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Rozšírenie cintorína je už akútna záležitosť, tvrdí primátor

Kapacita mestského cintorína v Humennom sa pomaly, ale isto postupne napĺňa. Primátor Miloš Meričko potvrdil, že to začína byť 
akútnym problémom, ktorý chce mesto riešiť čo najskôr.

Na plavárni sú horšie 
skrinky ako vo väznici, tvrdí 
poslanec

Cirkvi: Popolcovou stredou 
sa začalo 40-dňové pôstne 
obdobie

  Viac na str.3   Viac na str.9

Milan Potocký, Humenné

Na mestskom cintoríne v Humen-
nom je vyše 5-tisíc hrobov. Už kon-
com roka 2016 miestna samosprá-
va odhadovala, že cintorín by sa 
mohol teoreticky zaplniť do konca 
roka 2020. Podľa tohto predpo-
kladu tak mestu ostávajú na vyrie-
šenie problému necelé dva roky. 

V meste je priemerná úmrtnosť 118 
až 130 ľudí ročne. Samospráve sa 
podarilo v roku 2016 získať nie-
koľko miest uvoľnením hrobových 
miest po neplatičoch. Na cintorí-
ne sa vtedy uvoľnilo presne 560 
hrobových miest. Z tohto počtu 
bolo približne 60 miest detských. 
Rozšírením kapacity cintorína sa 
zaoberali mestskí poslanci aj pri 

schvaľovaní rozpočtu na rok 2019. 
„Chýbajú mi tu, samozrejme, aj 
veci, ako sú peniaze na výkup po-
zemkov na cintorín,“ upozornil 
poslanec Ondrej Mudry. 

Primátor: Riešiť to 
budeme, pozemky máme 
pripravené
Primátor Miloš Meričko vysvetlil, 

že hoci sa financie na rozšírenie 
cintorína v návrhu rozpočtu neob-
javili, mesto tento problém rieši. 
„Čo sa týka cintorína, ale to je tiež 
taká zaujímavosť, ja keď som bol 
minulé obdobie poslancom, tak 
si pamätám, že sme mali stále na 
výkup pozemkov na cintorín pe-
niaze a nerobilo sa nič. My to ide-
me teraz riešiť. Riešiť to budeme. 
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Rozšírenie cintorína je už akútna záležitosť, tvrdí primátor

Tie pozemky máme pripravené, 
máme pripravenú aj projektovú 
dokumentáciu, ktorú chceme ak-
tualizovať a v priebehu tohto roka 
určite sa chceme do cintorína, 
alebo teda do rozšírenia cintorína 
pustiť,“ potvrdil primátor a po-
kračoval, „rozprával som s pánom 
riaditeľom Technických služieb, 
ubezpečil ma, že ešte tie hrobové 
miesta sú, avšak vyzerá to tak, že je 
to už naozaj najvyšší čas riešiť, tak-
že som minulý týždeň vydal pokyn, 
aby sme začali pracovať na mieste, 
ktoré teoreticky by sme mali mať 
pripravené,“ povedal primátor. 
V najbližších dňoch plánujú privo-
lať geodeta. „Bude treba pripraviť, 
samozrejme, máme projektovú do-
kumentáciu,  možno ju bude treba 
aktualizovať a pripraviť, teda mož-
no aj nejakým rozpočtovým opat-
rením v priebehu roka, uvidíme, 
ako sa posunieme ďalej, lebo je to 
naozaj akútna záležitosť,“ zdôraz-
nil primátor.

Rozšírili urnový háj
Vlani rozšírili pracovníci technic-
kých služieb aj urnový háj. Pri-
budlo tam 60 nových schránok. 
Náklady na výstavbu predstavo-
vali približne 9 500 eur. Návrh 
kolumbária, jeho konštrukčné rie-
šenie, výber materiálov pripravili 
technické služby vo svojej réžii. 
V období posledných dvoch rokov 
evidujú zvýšený záujem o spopol-
nenie nebohých. Nárast odhadujú 
o 60 percent. V starom kolumbáriu 
evidujú v súčasnosti vyše 250 ur-
nových miest. 

Mesto zdigitalizovalo 
cintorín
V rámci digitalizácie cintorína 
bolo graficky spracovaných viac 
ako 5800 existujúcich hrobových 
miest. Na základe toho boli vytvo-
rené špeciálny program a webová 
stránka www.slovenskecintoriny.
sk, pričom program fotografie 
spracoval a následne boli ku kaž-
dému údaju doplnené informácie 
o zosnulom, teda jeho meno, priez-
visko, dátum narodenia a úmrtia 

a tiež čas prenájmu hrobového 
miesta. Program umožňuje nielen 
evidenciu hrobových miest a zo-
snulých, ale je možné vyhľadávať 
v ňom podľa rôznych kategórií zo-
snulých na digitálnej mape, naprí-
klad podľa mena zosnulého, dátu-
mu úmrtia či typu hrobu. Na zákla-
de digitalizácie hrobových miest na 
mestskom cintoríne v Humennom 
môžu nájsť príbuzní svojho zosnu-
lého prostredníctvom vyhľadáva-
ča. Stačí zadať len základné údaje.

porkačovanie zo strany 1 

tasr, Humenné

Podľa Fabianovej pomáha portál 
vyriešiť situáciu napr. po prepustení 
z nemocnice, keď príbuzní nevedia, 
ako majú postupovať, na koho sa 
obrátiť a zároveň chcú svojmu blíz-
kemu poskytnúť najlepšiu starost-
livosť a zabrániť zhoršovaniu jeho 
stavu. „V tejto situácii je veľmi dô-
ležitý čas,“ zdôraznila. Rozhodli sa 
preto vytvoriť portál obsahujúci sé-
riu funkcionalít, ktoré pomôžu kde-
koľvek na Slovensku rodine nájsť tú 
najoptimálnejšiu službu pre svojho 
blízkeho. Portál má dva vstupy. 
Jeden je pre užívateľov hľadajú-
cich vhodnú službu. V rámci neho 
ponúka Malina možnosť viacerých 
zariadení, a to sociálnych a zdravot-
níckych, pobytových či terénnych. 

Na základe vyplnenia veľmi jed-
noduchého dotazníka užívateľovi 
odporučí, aký druh služby je pre 
konkrétneho pacienta najvhodnej-
ší. O niektorých druhoch zariadení 
ľudia podľa Fabianovej ani nevedia 
a práve tento portál ich zhromažďu-
je na jednom mieste. „Je to nielen 
suchý register, kde sú informácie 
o existujúcich poskytovateľoch, ale 
aj akási navigácia, teda posúdenie 
zdravotného stavu s prepojením na 
odporúčanie dostupných poskyto-
vateľov v rámci celého Slovenska,“ 
vysvetlila. Ďalšia z autoriek Alena 
Mochnáčová pre TASR spomenula, 
že okrem toho môže užívateľ zadať 
aj iné dôležité kritériá, ako je vzdia-
lenosť či cena. „Ak zistí, že v blíz-
kom okolí adekvátna starostlivosť 
dostupná nie je, môže zväčšiť vzdia-

lenosť a hľadať nanovo, hoci pôjde 
mimo svojho regiónu dočasne, kým 
nebude mať voľné miesto v tom 
svojom,“ poznamenala. Súčasťou 
portálu je aj možnosť rezervácie, to 
znamená vytvorenie prvého kon-
taktu medzi klientom a zariadením, 
ktoré preferuje a ktorého služby by 
chcel v budúcnosti využívať. Druhý 
vstup je pre poskytovateľov. „Je 
dôležité, aby sa zaregistrovali bez 
ohľadu na to, či majú alebo nema-
jú svoj vlastný poradovník tvorený 
inými inštitúciami,“ uviedla Moch-
náčová. Cieľom je totiž vytvoriť 
unikátnu sieť, na základe ktorej sa 
môžu odovzdávať aktuálne infor-
mácie pacientovi, ktorý hľadá túto 
pomoc, resp. jeho príbuznému či 
pracovníkovi nemocnice. Do pro-
jektu by sa mali podľa jej ďalších 

slov prihlásiť aj poskytovatelia, 
ktorí majú kapacity, ale aj zoznamy 
čakateľov plné. Pre osobu, ktorá 
hľadá voľné zariadenie, je totiž aj 
informácia o aktuálnej nedostup-
nosti užitočná a ušetrí čas strávený 
zbytočným telefonovaním. Poskyto-
vatelia môžu na portáli zadať svoje 
základné, ale aj rozšírené údaje, 
a tiež zverejniť fotografie, videá či 
získané ocenenia. „Pre každého po-
skytovateľa portál navyše prináša 
možnosť plynulého využívania ka-
pacity aj v časoch náhleho poklesu 
jej využitia,“ uviedla Fabianová. 
Podľa jej ďalších slov sa aj takýmto 
spôsobom vytvára na Slovensku da-
tabáza pre hodnotenie reálnych po-
trieb obyvateľov v oblasti dlhodobej 
starostlivosti. Viac informácií mož-
no nájsť na www.portalmalina.sk.

Národný portál Malina má poradiť ľuďom pri dlhodobej starostlivosti o seniorov

Kapacita mestského cintorína v Humennom sa pomaly, ale isto postupne napĺňa.|  
FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Je to naozaj akútna záležitosť,“ povedal 
na margo rozšírenia cintorína primátor 
Miloš Meričko.|  IFOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

V rímskokatolíckej cirkvi je Po-
polcová streda spojená s prísnym 
pôstom a zdržiavaním sa mäsitého 
pokrmu. Aj podľa ľudových tradícií 
konzumácia bezmäsitých jedál v 
tento deň mala zabezpečiť úžitok 
v hospodárstve. Bývalo zvykom 
jesť cestoviny či pirohy. Hlavným 
zmyslom Popolcovej stredy je pri-
pomenúť ľuďom dôležitosť poká-
nia, prehĺbenia viery v Boha a lásky 
k blížnym. Súčasťou liturgie v ka-
tolíckych kostoloch je v tento deň 
posvätenie popola a následne kňazi 
a diakoni robia znak kríža popo-

lom na čelá veriacich so slovami: 
„Pamätaj, že prach si a na prach sa 
obrátiš“, alebo: „Kajajte sa a verte 
v evanjelium“. Popol má pripome-
núť človeku jeho pôvod zo zeme 
i skutočnosť, že sa do zeme vráti. 
Popol je aj symbolom očistenia a 
budúceho zmŕtvychvstania. Obrad 
sypania si popola na hlavu v prvý 
deň pôstu sa praktizoval v cirkvi 
už od 8. storočia. Pôvodne to bol 
obrad vyhradený len pre veľkých 
a verejných hriešnikov, ktorí v ten 
deň začínali svoju cestu pokánia. 
Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí 
vrecovinou a sypali si na hlavu po-
pol. Neskôr podobným spôsobom 

začínali svoje pokánie nielen verej-
ní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a 
sypanie si popola na hlavu sa stalo 
všeobecným symbolom rozhod-
nutia nastúpiť na cestu pokánia. V 
roku 1091 koncil v Benevente zavie-
dol tento obrad pre celú cirkev, pri-
čom sypanie si popola na hlavu sa 
nahradilo značením kríža popolom 
na čelo. Pôstne obdobie v rímsko-
katolíckej cirkvi trvá od Popolcovej 
stredy do Veľkonočnej nedele, v 
tomto roku pripadla na 21. apríla. V 
gréckokatolíckej cirkvi sa začal Veľ-
ký pôst (Svätá Štyridsiatnica) pred 
Veľkou nocou (Paschou) v ponde-
lok 4. marca.

tasr, Humenné

O návštevy zdravotných klaunov sa 
uchádzajú seniorské zariadenia pre 
seniorov v Oščadnici, Čadci, Ná-
mestove, Humennom či Košiciach. 
Tiež domovy seniorov v Galante, v 
bratislavskom Ružinove a v Mod-
rovskej doline v okrese Piešťany. 
„Tieto zariadenia už v minulosti 
zdravotní klauni aspoň raz navští-
vili a samotné prejavili záujem o 
pravidelné klaunské návštevy,“ 
hovorí koordinátorka programu 
Smiech nepozná vek Eva Okoličá-

niová z Červeného nosa. „Cieľom 
klaunských návštev v programe 
‚Smiech nepozná vek‘ je hlavne pri-
niesť starším ľuďom v zariadeniach 
pre seniorov radosť, povzbudenie a 
emocionálny zážitok. Pracujeme s 
humorom, hudbou, snažíme sa po-
vzbudiť pamäť seniorov a ich spo-
mienky. Výsledkom môžu byť lepšie 
citové aj fyzické prejavy seniorov,“ 
vysvetľuje Okoličániová. Zdravotní 
klauni podľa nej poznajú najčastej-
šie diagnózy seniorov a vedia s nimi 
pracovať. Klaunské návštevy majú 
v seniorských zariadeniach veľký 

úspech. „Aktu-
álne navštevu-
jeme pravidel-
ne 29 zariadení 
v rôznych regió-
noch Sloven-
ska,“ spresnila 
Okoličániová. 
Ďalšie rozširo-
vanie progra-
mu závisí od 
finančných, ale 
aj kapacitných 
možností zdru-
ženia.

Žofia Čopíková, Snina

Mýtus nám prináša príbeh v priesto-
re a čase, ktorý symbolickým jazy-
kom vyjadruje náboženské a filozo-
fické myšlienky, rodový svetonázor, 

zážitky duše a nabáda k premýšľa-
niu. Výstava MÝTUS 3, teda troch 
mladých autoriek Márie Amrichovej, 
Dominiky Brečkovej a Dominiky 
Kačkošovej, absolventiek Akadémie 
umení v Banskej Bystrici, teoreticky 

pojednáva buď jeden, alebo viacero 
aspektov mýtu, odvolávajúc sa aj na 
mytológiu a archetyp. Autorky vyu-
žívajú vo svojej tvorbe prirodzeného 
prostredia a rituálov domorodých 
kmeňov, čerpajú z japonskej myto-

lógie yokai, v cykle Sharing heritage 
pracujú s mýtom ako umelo vytvore-
ným rozprávaním, alebo sa zaobera-
jú osobnou mytológiou a problema-
tikou vlastných snov. Kurátorkou vý-
stavy je PaedDr. Daniela Kapráľová.

Cirkvi: Popolcovou stredou sa začalo 40-dňové pôstne obdobie  

Zdravotní klauni možno rozveselia aj seniorov v Humennom 

Výstava v sninskom kaštieli nabáda k premýšľaniu

Popolcovou stredou, ktorá v roku 2019 pripadla na 6. marca, sa pre veriacich kresťanov začalo 40-dňové obdobie pôstu. 
Počas neho sa veriaci duchovne pripravujú na najväčší sviatok kresťanského cirkevného roka - Veľkú noc. Veľký pôst sa 

začína pre rímskokatolícku aj evanjelickú cirkev.

Zdravotní klauni začnú od apríla pravidelne navštevovať ďalšie dve seniorské 
zariadenia. O tom, ktoré to budú, rozhodnú ľudia. Do hlasovania sa široká 

verejnosť môže zapojiť počas celého marca na www.cervenynos.sk/hlasovanie.

Kaštieľ v Snine pozýva všetkých priaznivcov výtvarného umenia na výstavu Mýtus 3.

O návštevy zdravotných klaunov sa uchádza aj seniorské zariadenie v 
Humennom.  |   ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Po ceste chodil často bez reflexných prvkov. To sa mu stalo osudným

Dve Medzilaborčanky čelia obvineniu z prevádzačstva 

mpo, východné Slovensko, FOTO: POLÍCIA

Začiatkom uplynulého týždňa 
došlo vo večerných hodinách 
v katastri mesta Kráľovský 
Chlmec v Trebišovskom okre-
se k vážnej dopravnej neho-
de, pri ktorej prišiel o život 
chodec. Vodič osobného auta 
Hyundai viedol vozidlo od 
obce Fejséš smerom na mesto 
Kráľovský Chlmec, kde z do-
posiaľ nezistených príčin do-
šlo k zrážke vozidla s osobou 
ležiacou na vozovke. Chodec 
(42) z Trebišovského okresu 
pri zrážke utrpel zranenia, 
ktorým na mieste podľahol. 
U vodiča požitie alkoholu zis-
tené nebolo. Prípadné požitie 
alkoholu u chodca bude zis-
ťované pri pitve. Bližšie okol-
nosti, presná príčina doprav-
nej nehody sú predmetom 
ďalšieho vyšetrovania aj za 

účasti znalca z odboru cestnej 
dopravy. Chodec ležiaci na vo-
zovke bez reflexných prvkov sa 
nepoučil, pretože v minulosti 
bol viackrát riešený napome-
nutím i pokutou za porušenie 
pravidiel cestnej premávky. 
Ako chodec sa pohyboval po 
okraji vozovky za zníženej 
viditeľnosti bez reflexných 
prvkov. To sa mu včera stalo 
osudným. VIDIEŤ A BYŤ VI-
DENÝ je dôležité, najmä za 
zníženej viditeľnosti! Koľko 
ľudí ešte musí zomrieť, aby 
si účastníci cestnej premávky 
uvedomili, že hazardovať so ži-
votom sa nevypláca? Pomôže 
viac prevencia alebo represia? 
Dookola sa opakujúce preven-
tívne rady polície, množstvo 
rozdaných reflexných prvkov, 
prednášky na školách, upozor-
nenia, dohováranie či pokuty, 
nič z toho nepadá na úrodnú 

pôdu. Od začiatku tohto roka 
zomrelo na cestách Košické-
ho kraja 5 osôb. Vo všetkých 
prípadoch zraneniam pod-
ľahli chodci, najzraniteľnejší 
účastníci cestnej premávky. 
Napriek zvýšeným policajným 
kontrolám, prevencii i repre-
sii sa stále nájdu chodci, ktorí 
nerešpektujú pravidlá cestnej 
premávky. Samozrejme, nie 
za každú dopravnú nehodu je 

zodpovedný chodec. Polícia 
vyzýva k zvýšenej opatrnosti 
na cestách. „Dávajte na seba 
pozor! Vodiči, sledujte situ-
áciu v cestnej premávke! Ve-
nujte sa plne vedeniu vozidla! 
Chodci, buďte opatrní, použí-
vajte reflexné prvky za zníže-
nej viditeľnosti! Nehazardujte 
so svojimi životmi!“ uviedla 
košická krajská policajná ho-
vorkyňa Jana Mésarová.

tasr, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Tridsaťosemročná žena mala 
pomáhať 21-ročnej pri organizo-
vaní svadby a cestovaní do škót-
skeho Glasgowa. Tam sa vydala 
za 26-ročného občana Pakistanu 
a mala za to získať 1200 libier,“ 
priblížila hovorkyňa policajné-
ho prezídia Denisa Baloghová. 
Manžel zase mohol získať mož-
nosť voľného pohybu v krajinách 
Európskej únie. Slovenkám hro-
zí väzenie na dva až osem rokov, 
vyšetrovateľ zatiaľ nenavrhol 
ich väzobné stíhanie. Baloghová 
doplnila, že podobné prípady nie 
sú pre políciu novinkou. Sobáš 
sa nedá anulovať a je potrebné 
rozviesť sa podľa zákonov SR. 

Občanom Slovenska hrozí za fik-
tívny sobáš podľa jej slov trest-
ná sadzba dva až osem rokov, 
cudzincom vyhostenie na päť 
rokov. „Za takýmito prípadmi sú 
takmer vždy peniaze, prípadne 
pre cudzincov aj možnosť voľné-
ho pohybu v krajinách EÚ,“ do-
dala. Sobášne podvody a účelové 
manželstvá slovenského občana 
s cudzincom označuje Trestný 
zákon ako prevádzačstvo a nú-
tené sobáše ako obchodovanie s 
ľuďmi. V ďalšom prípade chceli 
rodičia predať 12-ročné dievča 
na sobáš, mali zaň dostať 1500 
eur. Vyšetrovateľ v tomto prípa-
de obvinil dve ženy a dvoch mu-
žov z Nitry a Zlatých Moraviec zo 
zločinu obchodovania s ľuďmi. 

Informovala o tom hovorkyňa 
policajného prezídia Denisa Ba-
loghová. „Marek R. a Mária R. 
(37 a 36 rokov) sa na tom mali 
dohodnúť so Slavomírom K. a 
Adrianou K. (obaja 39-roční) 
a dať im za kúpu dievčaťa 1500 
eur,“ ozrejmila Baloghová. Všet-

kým štyrom podľa jej slov hrozí 
trest odňatia slobody na sedem 
až 12 rokov, stíhaní sú na slobo-
de. Prípadom sa zaoberala Ná-
rodná jednotka boja proti nele-
gálnej migrácii Úradu hraničnej 
a cudzineckej polície koncom 
februára.

Polícia vyzýva k zvýšenej opatrnosti na cestách, o život prišiel ďalší chodec. 42-ročný muž sa nepoučil, pretože v minulosti 
bol viackrát riešený napomenutím i pokutou za porušenie pravidiel cestnej premávky. Ako chodec sa pohyboval po okraji 

vozovky za zníženej viditeľnosti bez reflexných prvkov. Posledná jeho prechádzka sa skončila tragicky.

Vo februári polícia zasahovala v prípade účelového manželstva. Dve Slovenky z Medzilaboriec čelia obvineniu z prevádzačstva.
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Názov a sídlo služobného úradu:
Okresný súd Humenné,  

Laborecká 17, 066 34  Humenné

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest:  
1 - dočasne uvoľnené štátnozamestnanecké miesto 

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba - zastupova-
nie počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky  
- § 36 ods. 4 písm. a) bod 1.  zákona o štátnej službe

Obsadzovaná funkcia: radca - asistent ( 3. platová trieda 
- 648,50 €)

Odbor štátnej služby:  2.06 Justícia

Stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného 
štátnozamestnaneckého miesta:

Najnáročnejšia činnosť: 

	samostatná odborná činnosť na úseku výkonu súdnic-
tva v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Minister-
stva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom 
a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpi-
sov a podľa rozvrhu práce

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: 

	Vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súd-
nictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu 
v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky MS SR č. 
543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku 
pre súdy a podľa rozvrhu práce
Na obsadzované miesto nie je potrebné oprávnenie na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

Predpoklady na vykonávanie štátnej služby - podľa  
§ 38 ods. 1 zákona o štátnej službe:

	dosiahnutie veku 18 rokov
	spôsobilosť na právne úkony
	bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra tres-

tov, nie starším ako 3 mesiace)
	splnenie kvalifikačných predpokladov
	ovládanie štátneho jazyka
	uchádzač bol úspešný a vybraný vo výberovom ko-

naní

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby  
- podľa § 38 ods. 2 zákona o štátnej službe:

	zdravotná spôsobilosť
	štátne občianstvo Slovenskej republiky

Ďalšie požadované schopnosti:
	administratívno-technické schopnosti (znalosť práce 

s počítačom, ovládanie strojopisu)
	znalosť gramatiky a pravopisu slovenského jazyka 

v písomnom prejave 
	svedomitosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, flexi-

bilita, schopnosť riešiť záťažové situácie

Kvalifikačné predpoklady: 

	úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie 
alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Zoznam predkladaných dokumentov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
s uvedením telefonického kontaktu a e-mailovej 
adresy

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocen-
ného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

c) profesijný štruktúrovaný životopis
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
f) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne 

úkony v plnom rozsahu
g) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho ja-

zyka
h) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

na výkon štátnej služby
i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých 

údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v 
diplome alebo o inom rovnocennom doklade o naj-
vyššom dosiahnutom vzdelaní a v profesijnom štruk-
túrovanom životopise

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie 
požadované dokumenty, okrem dokladov podľa 
písm. b), d), musia byť vlastnoručne podpísané 

uchádzačom.

Ak sa do výberového konania prihlási uchádzač, ktorý 
je štátnym zamestnancom súdu,  na ktorom sa obsadzu-

je štátnozamestnanecké miesto, požadované doklady 
sa okrem písomnej žiadosti o zaradenie do výberového 

konania nepredkladajú.

Forma a obsah výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z:

	písomnej časti – v písomnej časti výberového konania 
sa overujú administratívno-technické schopnosti uchádza-
ča a overenie ovládania štátneho jazyka
	ústnej časti – pozostáva z prezentácie uchádzača 
o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon 
činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste 
a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie

Lehota a miesto podania písomnej žiadosti  
o zaradenie do VK:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania 
spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať 

poštou na adresu
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 
Humenné alebo doručiť osobne do podateľne 

okresného súdu,  
najneskôr do 20.  marca 2019 (vrátane).

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovej 
pečiatke alebo dátum podania žiadosti v podateľni 

okresného súdu. Na oneskorené podané žiadosti sa nebude 
prihliadať. Obálku žiadame označiť „VK / asistent“.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu 
s ďalšími požadovanými dokladmi môže uchádzač podať 

aj v elektronickými prostriedkami na adresu 
podatelnaOSHN@justice.sk . 

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, 
je povinný ju doručiť s požadovanými dokladmi 

služobnému úradu aj v listinnej podobe, najneskôr v deň 
výberového konania pred jeho uskutočnením.

Výberové konanie sa uskutoční 
11. apríla 2019 (štvrtok) o 9.00 hod. 

na Okresnom súde Humenné, Laborecká ul. 17 
v Humennom.

Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vy-
konávanie štátnej služby a ktorý podal žiadosť o zaradenie 
do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi 
v určenej lehote, služobný úrad pozve na výberové konanie 
najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením. 
Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne len 
elektronickou poštou na e-mailový kontakt uvedený 
v žiadosti o zaradenie do výberového konania.
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Kužmová; tel. č. 057 / 
888 3224.

JUDr. Jana Kurucová,
predsedníčka okresného súdu  

H
E

/0224

OKRESNÝ  SÚD  HUMENNÉ
Laborecká 17, 066 34  Humenné. tel.: 057/888 3180; fax: 057/888 3191

Predsedníčka Okresného súdu Humenné podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v platnom znení (ďalej len „vyhláška“)

v   y   h   l   a    s    u    j   e     
V   O   N  K   A   J  Š  I   E    V   Ý  B  E  R  O   V   É   K   O   N  A   N  I  E

na obsadenie 1 (jedného) voľného štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej službe na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke,

v o  f u n k c i i  r a d c a   –   A   S   I   S   T  E  N  T
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Mesto pomôže aj opusteným a týraným psíkom či mačičkám

Kontroly obchodov s čínskym tovarom

Milan Potocký, Humenné       

Poslanec Tomáš Šudík je rád, že 
mesto podáva pomocnú ruku zdru-
ženiu, ktoré už niekoľko rokov po-
máha opusteným a týraným psíkom 
a mačičkám. Členovia združenia vy-
konávajú túto činnosť na báze dob-
rovoľnosti. „Môj obrovský sen bol, 
aby mesto začalo efektívnejšie spolu-
pracovať s občianskymi združeniami, 
čo sa aj stalo realitou. V občianskych 
združeniach zvyčajne pôsobia rôzne 
komunity, ktoré pomáhajú vo svojom 
okolí, a som veľmi rád, že v rozpoč-
te sa nachádza aj suma 10-tisíc eur 
ako dotácia pre Občianske združenie 
Pomáhaj a chráň na výstavbu útulku 
pre túlavých psov a mačky,“ uviedol 
poslanec. Šudík dodal, že ak by mesto 
malo tento útulok stavať samo, tak by 
ho to možno vyšlo na 30 až 40-tisíc 
eur. „Ale vďaka spolupráci to bude 
násobne menej a s garanciou, že to 
budú robiť ľudia, ktorí svoju prácu 
milujú a robia ju zadarmo. Okrem 
iného občianske združenie vytvorí aj 
dve pracovné miesta. Doteraz nikdy 
takáto podobná spolupráca s občian-
skymi združeniami  v našom meste 
neexistovala a nebola, čo je bohužiaľ 
škoda, pretože ak by mesto viac spo-
lupracovalo s občianskymi združe-
niami, tak by mohlo ušetriť tisíce eur 
pri rôznych investíciách a by mohlo 
naštartovať zamestnanosť, ako je to 

aj teraz,“ dodal poslanec.

Združenie pomáha psíkom  
a mačičkám
Šudík hovorí, že za činnosťou združe-
nia stoja nespochybniteľné úspechy, 
ktoré sa týkajú pomoci opusteným 
a týraným zvieratkám. „Za rok 2018 
napríklad prijali na svoje vlastné 
náklady 171 mačiek a 96 psov. Adop-
tovaných mačiek bolo 90  a adopto-
vaných psov 47, v dočasnej opatere 
mali osem psov, vykastrovaných pou-
ličných mačiek bolo 65, kastrovaných 
psov z osady bolo 36. Bohužiaľ sa 
nevyhli ani nejakému úhynu zviera-
tiek, v dôsledku ochorenia zomrelo 5 
šteniatok a 16 mačičiek. Som rád, že 
sa tam tá dotácia nachádza,“ povedal 
Šudík počas prerokovania rozpočtu 
na tento rok. Poslanec Ivan Hopta 
uviedol, že ak mesto schváli dotáciu 
na útulok, malo by pridať na sociál-
nych benefitoch pre ľudí. „Ak máme 
peniaze na mačky a psov, tak na 
druhej strane tu nemáme pre našich 
ľudí?“ pýtal sa Hopta. „Ja podporím 
ich psov aj mačky, ale očakávam, že 
oni podporia aj návrhy, ktoré smeru-
jú v prospech ľudí,“ povedal Hopta. 
Preto navrhol, aby sa príspevok na 
stravovanie týkal aj seniorov, ktorých 
maximálna suma pri súbehu dôchod-
kov nepresiahne čiastku 520 eur. 
Ďalej navrhol zvýšiť príspevok pri 
narodení dieťaťa zo 100 na 200 eur. 

Tento jeho návrh 
ale nenašiel medzi 
poslancami dosta-
točnú podporu. 

Primátor: 
Tých výhod 
je neskutočne 
veľa
Primátor Miloš Me-
ričko reagoval, že 
mesto má sociál-
ny rozpočet, ktorý 
prináša množstvo 
benefitov pre obyvateľov mesta. „Ak 
hovoríte, že nechceme alebo nedáva-
me ľuďom, to je lož. Nie je to pravda. 
Dávame, a obrovské číslo, a oproti 
minulému roku ich omnoho navy-
šujeme. Príspevok na stravovanie 
zvyšujeme, chceme rozšíriť ponuku 
tých stravovacích zariadení, aby mali 
možnosť ľudia chodiť. Máme tam prí-
spevok pri narodení dieťaťa, keď si 
zoberiem rok 2018 - 15 982 eur, teraz 
máme 30 600, taktiež zvýhodnené 
cestovné, pre deti do prvého ročníka, 
zľavy pri dani z nehnuteľnosti pre 
starších ľudí a ZŤP, tých výhod je 
neskutočne veľa, a preto si myslím, 
že nie je celkom férové rozprávať, že 
nechceme,“ reagoval Miloš Meričko. 
Poslanec Šudík s kritikou Ivana Hop-
tu nesúhlasí. Dodal, že mesto aj ten-
to rok vo výraznej miere pamätá na 
svojich obyvateľov. „Samozrejme, ani 

tento rok nechýba podpora nadácií, 
charít a cirkví, ktoré poskytujú rôzne 
benefity pre mladých, mladé rodiny 
a mamičky s deťmi, zdravotne ťažko 
znevýhodnených či pre seniorov,“ 
zdôraznil Šudík. „Tento rozpočet je 
najsociálnejší na východnom Sloven-
sku. Máloktoré mesto má taký soci-
álny rozpočet, ako má Humenné,“ 
uzavrel Šudík.

ts, Slovensko       

Finančná správa pokračuje v kon-
trolách predajní čínskeho tovaru. 
Najnovšie zaistili kriminalisti z KÚFS 
účtovníctvo 12-tim spoločnostiam 
z Bratislavy. Skúsenosti z týchto kon-
trol jednoznačne dokazujú, že niekto-
rí obchodníci sa snažia umelo si znížiť 
vlastnú daňovú povinnosť. Skúšajú 

to viacerými spôsobmi – zaradia do 
svojho účtovníctva faktúry od takých 
dodávateľov, ktorí sú nekontaktní, 
alebo od takých, ktorým správca dane 
zrušil registráciu na DPH z úradnej 
moci, nepriznávajú tržby, platby za 
nákupy tovarov realizujú prevažne 
v hotovosti, robia podvody s elektro-
nickými registračnými pokladnicami 
či evidujú v účtovníctve pokladničné 

doklady za tovary, ktoré nesúvisia s 
predmetom ich podnikania. Krimi-
nalisti zaistili 12-tim spoločnostiam 
účtovníctvo, ktoré momentálne ana-
lyzujú. Predbežne vyčíslili škodu na 
približne 800 000 eur. Konateľom 
spoločností hrozí v prípade dokáza-
nia viny za spáchanie trestného činu 
skrátenia dane a poistného (daňové-
ho podvodu podľa § 276 ods. 4 Trest-

ného zákona) trest odňatia slobody 
vo výške sedem až dvanásť rokov. 
Kontroly prevádzok s čínskym tex-
tilom, obuvou a rozličným tovarom 
podniká KÚFS pravidelne, od ok-
tóbra 2018 v koordinovaných väčších 
akciách. Cieľom je odhaliť podvody 
pri krátení daní. Kontroly budú po-
kračovať.

Humenská samospráva myslí v tohtoročnom rozpočte nielen na mnohé sociálne benefity pre obyvateľov mesta,  
ale snaží sa pomôcť aj týraným a opusteným zvieratám. Poslanci vyčlenili z rozpočtu na pomoc útulku 10-tisíc eur.

Kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) opätovne kontrolovali obchody s čínskym tovarom. Tentoraz sa 
zamerali na 12 spoločností z Bratislavy. Predbežnú škodu na dani z pridanej hodnoty vyčíslili na 800 000 eur. 

Združenie Pomáhaj a chráň dostane od mesta na výstavbu útulku 
10-tisíc eur.   |   ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Šudík hovorí, že za činnosťou združenia stoja ne-
spochybniteľné úspechy, ktoré sa týkajú pomoci 
opusteným zvieratkám.  |   ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Technické služby poskytujú obča-
nom túto bezplatnú službu odvozu 
dvakrát ročne, a to na jar a na jeseň. 
„Tento odpad uskladňujeme na na-
šom skleníkovom hospodárstve, 
kde sa z neho urobí štiepka. Tú 
použijeme ako palivo do kotlov na 
vykurovanie skleníkov,“ informo-
val TASR ich riaditeľ Milan Kuruc. 
Pokračoval, že každý, kto má záu-
jem, môže doviesť takýto odpad aj 
individuálne na spomínané sklení-
kové hospodárstvo každý deň, vrá-
tane soboty či nedele, bezodplatne. 
Aktuálny harmonogram zberu náj-
du obyvatelia na webovej stránke 
mesta. „Vzhľadom na kapacitné 

možnosti TS mesta Humenné 
upozorňujeme občanov, že vývoz 
uvádzaných zložiek biologicky roz-
ložiteľného odpadu nebude mimo 
uvedených termínov a určených 
lokalít realizovaný. Zároveň určuje-
me množstevné obmedzenie zberu 
na hodnotu maximálne päť kubic-
kých metrov konárov na rodinný 
dom alebo bytový dom,“ informu-
je samospráva. Harmonogram je 
podľa nej prispôsobený uliciam 
s najvyššou frekvenciou vývozu 
BRO. „V prípade mestských lokalít, 
ktoré v ňom nie sú uvedené, poža-
dujeme, aby sa v prípade záujmu 
o túto službu obyvatelia prihlásili 
štyri dni vopred, buď telefonicky 
alebo emailom,“ uvádza sa na webe 

s tým, že TS si vyhradzujú právo 
prerušiť plánovaný zber v prípade 
neodkladných a nepredvídaných 
prác a služieb. Riaditeľ spomenul, 
že okrem týchto jarných aktivít rea-
lizujú v meste čistenie a zametanie 

ulíc po zimnej údržbe. „Opravuje-
me a osadzujeme nové dopravné 
značenia, striekame parkovacie 
čiary, opravujeme výtlky na cestách 
a chodníkoch,“ dodal.

tasr, východné Slovensko

Vtáčia migrácia je tak už v plnom 
prúde a na najvýznamnejšom vtá-
čom území na Slovensku pri obciach 
Senné a Iňačovce v okrese Micha-
lovce možno sledovať jarné divadlo 
obrovského počtu migrujúcich vtá-
kov. Informovala o tom Slovenská 
ornitologická spoločnosť (SOS)/
BirdLife Slovensko. „V posledný 
februárový deň sme na dvoch noco-
viskách v CHVÚ Senianske rybníky 
narátali až 12.000 jedincov žeriava 
popolavého. Takýto počet sme na 
Slovensku doposiaľ nikdy neza-
znamenali. Po prepočítaní môžeme 
konštatovať, že tu nocovalo tri až päť 
percent celoeurópskej populácie,“ 
uviedol Peter Chrašč z SOS BirdLife 
Slovensko. Každoročne migrujú cez 
územie východného Slovenska de-
siatky tisíc žeriavov, ale pozorova-
nie takého početného zhromaždiska 
je mimoriadnym úkazom. Žeriav 
popolavý (Grus grus) je charizma-

tický vtáčí druh hniezdiaci v sever-
skej tajge a v neprístupných mo-
čiaroch severnej Európy. V oblasti 
Východoslovenskej nížiny je najvý-
raznejším poslom prichádzajúcej 
jari. Prvé kŕdle žeriavov prilietajú 
často ešte v mrazivom počasí, ale sú 
jasnou predzvesťou výraznejšieho 
oteplenia a blízkeho príchodu jari. 
Ich jarná migrácia zvyčajne vrcholí 
v polovici marca, ale veľmi závisí 
od priebehu počasia. V dôsledku 
suchého a teplého počasia sa ten-
toraz urýchlila o dva až tri týždne. 
Na nocovisko prilietajú na zotmení 
a opúšťajú ho pri východe slnka. Po-
čas dňa sa rozptýlia do okolia a na 
poliach sa pasú najmä na zvyškoch 
po minuloročnej kukurici. Toto 
prírodné divadlo uchváti každého 
milovníka prírody, ale môže byť aj 
varovným signálom, že sa niečo deje 
so životným prostredím. „Zvyčajne 
sú žeriavy rozptýlené na celej níži-
ne, nocujú na viacerých lokalitách, 
migrácia prebieha postupne a do-

posiaľ najpočetnejšie zhromaždis-
ká čítali okolo 5000 jedincov. Po 
viacročnom období sucha pozoru-
jeme vážne zmeny v prírode. Zúfalý 
nedostatok vody v krajine spôsobil, 
že vyschli všetky mokrade a poľné 
mláky na juhovýchode Slovenska. 
Jedinou oázou s rozsiahlejšími 
mokraďami vhodnými pre vodné 
vtáctvo je CHVÚ Senianske rybní-
ky, kde sa teraz koncentrujú všetky 
migrujúce žeriavy, ale aj iné druhy 
vodných vtákov a spoločne nocujú v 
obrovských kŕdľoch,“ vysvetlil Ma-
tej Repel z ochranárskej organizácie.  
Mimoriadne tak rastie význam 
chráneného územia na východe 
Slovenska a je potrebné zabezpečiť 
jeho rozumné využívanie a dôsled-
nú aktívnu ochranu. SOS/BirdLi-
fe Slovensko v CHVÚ Senianske 
rybníky v rámci projektu LIFE 
obnovuje mokrade a obhospoda-
ruje vlhké lúky s cieľom zabezpečiť 
vhodné podmienky pre vodné vtác-
tvo, buduje a udržiava turistickú 

infraštruktúru pre širokú verejnosť 
a zvyšuje verejné povedomie. Tra-
dičné obľúbené podujatie pre verej-
nosť Vítanie žeriavov v obci Senné 
sa tento rok uskutoční 30. marca. 
Návštevníci budú môcť s odborným 
výkladom a sprievodom ornitoló-
gov pozorovať rôzne druhy kačíc, 
potápok, chochlačiek, volaviek, ča-
jok či bahniakov. Migrácia žeriavov 
sa však urýchlila. „Ak bude takéto 
počasie a skorý začiatok jari pokra-
čovať, o mesiac už bude po žeriavej 
migrácii. Kto si chce vychutnať vr-
chol migrácie žeriavov popolavých, 
mal by sa poponáhľať a navštíviť 
náučný chodník Vtáčím rajom me-
dzi obcami Iňačovce a Senné v okre-
se Michalovce. Prílet na nocovisko 
prebieha medzi 16.00 a 18.30 h. 
Najlepší výhľad je z pozorovacej 
veže na lúke Ostrovik s prístupom 
od Senianskeho kaštieľa alebo z 
panelovej cesty medzi Iňačovcami 
a vstupom na rybničnú sústavu,“ 
uviedol Repel.

Humenné: Biologicky rozložiteľný odpad používajú na vykurovanie skleníkov 

Na Senianskych rybníkoch narátali rekordný počet migrujúcich žeriavov  

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO), ako sú konáre zo stromov a kríkov, používajú Technické služby (TS) mesta Humenné  
na vykurovanie skleníkov. Jeho zber sa začal v týchto dňoch.

Rekordných 12.000 žeriavov popolavých zaznamenali ornitológovia v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Senianske rybníky  
na východe Slovenska. Tieto vtáky aktuálne migrujú na svoje severské hniezdiská. 
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Cirkevní predstavitelia razantne odmietajú tzv. genderovú ideológiu

Hasiči zasahovali pri požiari strechy v Osadnom  

tasr, Slovensko    

Cirkevní predstavitelia oceňujú 
všetky kroky, ktoré pomáhajú 
dobru rodín a manželstiev. TASR 
o tom informoval Michal Lipiak 
z tlačovej kancelárie Konferen-
cie biskupov Slovenska (KBS). 
Takmer 50 zástupcov cirkví a ná-
boženských spoločností privítal 
bratislavský arcibiskup, metro-
polita a predseda KBS Stanislav 
Zvolenský a predseda Ekumenic-
kej rady cirkví na Slovensku Miloš 
Klátik. Na stretnutí sa zúčastnil i 
premiér Peter Pellegrini (Smer-
SD). „My predstavitelia kresťan-
ských cirkví chceme pripomenúť, 
že genderová ideológia je pseudo-
vedeckou ‚náukou‘, podľa ktorej 
sa ľudská bytosť rodí ako pohlav-
ne neutrálna. Pohlavie a rod sú v 
nej úplne oddelené, rod v poníma-
ní tejto ideológie je len kultúrnym 
konštruktom. Z tohto hľadiska 
je sexuálna identita ľudskej oso-
by v spoločnosti vyhlasovaná iba 
za kultúrny produkt, ktorý vraj 
nemá nijaký základ v ľudskej 
prirodzenosti. Upozorňujeme na 
úlohu, ktorú pri šírení gendero-
vej ideológie zohráva manipulácia 
s jazykom. Deje sa to napríklad 
vtedy, ak namiesto otca a mamy 

hovoríme o rodičovi jeden a rodi-
čovi dva, ak termínom manželstvo 
označujeme aj iné spolužitie ako 
spolužitie muža a ženy. Je vecou 
spravodlivosti, aby sa realita a 
pravda neprekrúcali,“ uvádza sa 
vo vyhlásení cirkevných pred-
staviteľov. Ako zdôrazňujú, sú 
presvedčení, že z etickej a nábo-
ženskej výchovy nemožno vylúčiť 
výchovu k zodpovednému man-
želstvu, rodičovstvu a duchov-

ným hodnotám, na ktorých bola 
slovenská spoločnosť historicky 
vybudovaná. „Máme vážne obavy, 
že sa v našej krajine nedostatočne 
prihliada na spoločenskú hodnotu 
manželstva, rodičovstva a rodiny. 
Obraciame sa na predstaviteľov 
verejného života a na ľudí dobrej 
vôle, aby sme tak v legislatíve, ako 
i vo vzdelávacom procese odmietli 
každý prejav genderovej ideoló-
gie. Potvrdzujeme naše presved-

čenie o nevyhnutnosti odmiet-
nuť Istanbulský dohovor, ktorý 
zneužíva tému násilia na šírenie 
genderovej ideológie,“ konštatuje 
sa vo vyhlásení. Podľa cirkví by si 
SR mala zachovať zvrchovanosť v 
ústavnom definovaní hodnôt ro-
diny, manželstva a rovnosti medzi 
mužmi a ženami a svojimi stano-
viskami by mala aktívne ovplyv-
ňovať smerovanie vývoja Európ-
skej únie.

tasr, Osadné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Hasiči zo Sniny zasahovali v ne-
deľu 24. februára ráno pri po-
žiari strechy rodinného domu 
a priľahlých budov v obci Osad-
né v okrese Snina. TASR o tom 
informoval operačný dôstojník 
Krajského riaditeľstva Hasičské-
ho a záchranného zboru (HaZZ) 
v Prešove. „Na mieste zasahovali 

15 hasiči z Okresného riaditeľstva 
HaZZ v Snine a Záchrannej brigá-
dy HaZZ v Humennom so šiestimi 
kusmi techniky. Pri hasení požiaru 
pomáhali i dobrovoľní hasiči zo 
Stakčína a Papína so svojou techni-
kou,“ uviedol operačný dôstojník. 
Predbežná škoda bola podľa jeho 
slov vyčíslená na 35.000 eur na ro-
dinnom dome a dvoch prístavbách 
10.000 eur. 

Slovensko patrí ku krajinám, kde si mnoho ľudí dobre uvedomuje význam manželstva a rodiny, zároveň vie rozpoznať škody, ktoré spoločnosti 
spôsobuje tzv. genderová ideológia. Konštatuje sa to vo vyhlásení najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských 

náboženských obcí v SR, účastníkov pondelňajšej konferencie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici. 

Predstavitelia cirkví majú vážne obavy, že sa v našej krajine nedostatočne prihliada na spoločenskú hodnotu manželstva, rodičovstva a rodiny.  
|   ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Technický stav skriniek na mestskej plavárni je katastrofálny. Zhodujú sa na tom viacerí mestskí poslanci, ktorí chcú, aby mesto 
investovalo do nových skriniek, ktoré budú slúžiť verejnosti. Podľa poslanca Tomáša Šudíka sú skrinky horšie ako vo väznici.

Žiaci z Prešovského kraja si na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove v rámci deviateho ročníka krajského kola Technickej olympiády v uplynulých 
dňoch zmerali svoje sily. Súťaž podľa jej organizátorov vyhľadáva mladé talenty v oblasti techniky a motivuje ich k tvorivej činnosti.

Milan Potocký, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Na zlý stav skriniek, do ktorých si 
plavci a návštevníci mestskej plavár-
ne odkladajú svoje veci, upozornili 
poslanci pri schvaľovaní rozpočtu na 
rok 2019. „Tento rok nie je zahrnutá 
obnova skriniek, ktoré vyzerajú fakt 
v katastrofálnom stave. Aj vo väzni-
ciach majú krajšie skrinky. Ja verím, 
že v ďalšom roku sa nájdu v rozpočte 
peniaze aj na dané skrinky,“ povedal 
poslanec Tomáš Šudík. Dodal, že tým 
trpia hlavne plavci, ktorí trávia najviac 
času na mestskej plavárni. Šudíko-
vi dala za pravdu aj poslankyňa Jana 
Andruchová. „Čo sa týka skriniek, 
pretože ja tiež chodievam na kúpalisko 
a tiež ma oslovujú ľudia, a keď naozaj 
vychádzame z toho bazéna a idem si 
zobrať z tej našej skrinky tie veci, tak 
nie je to najlepšie,“ uviedla poslanky-
ňa. Dodala, že v tomto roku plánuje 
Správa rekreačných a športových za-
riadení (SRaŠZ) Humenné v areáli kú-
paliska viaceré úpravy ako pokládku 
zámkovej dlažby pri detskom brzga-
lisku, výmenu spŕch, opravu brodítok 
a osadenie nových lavičiek okolo brz-
galiska. Mesto by podľa Andruchovej 
v rámci modernizácie kúpaliska malo 

investovať aj do nových skriniek. 
„Treba zvažovať, či ich dáme na čipy, 
tak ako je to už dnes moderné a čo naj-
bezpečnejšie, lebo ako teraz fungujú 
na kladku, tak si myslím, že začneme 
také rozsiahlejšie úpravy, aby tie skrin-
ky tiež spĺňali určité štandardy,“ pove-
dala poslankyňa Andruchová.

Poslanci odsúhlasili nákup 
nových skriniek
Poverený riaditeľ Správy rekreačných 
a športových zariadení Humenné Peter 
Ždiňak potvrdil, že modernizácia skri-
niek je nevyhnutná. Dodal, že to plá-
nujú riešiť koncepčne, a že do budúcna 
je potrebné skrinky zakúpiť. Poslanci 
napokon schválili návrh poslankyne 
Andruchovej, aby mesto zakúpilo 
nové skrinky. Za bolo 18 poslancov, 
nikto nebol proti a traja sa zdržali hla-
sovania. SRaŠZ Humenné vo svojej 
pôsobnosti zabezpečuje platené i ne-
platené služby. Medzi platené služby 
patrí prevádzka kúpaliska s krytým 
25 a 10-metrovým bazénom, mužskou 
i ženskou saunou, infrakabínou, solá-
riom a letné kúpalisko. SRaŠZ plánuje 
v tomto roku pri detskom brzgalisku 
pokládku zámkovej dlažby, výmenu 
spŕch, opravu broditok a osadenie no-

vých lavičiek okolo brzgaliska. „Von-
kajší bazén B-50 m by mal fungovať 
pri štyroch filtračných jednotkách. V 
súčasnosti je B-50 m napojený na dve 
filtračné jednotky a B-25m na jednu 
filtračnú jednotku, čo pri zastaranej 
technológii môže dôjsť k havarijnému 
stavu, čo by znamenalo odstavenie 
prevádzky bazéna. Do úvahy treba 
zobrať pri takto fungujúcich bazénoch 

aj vysokú spotrebu dezinfekčných 
prostriedkov, ktorými je nutné udržať 
požadované hodnoty vody v bazéne,“ 
uviedla SRaŠZ v dôvodovej správe 
pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok. 
Na prevádzku kúpaliska a relaxačné 
využitie poskytovaných služieb vyčle-
nili poslanci v rozpočte vyše 485-tisíc 
eur. Na kúpalisku očakávajú približne 
93-tisíc návštevníkov.

tasr, Humenné  

Ako informoval tajomník Fakulty hu-
manitných a prírodných vied (FHPV) 
PU v Prešove Tomáš Burger, technic-
ká olympiáda je súťaž určená žiakom 
piateho až deviateho ročníka zák-
ladných škôl a príslušných ročníkov 
osemročných gymnázií. Každoročne 
ju na pôde PU organizuje Katedra fy-
ziky, matematiky a techniky FHPV PU 
v spolupráci s ABC – Centrom voľné-
ho času v Prešove.  Cieľom olympiády 
je podporiť rast mladých technických 

talentov a zároveň umožniť učiteľom 
technických predmetov využívať po-
znatky na skvalitnenie vzdelávania na 
základných školách. Krajské kolo má 
teoretickú a praktickú časť. Praktic-
ká časť prebieha formou zadaní, kde 
majú žiaci možnosť prejaviť svoju 
tvorivosť pri riešení technických prob-
lémov. “Tento rok mali súťažné dvo-
jice ôsmeho a deviateho ročníka v A 
kategórii za úlohu, v časovom limite 
120 minút, konštrukčne premyslieť 
a dotvoriť snímač smeru vetra. Ten 
následne pomocou náradia a nástrojov 

nielen kvalitne a esteticky zhotoviť, 
ale aj plne sfunkčniť,” priblížil jeden 
z organizátorov súťaže Jozef Pavelka. 
Ako doplnil vedúci oddelenia tech-
niky FHPV PU Jaroslav Šoltés, v B 
kategórii žiaci piateho až siedmeho 
ročníka podľa priloženého technic-
kého výkresu zase zhotovovali z pri-
praveného materiálu drevený lampáš. 
Teoretická časť olympiády prebiehala 
formou riešenia vedomostných testov 
z oblasti techniky, technológií a vzťa-
hu človeka a prírody. V rámci deviate-
ho ročníka krajského kola Technickej 

olympiády si zmeralo sily 23 žiakov zo 
14 základných škôl Prešovského kraja. 
Víťaznou súťažnou dvojicou žiakov 
deviateho ročníka v kategórii A sa 
stali Jozef Kornaj a Marián Kornaj zo 
Základnej školy s Materskou školou 
na ulici Francisciho v Poprade. Obaja 
postupujú do celoslovenského kola 
Technickej olympiády 2019. V kategó-
rii B jednotlivci sa stal víťazom Daniel 
Ivanič zo Základnej školy Jána Švermu 
v Humennom. Vyhlasovateľom súťaže 
je Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR.

Na plavárni sú horšie skrinky ako vo väznici, tvrdí poslanec

Víťazom krajského kola Technickej olympiády je Daniel Ivanič zo ZŠ Jána Švermu v Humennom
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MsKS – DOM KULTÚRY

ZUŠ: AKORDEÓNOVÝ ORCHESTER
V sobotu 16. marca.

EUGEN BOTOS: FINALLY
Finally je slovenská jazz-pop-funk 

skupina (r. 2008). Založili ju Eugen Botoš 
(klávesy, skladateľ, líder) a Robert Vizvári 

(basgitarista). Hosťujúci bubeník - Pete 
Ray Biggin. – V nedeľu 17. marca vo 

17.00 hod. divadelnej sále DK. Vstupné 
6/9 eur.

VERNISÁŽ: HVEZDÁREŇ
V pondelok 18. marca.

ZDZISLAW TWARDOWSKI
Najtalentovanejší maliar krajiny 

z poľského Sanoku. Viac ako tridsať 
rokov zachytáva toto mesto vo svojich 

obrazoch. – vo výstavnej miestnosti DK 
potrvá do 28. marca.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

FAREBNÉ SPOMIENKY
Predajná výstava obrazov ukrajinských 

maliarov. Kurátorom výstavy je 
akademický maliar zo Sniny, Andrej 

Smolák. – potrvá do 15. apríla 
v priestoroch VM.

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 nezverejnené snímky 
pochádzajúce z rodinného albumu 

potomkov Andrássyovcov žijúcich v 
Kanade. 

KINO FAJN

BOHEMIAN RHAPSODY
životopisný, hudobný (USA/GBR), 

slovenské titulky – 11. marca o 19.30 hod.
Oscarom ovenčená snímka... 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.

GREEN BOOK
dráma, komédia (USA), české titulky – 12. 

marca 19.30 hod.
Oscarový víťaz... inšpirovaný 

skutočným príbehom odohrávajúcim 
sa v šesťdesiatych rokoch v Amerike, 

ktorá nebola prívetivým miestom, najmä 
pre pretrvávajúci rasizmus. Tony Lip 

(Viggo Mortensen) je taliansko-americký 
vyhadzovač z robotníckej triedy, ktorý 

príjme prácu šoféra pre Dr. Dona 
Shirleyho (Mahershala Ali), vysoko 
vzdelaného pianistu afroamerického 
pôvodu. Dvaja úplne odlišní ľudia sa 
tak spolu vydávajú na dvojmesačné 

koncertné turné do miest na juhu, kde 
je rasizmus ešte hlbšie zakorenený. No 
pred nimi samotnými sa otvára cesta k 

zmysluplnému a jedinečnému priateľstvu.

ZJAVENIE
(L´APPARITION)

dráma (FRA), české titulky – 13. marca 
o 19.30 hod.

ASFK... Jacques je novinárom v jednej 
z veľkých regionálnych redakcií vo 

Francúzsku. Jeho povesť nestranného a 
talentovaného investigatívneho novinára 

upúta pozornosť Vatikánu, ktorý ho najme 
na špeciálne vyšetrovanie. V jednej malej 

francúzskej dedine totiž vraj prišlo k 
zjaveniu… Hneď po svojom príchode tu 
stretáva mladú, citlivú a pobožnú Annu, 

ktorá tvrdí, že na vlastné oči videla Pannu 
Máriu.

CAPTAIN MARVEL
akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 14., 

15. a 16. marca 19.30 hod.
Príbeh sa odohráva v deväťdesiatych 
rokoch 20-teho storočia a je tak úplne 

prvým dobrodružstvom z doteraz 
nevideného obdobia filmového sveta 

Marvel. Film sleduje príbeh Carol 
Denversové, z ktorej sa stala jedna z 

najmocnejších superhrdinek sveta. Keď 
sa Zem dostane do vojny medzi dvoma 
mimozemskými rasami, Denversová sa 

ocitá s malou skupinou spojencov priamo 
v srdci konfliktu.

ČAROVNÝ PARK
(WONDER PARK)

animovaný, rodinný (USA), slovenský 
dabing – 15. marca o 17.30 hod. 3D 

verzia; 16. 3. o 17.30 hod.
Šikovné dievčatko June postavila ten 
najúžasnejší zábavný park na svete. 

Vo svojej fantázii. Ale čo ak takýto raj 
atrakcií naozaj existuje? Čarovný park 
je animák plný adrenalínu, ktorý otvára 

brány deťom, ktoré sa neboja snívať. Dych 
berúce a fyzikálne zákony popierajúce 

atrakcie riadia hovoriace zvieratká s veľmi 
vyhranenou osobnosťou.

SKLENENÁ IZBA

milostná dráma (CZE/SVK), český dabing 
– 17. a 19. marca o 19.30 hod.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

11. 03. ANGELA, ANGELIKA
 (Európsky deň na pamiatku obetí 

terorizmu)
12. 03. GREGOR, GREGORA
 (Vstup Českej republiky do 

NATO, 1999)
13. 03. VLASTIMIL
14. 03. MATILDA
 (Medzinárodný deň akcií proti 

priehradám a pre rieky, vodu 
a život / Svetový deň obličiek)

15. 03. SVETLANA
 (Svetový deň spotrebiteľských 

práv / Európsky deň 
spotrebiteľov)

16. 03.  BOLESLAV
17. 03.  ĽUBICA, ĽUBA
  (Medzinárodný deň planetárií)
18. 03.  EDUARD

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
11. 03. EDMOND / HUGO
12. 03. ZITA / BABETA
13. 03. SNOOPY / FOX
14. 03. ANGELO / GINA
15. 03. HARRISON / HORÁC
16. 03. CHARLOTTA / BESINA
17. 03. BUBLINA / RAF
18. 03. TINA / ÁGNES, NESSY

Film nakrútený podľa slávneho románu 
britského spisovateľa Simona Mawera, 

inšpirovaného dramatickými udalosťami 
20. storočia i zrodom ikonického 

architektonického skvostu - brnenskej 
vily Tugendhat, zrežíroval Julius Ševčík. 
Film na motívy tejto knihy vznikal desať 

rokov a rozpráva príbeh ľudí, ktorých 
životy, lásku a priateľstvá poznamenali 
dramatické udalosti 20. storočia. Osudy 

Liesel a Viktora Landauerových, ich 
priateľov, zamestnancov i mimoriadneho 

architekta Rainera von Abta rámuje 
vznik jednej z najoriginálnejších 

modernistických stavieb v Európe, 
miesta veľkých milostných vzplanutí i 

životných zrád a bol inšpirovaný osudom 
vily Tugendhat. Českú a slovenskú 

hereckú elitu zastupujú Karel Roden, Jana 
Plodková, Karel Dobrý, Marián Mitaš, 

Zuzana Fialová...
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433

Laborecká 57,  Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdi-
novia spolu s romantickými princeznami, vílami a 
inými rozprávkovými bytosťami.

KOŠICE / HUMENNÉ. Posled-
ný februárový víkend sa mohli na 
tanečnej súťaži v Košiciach pre-
zentovať aj dievčatá zoskupenia 
Faridáčik, ktoré vedie Adriana 
Kmecová a Lenka Čalfová v Hu-
menskom CVČ Dúha. Naše koč-
ky sa na pódium dostali v druhý 
súťažný deň. Ich africké rytmy na 
súťaži „Pohyb bez bariér“ sa pá-
čili aj hodnotiacej komisii, ktorá 
rozhodla o tom, že trio v zlože-
ní Nicole Šaľa, Sofia Pirochová 
a Lorena Čalfová sa pretancovalo 
vo svojej disciplíne až do finálo-
vého kola Majstrovstiev SR, ktoré 
budú v termíne 30. 4. a 1. 5. tohto 

roku. Dievčatá aj ich mentorky 
určite budú mať aj v tomto prípa-
de tie najvyššie ambície.

text: -MJK-; Ján Šaľa / foto archív: (jš)

HUMENNÉ. Najväčšie zastúpe-
nie mal odbor 14 Tvorba učebných 
pomôcok, didaktické technológie, 
v ktorom bolo 7 prác, v ostatných 
odboroch Stavebníctvo, geodézia, 
kartografia, Zdravotníctvo, farmako-
lógia, Ekonomika a riadenie a Teória 
kultúry, umenie, umelecká, odevná 
tvorba bolo zastúpenie prác menšie – 
celkom 7 prác. 

Víťazné práce
Prvé miesto získali žiaci Michal Čem-
sák a Matúš Buksár z II. DS s prácou 
Učenie hrou. Predmetom práce bol 
návrh šablón troch didaktických hier 
pre drevárske odbory, ktoré sa ale 
dajú využívať aj v iných odboroch. 
Druhé miesto sa rozhodla odborná 
komisia udeliť 2 prácam – Fyzika 
v službách krásy a Šošovky v kozme-
tike, ktoré prezentovali žiačky Sandra 
Dzurková, Kristína Nevolníková, Lu-
cia Cichá a Mária Birbičová z II. C. 
Cieľom prác bolo prispieť k zlepše-
niu predstavivosti o princípe činnosti 
kozmetických elektroprístrojov a po-
ukázať na prepojenie fyziky a odbor-
ného výcviku. 

Na treťom mieste sa umiestnili tiež 
dve práce – IKEA, ktorú vypracovali 
Filip Dutkovský a Denis Burda z II. 
DS, a Život je založený na pozná-
vaní, ktorú riešil Dávid Kopčo z III. 
CS. Cieľom prác bolo vytvoriť plagát 
venovaný zakladateľovi firmy IKEA 
a upozorniť nás na niektoré perličky 
z jeho života. Cieľom druhej práce 
bolo vytvoriť šablóny na poznávanie 
rôznych druhov materiálov, najmä 
s drevárskou tematikou. Odborná 
hodnotiaca komisia pod vedením 
RNDr. Justíny Horníkovej konštato-
vala, že práce boli rôznorodé, nápa-
dité a zaujali prítomných. V závere 
všetkým zúčastneným poďakovala 
za to, že pripravili prezentácie a ob-
hajoby svojich prác na úrovni svo-
jich možností a schopností. Osobitne 
vyzdvihla a ocenila práce žiakov 2. 
ročníka študijného odboru operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby 
a žiačky študijného odboru kozme-
tička a vizážistka, ktoré sa po prvý-
krát zapojili do súťaže, ukázali svoj 
potenciál a sú prísľubom pre ďalšie 
úspešné ročníky SOČ na našej škole. 
Ing. Drahomíra Fedorcová, garant ŠK SOČ

Tanec s názvom „Raks Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového 
kola slovenských majstrovstiev.

Školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej 
školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali svoje práce, sa 
konala 1. marca 2016 a zúčastnilo sa na nej 18 žiakov študijných 
odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička 
a vizážistka so 14 prácami v 5 súťažných odboroch. 

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

informácie dostupné na:
tel. č.:  0948 194 023
e-mail:  renewal.adz@gmail.com

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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Vidíš v marci chlapa 
nahatého, volíš vidieť 
radšej vlka chlpatého.

Najlepšie sliepky sú 
marcové.

Ak v marci kukučka 
kuká a bocian klepoce, 

dočkáme sa teplého leta.

Keď chceš mať zemiaky 
skoro v hrnci, zasaď ich 

v marci.

Kto nenasial hrachu 
v marci, nebude ho variť 

v hrnci. 

PRANOSTIKA

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.
11. 03. DR. MAX - Kaufland,
 Ul. M. R. Štefánika 50
12. 03 . FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
13. 03.  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul.  16
14. 03.  U LEVA
 Nemocničná ul. 39
15. 03.  MÁRIA
 Krátka ul. 3
16. 03.  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
17. 03.  HARMÓNIA
 Ul. 1. mája 21
18. 03.  MEDIA
 Družstevná ul. 7

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(11. – 17. 3. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 09.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, pia 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 13.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 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.

Východ / Západ  S L N K A 
pon (11.03.) 5:47 / 17:33 hod.
ut 5:44 / 17:34 hod.
str 5:42 / 17:36 hod.
štvr 5:40 / 17:37 hod.
pia  5:38 / 17:39 hod.
sob 5:36 / 17:40 hod.
ned 5:34 / 17:42 hod.
pon (18.03.) 5:32 / 17:43 hod.

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.(jac)

INZERCIA / INFOSERVIS

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

P R E D A J
 � Predám ZÁHRADNÚ 

CHATKU s pozemkom 
v ZO Pokrok v Humennom. 
V prípade záujmu ma kon-
taktujte e-mailom: zuzana-
brecik@centrum.sk  

HE-R/0149

 � Predám ORECHY na 
presádzanie, ZEMIAKY 
sadbové, JABLKÁ a TKA-
NÉ  DOMÁCE PLÁTNO. 
Tel. 0918 279 885.

HE-R/0154

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

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

!!! A K C I A !!!
PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE
VAŠE OBĽÚBENÉ PROFILY:

SALAMANDER,
ALUPLAST, PRESTIGE

0907 444 186
ŽALÚZIE, SIEŤKY,

PARAPETY, ZASKLENIE 
BALKÓNOV A TERÁS,

PRÁCA
...za super ceny...
RAMI PLUS, s. r. o.
Nemocničná ul. 6

Humenné

H
E

/0221
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-MJK-, (babj); Humenné; FOTO MJK 

II. LIGA, sk. Východ – STARŠÍ ŽIACI
(5. – 10. miesto)

1.BK Humenné  
- BK TYDAM UPJŠ Košice 

44:73 (5:19, 14:8, 9:29, 16:17)

1.BK: Ján Balogáč 17, Marco 
Lukáč 8, Alan Pankovčín  6, Sam-
uel Onderišin 5, Adam Cigánik 4, 
Peter Fecenko 2, Timotej Jakubov 
2, Sebastián Karoľ, Viliam Vaceľ, 
Martin Lecák, Samuel Ďuraško, 
Jozef Jakubov, Šimon Stanko. 
Tréner: Peter Adamec.

Tydam UPJŠ: Kováč 23, Dragúň 
16, M. Buchla, Roháč, Illes, Vass, 
Pudelský, Hric, Imrich, Astrab, 

Grešák. Tréner: Mišinský.

Straty lôpt z útočných pozícií, 
rýchly presun súpera... V úvod-
nom zápase skupiny o 5. až 10. 
miesto 2. ligy žiakov hostili mladí 
humenskí basketbalisti súpera z 
Košíc. V predchádzajúcej časti 
súťaže s ním ani raz zo štyroch 
zápasov nevyhrali, aj keď výsled-
kovo sa v každom zápase lepšili. 
Víťazstvo si nevybojovali ani 
tentoraz. Druhú štvrtinu stretnutia 
vyhrali a v poslednej prehrali len 
o jediný bod. No úvod a najmä 
tretia štvrtina, v ktorej prehrali o 
dvadsať bodov, boli rozhodujúce 
pre konečný výsledok. Veľa poka-
zených prihrávok, slabá úspešnosť 
streľby zo stredných vzdialeností 
a málo agresívna obrana, boli 
hlavnými príčinami ich prehry.

O posledný štatistický zápis, paradoxne za tri body, sa postaral asi najmladší hráč súpe-
ra z Košíc – Roháč (7). Lavička hostí BK Tydam UPJŠ Košice. | FOTO MJK

Marco Lukáč... s presnosťou premieňal trestné hádzania.. | FOTO MJKHumenčania aj tentokrát ťahali za kratší koniec. | FOTO MJK

Slabá streľba na deravý kôš, chýbala sila a razantnosť... 
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Prvé stretnutie záveru sezóny Humenčanom nevyšiel

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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Predstavenstvo OV SLOVENSKÉHO 
ZVÄZU ZÁHRADKÁROV 

Ul. 26. novembra 1 v Humennom

oznamuje svojim členom, že uzavrelo zmluvu 
o zľavách na nákup tovaru v predajni 

HATTECH s.r.o., Ul. Čsl. armády 19 v Humennom.

ZĽAVA PREDSTAVUJE - 7 %  
PRI NÁKUPE TOVARU V DANEJ PREDAJNI.

PRI UPLATNENÍ ZĽAVY JE POTREBNÉ PREUKÁZAŤ 
SA PREUKAZOM ČLENA ZO SZZ.

TÁTO ZĽAVA JE PLATNÁ V PRIEBEHU CELÉHO  
KALENDÁRNEHO ROKU 2019.

(zľavy sa nevzťahujú na chovateľský sortiment a záhradnú 
techniku, nemožno ich kombinovať s inými zľavami)

EXPEDIČNÁ 
KAMERA 

2019
KINO FAJN HUMENNÉ

Pondelok 18. marca 2019 od 
18.00 hod.; vstupné 2 eur.

Celovečerné premietanie najlep-
ších cestovateľských a expedič-
ných filmov o dobrodružstve, 
divokej prírode, extrémnych 
zážitkoch a v neposlednej rade o 
športoch. Festival sa koná vo viac 
ako dvesto slovenských a českých 
mestách. Príďte si užiť adrenalín a 
spoznať nové krajiny, obzory. 

Program:
18:05   Matses (CZE)
18:51   Stumped (USA)
19:16   Waiau – Tao odyssey  
            (Nový Zéland)
19:30   Prestávka
19:45   Tupendeo (GER / GBR)
20:10   Kroky na hraně (SVK)
20:52   Divided (GBR)
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(pa); Moldava n/B., Snina; FOTO ARCHÍV SŠ 

Zápasnícky klub Moldava nad 
Bodvou minulý týždeň  zorgani-
zoval  4. ročník medzinárodného  
mládežníckeho turnaja v zápasení 
voľným štýlom v telocvični  Gym-
názia Štefana Moysena za účasti 
78 mladých zápasníkov z deviatich 
klubov. 

Cieľom tohto turnaja bola propagácia 
zápasenia v okolí Moldavy. Zápasilo 
sa v kategóriách prípravka a mlad-
ší žiaci podľa pravidiel  FILA. Na 
tomto turnaji štartovalo aj šesť mla-
dých zápasníkov klubu Slávia Snina 
pod vedením mládežníckeho trénera 
Slavomíra Štofika.  Sninčanom sa 
darilo a obsadili dvakrát prvé miesto, 
dvakrát druhé miesto a dvakrát tretie 
miesto. 
V kategórii prípravka  ,,A“  štartova-
li štyria mladí zápasníci Slávie. Vo 
váhe 36 kilogramov Matiáš Haburaj 
si v silnej konkurencii vybojoval tre-
tie miesto. Vo váhe 48 kilogramov 
sa viac darilo Marekovi Lešaničovi, 
ktorý obsadil prvé miesto a Jakub 
Mladenov obsadil tretie miesto. Vo 

váhe 56 kilogramov Matej Dunaj ob-
sadil druhé miesto. 
V kategórii prípravka  ,,B“  Matúš 
Haburaj zvíťazil.  
V kategórii mladší žiaci Jakub Dunaj 
obsadil druhé miesto. 
Poradie klubov:  1. MZK  Bánovce 

nad Bebravou, 2. ZK 1904 Košice, 3. 
ZK Stará Ľubovňa, 4. ZK Moldava 
nad Bodvou, 5. ZK Fiľakovo, 6. ZK 
Slávia Snina, 7. LLC Trenčín, 8. ZK 
Jedľa Košice, 9. Hajdunanáš (Maďar-
sko). 
Organizátori ocenili aj jednotlivcov.  

Najtechnickejším zápasníkom tur-
naja sa stal Patrik Urbánek z MZK 
Bánovce nad Bebravou.  Najbojov-
nejším zápasníkom turnaja sa stal 
domáci zápasník Ľuboš Rosemberg. 

Od Bodvy do Sniny s medailovým umiestnením mládežníckych zápasníkov Slávie



PONDELOK
11. MARCA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 15|ŠPORT

STOLNOTENISOVÝ SERVIS
II.LIGA VÝCHOD – 6. kolo

(1.-6. miesto)
ŠKST Humenné – ŠKST Sokol Vo-
jčice 15:3 * Zbereko Košice – ŠKST 
Michalovce B 6:12, Bardejov – Ka-
pušany 11:7.
Michalovce B  17 15 2 0 206:100 49
Bardejov 17 14 1 2 205:101 46
Humenné  17 11 3 3 205:101 42
V. Kapušany 17 8 1 8 147:159 34
Vojčice 17 5 3 9 132:174 30
Zbereko KE 17 5 1 11 127:179 28

(7.-12. miesto)

Rožňava B – Šarišské Michaľany 8:10, 
ŠKP Košice – Margecany 10:8, Vala-
liky B – Kežmarok B 13:5. 
Š. Michaľany 17 7 4 6 159:147 35
Valaliky B 17 6 6 5 167:139 35
ŠKP Košice 17 5 5 7 156:160 32
Margecany 17 6 2 9 142:164 31
Rožňava B 17 5 1 11 115:191 28
Kežmarok B 17 0 1 16 85:221 18

III.LIGA SEVEROVÝCHOD – 6. kolo
(1.-6. miesto)

ŠKST Humenné B – STO Sedlice 7:11 
* Kamenica nad Cirochou – Svidník 

9:9, Lužany pri Topli – Vranov nad 
Topľou B 9:9.
Svidník  17 15 2 0 231:75 49
Lužany  17 11 2 4 190:116 41
Sedlice 17 10 1 6 160:146 38
Vranov B 17 10 1 6 159:147 38
Kamenica 17 9 1 7 176:130 36
Humenné B 17 7 0 10 146:160 31

(7.-12. miesto)
Belá nad Cirochou – Snina 9:9, Barde-
jov B – Hrabovec nad Laborcom 16:2, 
Lemešany – Hencovce 10:8.
Belá n/Cir. 17 6 4 7 147:159 33
Snina 17 6 4 7 129:177 33
Hencovce  17 7 1 9 142:164 32
Hrabovec 17 4 3 10 112:194 28
Lemešany 17 4 3 10 132:174 28
Bardejov B 17 1 2 14 112:194 21

IV.LIGA VIHORLATSKÁ – 6. kolo
(1.-6. miesto)

Kamenica nad Cirochou B – Dlhé nad 
Cirochou 7:11, Kochanovce – Ka-
mienka 1:17, Vyšný Žipov – Vranov 
nad Topľou C 11:7.
Kamienka 17 15 1 1 236:70 48
V. Žipov 17 12 3 2 195:111 44
Kamenica B 17 8 2 7 155:151 35
Dlhé n/Cir.  17 7 3 7 148:158 34
Vranov C 17 6 3 8 151:155 32
Kochanovce 17 6 3 8 137:169 32

(7.-12. miesto)
ŠKST Humenné C – STO Snina B  
12:6 * Zemplínske Hámre – Čierne 
nad Topľou 6:12, Košarovce – Vranov 
nad Topľou D 13:5. 

Košarovce 17 8 4 5 175:131 37
Čierne n/T. 17 9 1 7 171:135 36
Humenné C 17 6 1 10 124:182 30
Z. Hámre 17 4 5 8 125:181 30
Snina B 17 5 2 10 123:183 29
Vranov D 17 1 2 14 96:210 21

V.LIGA ObSTZ HE – 19. kolo
ŠKST Humenné D – Klampo Hažín 
nad Cirochou 0:18 * Snina C – Medzi-
laborce/Čertižné 9:9, Košarovce 
B – Kochanovce B 16:2, Kamienka 
B – Stakčín 14:4, Belá nad Cirochou 
C – Ptičie 9:9, Belá nad Cirochou B – 
Kolonica/Ladomirov 14:4.
Belá n/Cir. B 19 17 1 1 256:86 54
Kamienka B 19 10 5 4 197:145 44
Kochanovce B 19 11 2 6 198:144 43
Kolonica/Lad. 19 9 4 6 188:154 41
Belá n/Cir. C 19 9 4 6 189:153 41
Hažín n/Cir. 19 9 2 8 186:156 39
Košarovce B 19 8 4 7 180:162 39
ML/Čertižné 19 5 8 6 177:165 37
Snina C 19 7 3 9 164:178 36
Ptičie 19 5 3 11 157:185 32
Stakčín 19 5 2 12 137:205 31
Humenné D 19 0 0 19 23:319 19

VI.LIGA ObSTZ HE – 15. kolo
Košarovce C – Kochanovce C 12:6, 
Lieskovec – Stakčín B 12:6, Ptičie 
B – Hažín nad Cirochou B 8:10, Belá 
nad Cirochou D – Dlhé nad Cirochou 
B 13:5.
Belá n/Cir. D 13 13 0 0 203:31 39
Dlhé n/Cir. B 14 11 0 3 158:94 36
Kochanovce C 13 8 1 4 135:99 30
Košarovce C 13 8 0 5 132:102 29
Hažín /Cir. B 14 6 1 7 129:123 27
Kolonica/Lad. B 13 5 0 8 97:137 23
Lieskovec 13 4 2 7 102:132 23
Ptičie B 14 2 2 10 85:167 20
Stakčín B 13 0 0 13 39:195 13

ŠPORT / INZERCIA
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Myšlienka týždňa...

"MOJE OKO SA 
ZĽUTOVALO NAD TEBOU, 

LEBO TVOJA DUŠA 
MI BOLA DRAHÁ; 
ABY SI POZNAL 
MOJU LÁSKU ,

A ABY SI MI BOL 
VŽDY POVĎAČNÝ 

ZA MOJE DOBRODENIA; 
ABY SI SA VŽDY 

OCHOTNE PODROBIL, 
POKORIL A TRPEZLIVO 
ZNÁŠAL, KEĎ TEBOU 

POHŔDAJÚ."

(TOMÁŠ KEMPENSKÝ – 1380-1471;  
NEMECKÝ KŇAZ, REHOĽNÍK 
U AUGUSTINIÁNOV, MYSTIK) 
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NA NAŠICH PULTOCH NÁJDETE SLOVENSKÉ HOVÄDZIE MÄSO ZA VYNIKAJÚCE CENY

od 1.3.2019 do 31.3.2019

VÝBEROVÉ MÄSO
VYROBENÉ PRE VÁS Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Spoločnosť ALTHAN, s.r.o. si vyhradzuje opravu zrejmých chýb vo vytlačenom  
letáku (napr. zjavná odchýlka od bežnej ceny ponúkaného tovaru).
Všetky uvedené ceny sú s DPH. 
Objednávky: 057 7712099, 0911 99 41 55, 0917 99 29 01, 0907 91 34 71,
objednavky@althan.sk, Reklamácie: 057 7712099 

Vysvetlivky:
OA - ochranná atmosféra
VB - vákuovo balené 

                                           ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika

Uvedené ceny sú s DPH.

MALOKARPATSKÁ SALÁMA  
KP: 30101 

6,99 €
/kg 

PARÍZER SALÁMA 
KP: 70201 

3,19 €
/kg 

BEZ ALERGÉNOV ● BEZ LEPKU ● S VYSOKÝM PODIELOM MÄSA

ÚD. LAHÔDKA Z KARÉ VB              
KP: 41420 

5,99 €
/kg 

GAZDOVSKÁ ÚDENÁ 
SLANINA 
KP: 43101 

8,29 €
/kg 

ŠPEKÁČKY OA 
KP: 60940 

3,99 €
/kg 

ZEMPLÍNSKE PÁRKY OA 
KP: 61340    

3,69 €
/kg 

DEBRECÍNSKA ŠUNKA 
KP: 80301 

5,99 €
/kg 

BRAVČOVÉ KARÉ 
BEZ KOSTI 
KP: 23221 

3,50 €
/kg 

BRAVČOVÁ PANENSKÁ 
SVIEČKOVICA 
KP: 23222 

5,99 €
/kg 

BRAVČOVÉ PLECE BEZ KOSTI 
KP: 23201 

2,99 €
/kg 
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