvo	trecích	plôch,	tragikomických	situácií,	
ale	i	prekvapivých	nápadov	a	riešení.	Každý	z	nás	totiž	

potrebuje,	aby	ho	niekto	potreboval.	
POTOMOK

(THE PRODIGY)
horor (USA), české titulky – 18. februára o 19.30 hod.
V	rovnakom	čase	ako	prišiel	na	svet	malý	Miles,	sa	na	
inom	mieste	odohrala	tragédia.	Dve	zdanlivo	nesúvisiace	
udalosti	sa	o	niekoľko	rokov	prepoja	desivým	spôsobom.	
Milesova	mama	Sarah	so	znepokojením	sleduje	synovo	
nevyspytateľné	a	agresívne	správanie.	Postupne	sa	

zmieruje	s	myšlienkou,	že	malého	chlapca	ovláda	nejaká	zlá,	
nadprirodzená	sila.	Musí	potlačiť	svoj	materinský	inštinkt	

milovať	a	chrániť	vlastné	dieťa,	a	podrobiť	ho	testom,	aby	
pochopila,	prečo	robí	tie	hrozné	veci.	Chce	sa	za	každú	cenu	
dozvedieť	pravdu	-	kto	alebo	čo	získalo	moc	nad	jej	synom.	
Odpovede	na	všetky	otázky	sa	skrývajú	hlboko	v	minulosti	
a	Sarah	čoskoro	pochopí,	že	skutočnosť	je	ďaleko	horšia	

ako	jej	predstavy...
GRINCH

animovaná komédia (USA), slovenský dabing 
 – 19. februára o 10.00 hod.

Grinch	je	nenapraviteľný	hundroš,	ktorý	neznáša	všetko	a	
všetkých	a	zo	všetkého	najviac	Vianoce.	Tie	by	najradšej	
zrušil.	Celkom	mu	vyhovuje	samotárstvo	v	jaskyni,	kde	sa	
necháva	obskakovať	svojím	psom	Maxom.	Do	civilizácie	
vychádza	len	v	tých	najnutnejších	prípadoch,	napríklad	keď	
jeho	chladnička	a	komora	začnú	zívať	prázdnotou.	Háčik	
je	v	tom,	že	v	mestečku,	kam	za	nákupmi	vyráža,	žijú	samí	
nechutne	pozitívni	obyvatelia,	ktorí	sú	tím	nadšenejší	a	

dychtivejší,	čím	viac	sa	blíži	Štedrý	deň...
ALITA: BOJOVÝ ANJEL

(ALITA: BATTLE ANGEL)
akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky  

– 19. februára o 17.00 hod.
Alita	je	normálne	dievča	s	robotickým	telom,	predurčená	k	
veľkým	veciam.	Len	o	tom	zatiaľ	nevie.	Svet	vzdialenej	bu-
dúcnosti	nie	je	ideálnym	miestom	k	životu,	napriek	tomu	v	
ňom	žijú	ľudia,	ktorí	nezištne	pomáhajú	iným.	Tak	napríklad	
kyberdoktor	Ido	(Ch.	Waltz)	prehľadáva	skládky,	aby	našiel	
funkčné	súčiastky,	ktoré	môže	implantovať	ľuďom,	ktorí	o	
časti	tela	prišli.	Takto	objaví	Alitu	(R.	Salazar),	poničeného	
kyborga	so	srdcom	a	dušou	dospievajúceho	dievčaťa,	a	

vráti	jej	život.	
BOHEMIAN RHAPSODY

životopisný, hudobný (USA/GBR), slovenské titulky  
– 20. februára o 17.00 hod.

Queen.	Jediné,	čo	je	pozoruhodnejšie	ako	ich	hudba,	je	jeho	
príbeh.	Bohemian	Rhapsody	popisuje	hudobnú	dráhu	a	

jedinečnú	životnú	a	umeleckú	kariéru	Freddieho	Mercuryho	
od	založenia	skupiny	Queen	až	po	pamätný	koncert	Live	

Aid	v	roku	1985.
NEDOTKNUTEĽNÍ

(THE UPSIDE)
komédia, dráma (USA), české titulky  

– 20. februára o 19.30 hod.
Úplne	ochrnutý	boháč	z	vyššej	spoločnosti,	vzdelaný	

zberateľ	umenia,	renesančný	človek	s	kultúrnym	rozhľaodm	
a	vybraným	vkusom,	si	za	svojho	opatrovateľa	vyberie	
tú	najmenej	pravdepodobnú	osobu.	Drzého	nespútaného	
mladíka	čiernej	pleti,	ktorého	práve	pustili	z	väzenia.	Ani	
jeden	z	nich	nemá	budúcnosť,	napriek	tomu	si	možno	len	

ťažko	predstaviť	heterogénnejšiu	dvojicu.	
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: KRAJINA ZRKADIEL 

(THE SNOW QUEEN: MIRRORLAND)
animovaná dobrodružná komédia (RUS), slovenský dabing – 

21. februára o 10.00 hod.
Mocný	kráľ	Harald	stratil	takmer	celú	rodinu	kvôli	kúzlam	
Snehovej	kráľovnej,	a	tak	začne	hľadať	cestu,	ako	by	mohol	

zničiť	mágiu	na	celom	svete.	Pomocou	úskoku	sa	mu	podarí	
uväzniť	všetkých	kúzelníkov	v	krajine	zrkadiel.	Jediným,	
kto	ho	môže	zastaviť,	oslobodiť	zajatcov	a	udržať	rozpráv-
kové	kúzla	v	našom	svete,	je	Gerda.	Jej	najväčšou	silou	totiž	

nie	je	mágia,	ale	viera	v	silu	priateľstva.
AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3

(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: HIDDEN 
WORLD)

dobrodružný, animovaný (USA), slovenský dabing  
– 21. a 23. februára o 17.30 hod. 3D verzia; 23. a 24. 2. 

o 15.30 hod.
Ostrov	Blp	je	dračí	raj	obývaný	Vikingami,	alebo	vikingský	
raj	obývaný	drakmi.	Bývalí	odvekí	nepriatelia	tu	žijú	v	

závideniahodnej	harmónii.	Vládne	im	mladý	náčelník	Štikút,	
ktorý	miluje	lietanie	s	okrídleným	parťákom	Bezzubým.	
A	miluje	aj	svoju	kamarátku	Astrid,	len	jej	to	ešte	nestačil	

naplno	povedať.	Paradoxne	práve	láska	sa	stane	predzvesťou	
mrakov,	ktoré	sa	nad	Blpem	začnú	sťahovať.	

OSTRÝM NOŽOM
dráma (SVK), originálna verzia  

– 21., 24. a 25. februára o 19.30 hod.
Ľudovítovi	zavraždili	neonacisti	jediného	syna.	Kvôli	

nefunkčnému	súdnemu	systému	sú	však	tí	istí	páchatelia	
prepustení	na	slobodu	a	Ľudo	sa	všetkými	silami	snaží	
dosiahnuť	ich	opätovné	zadržanie.	Bojuje	s	apatickou	

políciou,	oportunistickou	sudkyňou,	aj	s	faktom,	že	svojho	
syna	dostatočne	nepoznal	a	nebol	mu	oporou.	Čím	viac	sa	
sám	viní	za	jeho	smrť,	tým	viac	sa	rozpadá	jeho	vzťah	s	
manželkou	Zuzanou	a	dcérou	Jankou.	A	tým	úpornejšie	sa	
snaží	sám	zasahovať	do	vyšetrovania.	Keď	sa	však	dozvie,	
že	za	synovou	smrťou	nestál	náhodný	útok	extrémistov,	ale	
organizovaná	zločinecká	skupina,	uvedomuje	si,	že	stojí	

proti	nepriateľovi	nad	svoje	sily.	Pokúsi	sa	zachrániť	aspoň	
to,	čo	mu	ešte	ostalo	-	vlastnú	rodinu.

ŽENY V BEHU
komédia (CZE), originálna verzia  

– 22. februára o 17.30 hod.
Komédia	o	ženách,	ktoré	sa	neboja	vybehnúť	šťastiu	v	ústre-
ty.	Věra	(Zlata	Adamovská)	prežila	s	Jindřichom	báječný	
život	a	je	pevne	rozhodnutá	splniť	jeho	posledné	prianie	
-	zabehnúť	maratón!		Emancipovaná	a	rázna	matka	troch	
dcér	v	tom	nevidí	žiaden	problém.	Proste	si	trasu	rozdelí	na	
štyri	časti	a	zdolajú	tých	viac	ako	42	kilometrov	ako	rodinná	
štafeta.	Žiadna	z	nich	síce	zatiaľ	neodbehla	ani	meter,	ale	do	
štartu	ostávajú	ešte	tri	mesiace	a	tréner	Vojta	(V.	Polívka)	im	

pripravil	skvelý	kondičný	plán.	Stačí	len	začať.
MRAZIVÁ POMSTA

(COLD PURSUIT)
thriller (USA), české titulky  

– 22. a 23.  februára o 19.30 hod.
Pomsta	chutí	najlepšie	ľadovo	vychladená...	Vitajte	v	
Kehoe,v	luxusnom	lyžiarskom	stredisku,	kde	sa	teplota	

drží	na	-10	°C.	Polícia	tu	nemá	toho	veľa	na	práci...	až	kým	
vodičovi	snežného	pluhu	Nelsovi	Coxmanovi	(L.	Neeson)	
nezavraždia	syna.	Stane	sa	tak	na	objednávku	drogového	
bossa	menom	Viking	(T.	Bateman).	Smútok	sa	postupne	

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

(JARNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY
PREŠOVSKÝ KRAJ; 

16. - 24. február 2019)
18. 02. JAROMÍR, JAROMÍRA
19. 02. VLASTA, KONRÁD
20. 02. LÍVIA, ULRICH, 

ULRIKA, ULRIŠKA
 (Svetový	deň	sociálnej	

spravodlivosti)
21. 02. ELEONÓRA
	 (Medzinárodný	deň	

turistických	sprievodcov	
/	Medzinárodný	deň	
materského	jazyka	–	
UNESCO)

22. 02. ETELA
 (Medzinárodný	deň	skautiek	/	

Európsky	deň	obetí	zločinu)
23. 02. ROMAN, ROMANA
24.	02.	 MATEJ, JAZMÍNA
25. 02.  FREDERIK, 

FREDERIKA

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
18. 02.   SISI / ARGO
19. 02.   MATES / VELUR
20. 02.   DENNY / BAF
21. 02.   LORD / ATÓM
22. 02.   VANESSA / ELZA
23. 02.   AMOR / KIKINA
24.	02.	 		 CASSIDY / SAMMY
25. 02.   IRIS / DÁŠENKA
mení	na	hnev	a	Nels	nedokáže	myslieť	na	nič	iné	len	na	
pomstu.	Vyzbrojený	ťažkou	technikou	a	vedomosťami	z	
detektívnych	románov	začne	po	jednom	likvidovať	členov	
kartelu.	A	sneh	na	svahoch	okolo	mesta	postupne	mení	
svoju	farbu	zo	žiarivo	bielej	na	krvavo	červenú…

LETO S GENTLEMANOM 
romantická komédia (CZE), originálna verzia  

– 24. februára o 17.30 hod.
Letná	romantická	komédia	o	túžbe	po	slobode,	neskorej	
láske	a	nádeji…	Anna	(A.	Antalová)	prežíva	so	svojím	
manželom	(I.	Bareš)	každé	leto	v	chatovej	oblasti,	pár	

kilometrov	za	Prahou.	Manželia	sú	už	snáď	celú	večnosť,	
takže	ich	vzťah	skĺzol	do	rutiny	a	stereotypu.	Jedného	dňa	
sa	na	dedine	objaví	muž	nazývaný	Artur	(Jaromír	Hanzlík).	

Elegantný,	šarmantný	gentleman,	ktorý	je,	ako	všetci	
predpokladajú,	novým	majiteľom	miestneho	zámku.	Zámok	
je	síce	skôr	polorozpadnutá	ruina,	ale	zámocký	pán	má	s	
ním	veľké	plány.	Medzi	Arturom	a	Annou	preskočí	iskra.	
Anna	s	ním	čoraz	častejšie	uniká	zo	svojej	životnej	reality	a	

to	v	podobe	romantických	výletov	a	zážitkov…
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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.
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OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravod-

livosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestna-
neckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom 

vyhlasuje  V Ý B E R
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK 
služobný úrad:        Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné, 
druh štátnej služby:  stála štátna služba, 
odbor štátnej služby:  2.06 – Justícia

Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta: 
 špecializovaná činnosť - spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní 
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu   bezúhonnosť  

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ško-
ly v SR alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou 
školou

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe: 
 znalosť jedného z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.
Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický, 
nemecký alebo francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní
d) profesijný štruktúrovaný životopis
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravot-
ne spôsobilý na výkon štátnej služby
f) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení  
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom 
životopise
h) ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušné-
ho daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých 
daňových povinností
i) písomný súhlas o tom, že Okresný súd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v sú-
vislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta

Forma a obsah výberu - výber pozostáva z:
 písomnej časti, ktorú tvorí písomný test zo znalostí Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych 
predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov
 prekladu textu z cudzieho jazyka
 prípadovej štúdie, ktorá obsahuje obsah možnej, prípadne skutočnosť situácie, ktorej riešenie na-
vrhne uchádzač
 ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi ako aj motivá-
cie pre výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov 
výberovej komisie

Písomné žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť 
najneskôr do 24. 3. 2016,  

poštou na adresu: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu 
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada. 
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno 
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov 
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, 
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho 
úradne osvedčenú kópiu.
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky alebo ktorý napriek výzve neodstránil nedo-
statky, predseda výberovej komisie písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti. 
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý po-
dal písomnú žiadosť o zaradenie do výberu, okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výber 
najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto a čas uskutočnenia 
výberu.                                        JUDr. Jana Kurucová predsedníčka okresného súdu 

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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Spoločnosť ALTHAN s.r.o. prehlasuje, 
ŽE HOVÄDZIE MÄSO NA NAŠICH PULTOCH 
JE VÝLUČNE ZO SLOVENSKÝCH FARIEM 

A SO SLOVENSKÝM PÔVODOM.

H
E

/0216

Myšlienka týždňa...

"VERÍM, ŽE KAŽDÝ 
Z NÁS TÚŽI 

PREŽIŤ NEJAKÉ 
DOBRODRUŽSTVO. 

ALE NAJVÄČŠÍM 
DOBRODRUŽSTVOM 

JE DENNODENNE 
STÁŤ ZOČI-VOČI 

ZODPOVEDNOSTI."

(WILLIAM GORDON) 
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Košičania s humenskými volejbalistami i trénerom 
-MJK-, Humenné 

Vysoká volejbalová sieť nad 
špeciálne upravenou palubov-
kou Mestskej športovej haly v 
Humennom bola dva dni uply-

nulého víkendu napnutá, aby 
odolávala náporu profesionál-
nych slovenských volejbalových 
družstiev, ktoré si vybojovali 
miestenky na finálový turnaj 
Slovenského pohára 2018/2019 
mužov a žien. Hodnotný špor-

tový zážitok v podaní aj našich 
bývalých humenských volejba-
listov, nostalgia, emócie, skvelá 
organizácia pod hlavičkou Slo-
venskej volejbalovej federácie aj 
mladých humenských nádejí... 
to všetko sprevádzané skvelým 

mladým moderátorom a kvalit-
ným ozvučením aj hudobným 
ladením. 
Z finálových zápasov sa slovom, 
fotografiami a kompletnými vý-
sledkami vrátime v nasledujú-
com vydaní. 

Súťažný riaditeľ SVF – Ľubo Stražay s humenským mládežníckym volejbalovým trénerom Ľu-
bom Seleckým. |   FOTO: MJK

Kapitáni prvého semifinálového zápasu SP – Jakub Hriňák (TJ Slávia Svidník), Tomáš Singer 
(SVF) a Michal Hudák (VK Mirad PU Prešov). |   FOTO: MJK

Symbolicky... prvý príjem finálového turnaja v Humennom si vyskúšal (neskôr vy-
hlásený najlepší hráč turnaja Slovenského pohára) Martin Sopko (7). |   FOTO: MJK

Zo zápasu VK Mirad Prešov (biele dresy) vs. TJ Slávia Svidník (modré 
dresy).  |   FOTO: MJK

Sekretár SVF Tomáš Singer (vľavo) a prezident Slovenskej 
volejbalovej federácie Martin Kraščenič.  |   FOTO: MJK

Svidníčania s podporou fanúšikov v hľadisku však neboli náročným semifinálovým súperom.  
|   FOTO: MJK

Takto vyzerá radosť volejbalistov z Prešova. |   FOTO: MJK
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premiérovo víťazom Slovenského pohára 

Víťazky Slovenského pohára vo volejbale žien 2018/2019 – SLÁVIA EU BRATISLAVA: Karolína Fričová (smečiarka, SVK), Zuzana Šepeľová (smečiarka, SVK), Taylor Nelson (nahrávačka, 
USA), Lucia Herdová (smečiarka, SVK), Lesia Slezáková (smečiarka, SVK), Lenka Kvasnová (univerzálka, SVK), Ema Škrlecová (nahrávačk, SVK), Katarína Körmendyová (blokárka, SVK), 
Marcela Marečková (blokárka, SVK), Tatiana Bojňanská (libero, SVK), Miroslava Reháková (univerzálka, SVK), Kelsey O´Neill (blokárka, USA), Ema Magdinová (libero, SVK). |   FOTO: MJK

Víťaz Slovenského pohára vo volejbale mužov 2018/2019 – VK KDS-ŠPORT KOŠICE: Lukáš Smolej (smečiar, SVK), Patrik Lamanec (univerzál, SVK), Eduard Pizur (blokár, SVK), 
Marcin Kryś (libero, POL), Jakub Bališin (blokár, SVK), Maroš Kasperkevič (nahrávač, SVK), Miloš Labik (univerzál, SVK), Quentin Rossard (nahrávač, FRA), Patrik Marčok (libero, 
SVK), Miroslav Jakubov (smečiar, SVK), Vladimír Kríž (blokár, SVK), Martin Sopko ml. (smečiar, SVK), Jindřich Tesarčík (blokár, SVK).  |   FOTO: MJK
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Po druhom semifinálovom stretnutí SP... kapitáni Martin Sopko ml. (VK KDS- ŠPORT Košice), Andrej Kravárik 
(tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie mužov) a Ľuboš Kostoláni (VKP Bystrina SPU Nitra).|   FOTO: MJK

Poľský legionár, libero Marcin Kryś na príjme zo strany Nitranov. | FOTO: MJK Sopko ml. a Bališin na blokoch proti smečujúcemu Kostolánimu. | FOTO: MJK
Humenčan Miro Jakubov sa presadzuje útokom cez Kyjanicu a Kostolániho 
z Nitry. | FOTO: MJK

Víťazstvo Košičanov nad Nitranmi posunul v sobotu večer aj bývalých humenských volejbalistov v tíme Riša 
Vlkolinského do finále Slovenského pohára. |   FOTO: MJK

Bývalý humenský volejbalista Jakub Bališin s ľahkosťou po útoku stredom siete. |   FOTO: MJK

Oddychový čas patrí väčšinou trénerským radám... Richard Vlkolinský. |   FOTO: MJK

Patrik Lamanec (modro-žltý dres, vo výskoku) „lámal“ nad vysokou sieťou súpera často a úspešne. |   FOTO: MJK

Dve finálové drámy, keď rozhodovali tajbrejky v mužskej i ženskej súťaži
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Sninskí šermiarski seniori opäť bodovali na zahraničných planšoch
(dk), -MJK-; Dublin, Liverpool, Birmingham, Snina 

Druhý januárový víkend 9. a 10-teho 
zaťažili odchovanci slovenského šer-
mu z východu našej republiky za-
hraničné planše. Traja seniori Klubu 
šermu Snina sa predstavili každý na 
inom turnaji.  

Peter Kováč	 sa	 zúčastnil	 medzinárod-
ného	 turnaja	 „East	 of	 Ireland	 open“	
v	 írskom	 Dubline.	 V	 základnom	 kole	
z	 desiatich	 zápasov	 vyhral	 tri,	 čím	 sa	
dostal	do	vyraďovacej	fázy	na	poradov-
níku	s	číslom	štrnásť	s	voľným	žrebom	
v	prvom	kole.	V	boji	medzi	šestnásť	naj-
lepších	podľahol	domácemu	O´Bienovi	
z	Írska	rozdielom	8:15	a	celkovo	si	pri-
písal	devätnáste	miesto	zo	45	pretekárov	
z	 dvanástich	 štátov.	Víťazom	 kategórie	
mužov	sa	stal	Gentille	z	Írska.

V	anglickom	Liverpoole	sa	ďalší	senior	
KŠ Snina Ján Gerboc	zúčastnil	medzi-
národného	 turnaja	 „Merseyside	 open“,	
kde	 sa	 zišlo	 osemdesiat	 pretekárov	 z	
ôsmich	krajín.	Gerboc	v	dvoch	 základ-
ných	kolách	vyhral	z	deväť	zápasov	len	
tri,	no	stačilo	mu	to	na	postup	do	elimi-
nácie	na	52.	mieste	v	pavúku.	Tu	potom	
postupne	porazil	15:0	Dumowa	(GBR),	
15:13	Gallimoora	 (GBR)	 a	 15:12	 Sud-
dericka	 (GBR),	 potom	 ale	 podľahol	
v	 osemfinále	 Papadopullosovi	 (SCO)	
8:15	 na	 body,	 a	 celkovo	 tak	 obsadil	
slušné	15.	miesto.	Víťazom	sa	stal	Cur-
ran-Jones	z	Veľkej	Británie.	

Vlaňajšie	prvenstvo	na	šermiarskom	tur-
naji	„West	Midlands	BYC	open“		v	Bir-
minghame	obhajoval	Tomáš	Kazík,	od-
chovanec	Klubu	šermu	Snina.	T. Kazík 
vo	všetkých	šiestich	zápasoch	základné-
ho	kola	nenašiel	premožiteľa	a	do	vyra-

ďovacej	eliminácie	postupoval	z	prvého	
miesta.	 Tu	 v	 prvom	 zápase	 mal	 voľný	
žreb,	 potom	 porazil	 Ramsdena	 (15:4),	
Webba	 (15:5)	 a	 vo	 finále	 aj	 Northama	
tesne	15:14	a	obhájil	tak	víťazstvo.

Keď február vodu spustí, marec ju 
na ľad zahustí.

Mráz na Petra stolovania (22. 2. - 
katedra sv. Petra apoštola, sviatok) 

znamená dlhšej zimy trvanie.

Keď je na Stolovanie Petra chladivá 
fujavica, ešte deväťkrát bude.

Na Romana (23. 2.) keď je pekné 
počasie, aj žatva býva požehnaná. 

Keď je chotár ešte v kožuchu, Matej 
(24. 2.) mu ho vyzlečie.

Raduj sa hospodár, na Mateja ľad 
už ani líšku neudrží.

Keď Matej ľady stavia, Gregor (12. 
3.) ich láme.

Ak Matej mrazy popustí, Jozef (19. 
3.) ich ešte podrží.

Na Mateja keď je mráz, vydarí 
sa pohánka; keď prší na Mateja, 

urodia sa chutné zemiaky.

PRANOSTIKA

(jac)

Ján Gerboc. |   FOTO: ARCHÍV TK Tomáš Kazík. |   FOTO: ARCHÍV TK

ŠPORT / INFOSERVIS
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Na plaveckých pretekoch o Pohár Slovenského raja
(jpnc), -MJK-; Spišská Nová Ves; FOTO ARCHÍV PKCH 

ŠK Iglovia Spišská Nová Ves 
zorganizoval v dňoch 9. a 
10. februára preteky kategó-
rie šesť až dvanásťročných 
plavcov. Na prvé preteky 
tejto plaveckej sezóny posta-
vilo svojich plavcov dokopy 
osemnásť plaveckých klubov 
(sedemnásť klubov zo Slo-
venska a jeden z ukrajinské-
ho Užhorodu). Na štartové 
bloky sa postavilo 137 chlap-
cov a 114 dievčat.

Jedenásť	chlapcov	a	osem	diev-
čat	z	Plaveckého	klubu	Chemes	
Humenné	 sprevádzala	 trojica	
trénerov	 –	 M.	 Tomahogh,	 J.	
Pencák	a	J.	Luksaj.
Oliver	Verba	 v	 kategórii	 11	–	
12-ročných	plával	200	m	voľný	
spôsob	časom	2:24,24	minút	na	
zlatej	 vlne.	 K	 najcennejšiemu	
kovu	pridal	striebro	v	motýliku	
na	 100	metrov	 časom	 1:12,91	
minút	 a	 medailovú	 kolek-
ciu	 skompletizoval	 bronzom	
v	krauliarskej	disciplíne	na	50	
m	(31,19	sekúnd)	a	v	znaku	na	
100	m	(1:18,41	minút).
Dvakrát	 vykĺzla	 Matúšovi	
Adamcovi	 bronzová	 medaila	
pomedzi	vlny,	keď	na	50	a	200	
m	prsia	mu	namerali	 až	 štvrtý	
čas	v	poradí.	
V	druhej	desiatke	poradia	plav-

cov	skončili	Rastislav	Fecenko,	
Marek	 Harvilik,	 Adam	 Kulík,	
Ľubomír	 Findrik,	 Filip	 Biľo,	
Nikolas	Jevič	aj	Martin	Leňo.		
Desaťročný	 Kristián	 Gabrík 
v	 motýliku	 na	 100	 metrov	 a	
časom	 1:59,40	 minút	 nepustil	
nikoho	pred	seba	a	postavil	sa	
na	zlatý	stupeň	víťazov.	Po	do-
plávaní	disciplíny	200	m	kraul	
(3:16,75	 minút)	 mu	 na	 stupni	
víťazov	 odovzdali	 bronzovú	
medailu. 
Tretím	 našim	medailistom	 bol	
desať	 ročný	Filip	Luksaj. Ten 
si	 postriebril	 50	 metrov	 prsia	
(47,38	 sekúnd)	 a	 200	m	 prsia	
časom	3:49,20	minút	 doplával	
na	bronzovej	pozícii.

Deväť-ročná	 Noemi	 Daňová 
zvíťazila	 v	 motýliku	 na	 100	
metrov	(2:00,10	minút).		K	nej	
si	 vylovila	 bronzovú	 medai-
luv	prsiach	na	200	m	(4:19,75).	

Na	medaily	tentokrát	nedosiah-
li	 dievčatá	 -	Viktória	Mattová,	
Laura	Ošanyová,	Sophia	Sotá-
ková,	Nina	Horňáková,	Sandra	
Ferjaková,	 Dominika	Vasiľko-
vá	ani	Eva	Onderišinová.	

Plavci	 tým,	 že	 si	 vytvorili	 74	
osobných	 rekordov	 potešili	
nielen	 trénerov,	ale	aj	 rodičov,	
ktorí	sa	zúčastnili	týchto	prete-
kov	v	srdci	Spiša.


