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Nejasný majiteľ  Nexisu si určuje podmienky podnikania
Kto ovláda políciu, ktorá až príliš často asistuje pri spore dvoch firiem?

Pol roka po reštrukturalizácii firmy Nexis Fibers, a. s., spomínaná spoločnosť odmieta platiť za parkovanie svojich vozidiel v areáli 
Priemyselného parku Chemes. Dokonca sa sama rozhodla určovať ceny, ktoré je ochotná platiť za dodávané energie a služby. 

Ostatné firmy pritom platia podľa platného cenníka. Nexisu sa dokonca zrazu nepozdáva ani výkon strážnej služby, ktorá v areáli 
Priemyselného parku Chemes vykonáva kontroly, zabezpečuje poriadok a bezpečnosť už viac ako 26 rokov. Čo je za tým?

V priestoroch mestského 
úradu darovalo krv 36 ľudí

 Mladá Humenčanka sa 
prechádzala po streche auta

  Viac na str.4   Viac na str.9

Spomínaná firma sa zjavne sama 
a svojvoľne rozhoduje, za čo 
bude platiť a za čo nie. Začala sa 
tak správať už pri prenájme po-
zemkov a „Haly A“, ktoré užíva-
la v areáli Priemyselného parku 
Chemes. Spoločnosti Chemes sa 
rozhodla po reštrukturalizácii 

platiť len 50 percent zo sumy 
nájmu!!! Aj preto firma Chemes 
vypovedala Nexisu v septembri 
2017 nájom. To ale ani zďaleka 
nie je všetko. Nexis sa dokonca 
rozhodol, že sám si bude určo-
vať, koľko má platiť aj výrobcovi 
a dodávateľovi energií. Na zák-

lade návrhu Nexisu na zálohové 
platby Okresný súd v Humen-
nom neodkladným opatrením 
rozhodol, že budú platiť nimi 
navrhovaných len 80 percent 
z ceny, ktorú platia ostatní 
nájomcovia v priemysel-
nom parku s tým, že dopo-

ručil dohodu medzi stra-
nami v oblasti cien. Nexis si 
rovnako sám určil, koľko bude 
platiť za služby. Aby to nebolo 
málo, tak aj z ceny za služby si 
odpočítavajú rôzne vymyslené 
škody. Jednoducho sú ochotní 
platiť len za to, čo oni uznajú za 
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Nejasný majiteľ  Nexisu si určuje podmienky podnikania

vhodné. Podľa nás je to naozaj 
nehoráznosť a neakceptovateľ-
né, ak nájomca nerešpektuje sta-
novené ceny. Správa sa potom 
ako zákazník v obchode, ktorého 
absolútne nezaujímajú regálo-
vé ceny, ale len tie, ktoré si sám 
vymyslí. Ak si zákazník v nákup-
nom centre naloží do nákupného 
košíka tovar za 8 eur, nemôže 
predsa zaň pri pokladni zaplatiť 
len 5 eur. Skúste sa takto sprá-
vať v ktoromkoľvek obchode, 
potravinách alebo nákupnom 
centre a uvidíte, aká bude reak-
cia obchodníka. Zákazník predsa 
nemôže ignorovať platný cenník 
a sám si určovať ceny, ktoré si 
vymyslí, a obchodník ich potom 
bude musieť strpieť a akcepto-
vať.

Prečo im prekáža, ak 
si strážna služba koná 
svoju prácu?
V roku 2017 po reštrukturalizá-
cii došlo k zmenám v majiteľ-
skej štruktúre Nexisu, z ktorej 
nie je jednoznačne jasné, kto je 
majiteľ. Aj keď to nie je jasné, 
možno má vplyv a dosah na po-
líciu. Po reštrukturalizácii firma 
Nexis odmietla platiť parkovné 
v areáli Priemyselného parku 
Chemes. Všetky firmy pritom 
v areáli parkovné platia. Navyše 
firma Nexis oznámila listom, že 
strážna služba, ktorá kontroluje 
vozidlá prichádzajúce a vychá-
dzajúce z areálu, ich nemá prá-
vo kontrolovať. Strážna služba 
pritom zabezpečuje ochranu 
priemyselného parku a vykoná-
va kontroly od roku 1993. Po 26 
rokoch jej činnosti sa novému 
vedeniu Nexisu nepozdáva jej 
práca. Čo je za tým? Prečo 
chce nájomca zaviesť nové 
pravidlá, ktoré takmer tri 
desaťročia akceptovali všet-
ky firmy vrátane aj samot-

ného Nexisu pred reštruk-
turalizáciou? Prečo sa firma 
snaží rozhodovať o tom, ako má 
prebiehať stráženie v Priemy-
selnom parku Chemes? Nexis 
je predsa len jedna z mnohých 
firiem, ktoré pôsobia v parku, 
aj keď významná. Na naše veľ-
ké prekvapenie, zo sporu dvoch 
spoločností Nexis a Chemes 
začala byť zrazu problémom aj 
strážna služba. Dokonca natoľko 
„závažným“, že to začala prešet-
rovať aj polícia. Výsledkom tohto 
šetrenia je, že polícia sa stotožni-
la s pochybnými názormi Nexisu 
a strážnej službe odobrala 
licenciu. Nedávno vzniknutý 
problém nás utvrdzuje v tom, že 
v spore Nexisu a Chemesu je po-
lícia až príliš vysoko aktívna na 
podnet Nexisu. Jedine, že by išlo 
o obrovskú náhodu galaktických 
rozmerov. V súčasnosti, keď 
Chemes má novú strážnu službu, 
nastali opäť problémy, 12. mar-
ca, už ani nie na naše prekvape-
nie, doniesla prepravná spoloč-
nosť Speed Trans Humenné jed-
nu krabicu, ktorej obsah strážna 
služba nevedela identifikovať, 
pretože neboli od nej ani žiad-

ne patričné sprievodné doklady. 
Preto pracovníci strážnej služby 
volali do Nexisu, aby zdoklado-
vali, čo sa v krabici nachádza. Na 
počudovanie konkrétny doklad 
doniesol osobne podpredseda 
predstavenstva Nexisu. V tom 
čase prišla z opačnej strany vrát-
nice policajná hliadka, ktorá sa 
začala pýtať na problém medzi 
firmou Nexis a strážnou službou. 
Hliadke bolo vysvetlené, že ide 
o problém dvoch firiem, čo ne-
podlieha akémukoľvek zásahu 
polície. Zdá sa, že hliadka tomu 
možno porozumela, ale napriek 
tomu odišla v sprievode pod-
predsedu predstavenstva Nexi-
su. Už na druhý deň 13. marca 
v ranných hodinách tu znova 
bola polícia, ale tentoraz z KRPZ 
Prešov a skontrolovala výkon 
strážnej služby. O pár hodín na 
to „zasahovali“ policajti z Hu-
menného pri donáške 15 porcií 
obedu do firmy Nexis (Poznám-
ka: Nexis má 350 zamestnan-
cov). Je preto namieste otázka: 
Naozaj potrebuje dovozca stravy 
policajný sprievod? Znova počas 
kontroly hliadka odišla v sprie-
vode podpredsedu predstaven-

stva Nexisu.

Svojvoľná výroba 
energií ohrozuje 
funkčnosť celého 
priemyselného parku 
Priemyselný park Chemes fun-
guje na princípe, ktorého ne-
oddeliteľnou súčasťou je firma 
Chemes, ktorá vyrába energie 
ako teplo, tlakový vzduch, chlad, 
elektriku, dusík, technické vody 
a zabezpečuje všetky inžinierske 
siete potrebné na podnikanie. 
Každá firma, ktorá sa nachádza 
v priemyslom parku, sa pri vstu-
pe zaviazala, že si nikdy nebude 
vyrábať žiadne energie ani jej 
činnosť nebude smerovať k vý-
robe energií, lebo tým pádom je 
ohrozená funkcionalita priemy-
selného parku. Firmy vstupujú 
do priemyselného parku s tým, 
že sa budú venovať len svojmu 
podnikaniu, a nie výrobe ener-
gií. To je osvedčené vecným bre-
menom na Katastrálnom úrade 
v Humennom a týka sa všetkých, 
ktorí podnikajú v parku. V tejto 
súvislosti bolo zaujímavé zis-
tenie strážnej služby, ktorá 27. 
februára 2019 kontrolovala na 

porkačovanie zo strany 1 
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vstupnej bráne kamión. Pracov-
níci zistili, že v kamióne sa na-
chádza energetické zariadenie, 
ktoré si Chemes neobjednal a 
o ktorom nikto spoločnosť Che-
mes neinformoval. Kamión pre-
to, samozrejme, nebol vpustený 
do areálu priemyselného parku. 
Je zaujímavé, že ku kamiónu 
so zariadením sa najprv nikto 
nehlásil. Až v popoludňajších 
hodinách jeden z predstaviteľov 
Nexisu sa snažil situáciu vysvet-
liť a sľúbil doložiť dokumentáciu. 
Samozrejme, ju v dohodnu-
tom čase nedoložil.

Sú to len náhody alebo 
riadený proces?
Priemyselný park Chemes fun-
guje v Humennom od roku 1993. 
V súčasnosti je najväčším v Pre-
šovskom kraji. V parku Chemes 

v súčasnosti pracuje takmer 
1900 zamestnancov a rozkladá sa 
na 64 hektároch. Obrat firiem je 
spolu okolo 200 mil. eur. V par-
ku Chemes pôsobia najmä firmy 
zo zahraničia – z Dánska, Švaj-
čiarska, Rakúska. Výhodné pod-
mienky v parku a kvalitný ľudský 
potenciál v Humennom ich mo-
tivovali k tomu, že sa rozhodli 
rozširovať výrobu práve tu. Za 26 
rokov jeho existencie neboli žiad-
ne významné súdne spory ani vý-
razné problémy medzi prevádz-
kovateľom priemyselného parku 
a nájomcami. Do dnešného dňa 
každá firma v priemyselnom par-
ku platí za energie a služby podľa 
platného cenníka, len Nexis si ur-
čuje ceny, ktoré je ochotný zapla-
tiť. Musíme konštatovať, že ani 
s touto firmou neboli v minulosti 
problémy, začalo sa to až potom, 

keď došlo k nezhodám medzi ak-
cionármi Nexisu, ktorých problé-
my sa, žiaľ, začali prenášať aj na 
chod priemyselného parku.

Chemes kladie dôraz 
na zamestnanosť a 
spokojnosť ľudí
V 26-ročnej histórii Priemyselné-
ho parku Chemes nebol zásadný 
problém so žiadnou firmou pod-
nikajúcou v jeho areáli. Vážne 
problémy sa objavili len v spo-
ločnosti Nexis, ktorú ešte pred 
reštrukturalizáciou niekto vy-
kradol. Aj keď bol vo väzbe jeden 
z bývalých majiteľov, nebuďme 
naivní, že za rozkrádaním firmy 
bol len jeden človek. Preto si s tr-
pezlivosťou počkáme na výsledky 
vyšetrovania švajčiarskej proku-
ratúry a Národnej kriminálnej 
agentúry (NAKA), ktoré by mali 

odhaliť rozkrádanie firmy Nexis. 
Čo nás ale mrzí, je fakt, že ani 
v súčasnosti nepoznáme reál-
nych majiteľov tejto firmy. Preto 
sa otvorene pýtame: Kto sa rád 
skrýva? Tento neznámy vlast-
ník prostredníctvom svojho ma-
nažmentu zostal dlžný za dodáv-
ku energií a služieb už takmer 2 
milióny eur. Navyše platí len toľ-
ko, koľko uzná vhodné. Už vyš-
šie spomínaný pokus inštalovať 
energetické zariadenie do areálu 
priemyselného parku je len ďal-
šou škandalóznou udalosťou, 
ktorá potvrdzuje neštandardné 
praktiky tejto firmy. Spoločnosti 
Priemyselný park Chemes, s. r. 
o., a Chemes, a. s., Humenné sa 
vždy správali a správajú zodpo-
vedne k firmám, ktoré pôsobia 
v parku, pretože majú na zreteli 
nielen ich podnikateľský úspech, 
ale hlavne zamestnanosť a spo-
kojnosť ľudí. Na rozdiel od iných 
predstaviteľov firiem, ktoré pô-
sobili v parku a svoje firmy pri-
viedli do krachu. Chemes dodáva 
a vždy bude dodávať nájomcom 
a firmám, ktoré pôsobia v parku, 
energie a poskytovať služby tak, 
aby nebola ohrozená ich podni-
kateľská činnosť. Zároveň si ale 
nemôže nechať diktovať od ná-
jomcu podmienky, ktoré môžu 
vážne ohroziť nielen chod celého 
priemyselného parku, ale aj fi-
riem, ktoré tu pôsobia a zamest-
návajú stovky ľudí. 

Vedenie spoločnosti 
 Chemes, a. s., Humenné

Kto ovláda políciu, ktorá až príliš často asistuje pri spore dvoch firiem?

UPOZORNENIE:  
V televízii bola odvysielaná reportáž o stravovaní 

v Priemyselnom parku Chemes.  
Naše odpovede na KLAMSTVÁ KLAMÁROV z Nexisu  

sa dozviete v najbližšom vydaní.
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Mladá Humenčanka sa prechádzala po streche auta

Silný vietor spôsobil výpadok elektriny aj na východnom Slovensku

Vyrúbali 87 stromov Na slovensko-ukrajinskej hranici zadržali 2 Indov

mpo, Humenné

Začiatkom februára tohto roku 
vo večerných hodinách mladá 
žena  „neodolala“ motorovému 
vozidlu zn. BMW a so slovami 

„takto sa to robí“ vyšla na auto. 
Auto bolo zaparkované na Ná-
mestí slobody. Najskôr vyšla na 
prednú kapotu auta, potom na 
strechu, prešla k zadnej časti 
vozidla a chcela zoskočiť, po-

šmykla sa a spadla na okno dve-
rí kufra, pričom rozbila sklene-
nú výplň. „Pri celom tomto vy-
číňaní slečna spôsobila okrem 
rozbitého skla aj poškodenie 
laku auta, majiteľ škodu vyčíslil 

na 330 eur. Obvinená je stíhaná 
na slobode, ak sa jej vina preu-
káže, hrozí jej trest odňatia slo-
body až na jeden rok,“ spresnila 
prešovská krajská policajná ho-
vorkyňa Jana Ligdayová.

tasr, východné Slovensko

Východoslovenská distribučná 
(VSD) evidovala v nedeľu 10. mar-
ca predpoludním 2185 odberných 
miest bez elektriny, a to najmä 
v lokalitách Rožňavy, Spišskej Be-
lej v okrese Kežmarok, vo Vyšných 
Ružbachoch v Staroľubovnian-
skom okrese, Švedlári v okrese 

Gelnica či v okolí Vyšnej Jablonky 
v okrese Humenné. Ako pre TASR 
uviedla Andrea Forbergerová 
z VSD, príčinou bol veľmi silný 
vietor, ktorý povyvracal stromy, 
tie následne spadli na elektrické 
vedenie. „Následkom sú potrhané 
vodiče, polámané izolátory a po-
škodené konzoly. Kolegovia z po-
hotovostných zložiek a špecializo-

vaných skupín okamžite vyrazili 
do terénu a odstraňujú následky 
veternej spúšte. Na pomoc a rých-
lejšie odstránenie následkov po-
časia VSD povolala aj externých 
dodávateľov – piliarske skupi-
ny – aby pomohli s odstránením 
popadaných stromov z vedenia,“ 
uviedla. K výpadkom podľa jej 
slov začalo dochádzať v nedeľu od 

2.50 h, elektrina postupne vypad-
la v 8000 odberných miestach na 
distribučnom území VSD, čo pred-
stavuje východné Slovensko a časť 
Banskobystrického kraja. „Kolego-
via z terénu v spolupráci s dispe-
čingom neustále pracujú na znovu 
zásobení odberných miest,“ dodala 
Forbergerová.

mpo, Zbudské Dlhé, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Vo veci trestného činu kráde-
že vedie trestné stíhanie po-
verený  príslušník Obvodného 
oddelenia Policajného zboru 
v Koškovciach. Ku skutku malo 
dôjsť v dobe od  7. januára do 22. 
februára v katastrálnom území 
obce Zbudské Dlhé. Doposiaľ 
neznámy páchateľ v lokalite zv. 
Pod zálipným v lesných poras-
toch neoprávnene vyrúbal drev-
nú hmotu - 46 stromov buk a 41 
stromov hrab. „Išlo teda celkovo 
o 87 stromov v objeme takmer 

46 m3 drevnej hmoty. Škoda 
bola vyčíslená na 2 260 eur. 
Trestná sadzba odňatia slobody 
pri tomto trestnom čine je pre 
páchateľa stanovená až na dva 
roky,“ uviedla prešovská krajská 
policajná hovorkyňa Jana Lig-
dayová.

mpo, Sobrance

Dňa 11. marca vo večerných ho-
dinách zaznamenali kamery, 
ktoré monitorujú vonkajšiu hra-
nicu, neoprávnené prekročenie 
hranice dvomi neznámymi oso-
bami v smere z Ukrajiny do SR. 
V jej bezprostrednej blízkosti 
krátko po udalosti kontrolovali 
policajti Riaditeľstva hraničnej 
a cudzineckej polície (RHCP) 
Sobrance v katastrálnom území 
obce Čierna, okres Trebišov, 2 
štátnych príslušníkov Indie bez 
cestovných dokladov a predvied-

li ich na oddelenie za účelom 
zistenia totožnosti. „Z dôvodu, 
že cudzinci prekročili vonkajšiu 
hranicu s Ukrajinou neopráv-
nene mimo hraničný priechod 
a zdržiavali sa u nás bez povo-
lenia príslušných orgánov, boli 
administratívne vyhostení s ulo-
žením zákazu vstupu na územie 
SR a ostatných členských štátov 
EÚ na dobu troch rokov,“ infor-
movala hovorkyňa Riaditeľstva 
hraničnej a cudzineckej polície 
Sobrance Riaditeľstva hraničnej 
a cudzineckej polície (RHCP) 
Sobrance Agnesa Kopernická.

21-ročná mladá Humenčanka bola obvinená z trestného činu poškodzovania cudzej veci. Prípadom sa zaoberá poverený 
príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom.

Pošmykla sa a spadla na okno dverí kufra, pričom rozbila sklenenú výplň.    |   FOTO: POLÍCIANajskôr vyšla na prednú kapotu auta.   |   FOTO: POLÍCIA
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!!! A K C I A !!!
PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE
ŽALÚZIE, SIEŤKY,

PARAPETY, ZASKLENIE 
BALKÓNOV A TERÁS

PRÁCA
0907 444 186

PROFILY: SALAMANDER,
ALUPLAST, PRESTIGE
...za super ceny...
RAMI PLUS, s. r. o.
Nemocničná ul. 6

Humenné

H
E

/0221
H

E
/0226

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)

H
E-S/0042

H
E

-M
/0227

M E S T O   H U M E N N É 
vypisuje podľa ust. § 281 až 288  Obchodného 

zákonníka a v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Humenné 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Jedná sa o nebytové priestory nachádzajúce sa na:

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

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

•	 na Štefánikovej ul. 31 (budova Mestskej polície; vchod  
zboku od Detskej polikliniky) - tel. 057 / 307 1756

•	 na internetovej stránke mesta - www.humenne.sk - v  sekcii 
podnikateľ  (Verejné obchodné súťaže)

•	 na úradnej tabuli mesta
•	 v HNTV

Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať:
•	 na Štefánikovej ul. 31 (budova Mestskej polície; vchod  

zboku od Detskej polikliniky) -  tel. 057 / 307 1756
•	 na internetovej stránke mesta - www.humenne.sk - v  sekcii 

podnikateľ (Verejné obchodné súťaže)

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí
26. marca 2019 o 14.00 hodine.

  PhDr. Ing. Miloš Meričko, 
primátor mesta Humenné
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Slovenský kardinál Jozef Tomko, pôsobiaci vo Vatikáne, sa dožíva 95 rokov

Pripomenuli si Svetový deň divej prírody

tasr, Udavské       

Slovenský kardinál Jozef Tomko, 
emeritný prefekt Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov a emeritný 
predseda Pápežského komitátu 
pre medzinárodné eucharistické 
kongresy, sa v pondelok 11. marca 
dožíva 95 rokov. Osobnosť kardiná-
la Tomka je významným prínosom 
nielen pre slovenský národ, ale aj 
pre celý duchovný svet. Významne 
sa zaslúžil o zakladanie misijných 
rádov v Ázii, Afrike i Oceánii, kde 
bolo postavených mnoho kostolov. 
Zastával početné významné funkcie 
v Katolíckej cirkvi vo Vatikáne, kde 
pôsobí od roku 1945. Jozef Tomko 
sa narodil 11. marca 1924 v obci 
Udavské v okrese Humenné. Na 
Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej 
bohosloveckej fakulte Slovenskej 
univerzity v Bratislave začal študo-
vať v školskom roku 1943/1944. V 
roku 1945 ho košický biskup Jozef 
Čársky poslal na štúdiá do Ríma. 
V Pápežskom kolégiu sv. Jána Ne-
pomuckého dostal ďalšiu kňazskú 
formáciu a študoval na Pápežskej 
lateránskej univerzite v Ríme. Po 
roku 1948 sa Jozef Tomko nemo-
hol vrátiť do vlasti. V Ríme prijal 

12. marca 1949 sviatosť kňazstva. V 
období rokov 1950 - 1965 pracoval 
ako vicerektor a ekonóm Pápežské-
ho kolégia sv. Jána Nepomuckého v 
Ríme a venoval sa štúdiu odborných 
teologických disciplín na Pápežskej 
lateránskej i na Pápežskej gregori-
ánskej univerzite. Obhájil niekoľko 
dizertačných prác a dosiahol dok-
torát práv. Prednášal na viacerých 
univerzitách. Na Vianoce 1959 bol 
signatárom iniciatívy na vybudova-
nie Slovenského ústavu sv. Cyrila a 
Metoda v Ríme - ustanovizne na vý-
chovu kňazského dorastu a zároveň 
i strediska náboženského a kultúr-
neho života Slovákov v zahraničí. 
V nasledujúcich rokoch venoval 
veľa času a energie na vybudova-
nie tejto inštitúcie. Počas Druhého 
vatikánskeho koncilu (1962 - 1965) 
pracoval ako odborný poradca 
pre vieroučné otázky. Zastupo-
val Katolícku cirkev na mnohých 
medzinárodných a ekumenických 
stretnutiach v rôznych častiach 
sveta. Pápež Ján Pavol II. ho 12. 
júla 1979 vymenoval za titulárneho 
arcibiskupa a generálneho tajom-
níka Synody biskupov. Stal sa jed-
ným z pracovníkov vyššej cirkevnej 
hierarchie. Biskupskú vysviacku 

prijal 15. septembra 1979 v Ríme, v 
historickej Sixtínskej kaplnke, ob-
rad vysvätenia vykonal sám pápež 
Ján Pavol II. V roku 1985 sa Jozef 
Tomko stal prefektom Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov aj kance-
lárom Pápežskej Urbanovej univer-
zity a bol vymenovaný za kardinála. 
Vykonal početné cesty do zahrani-
čia. Po zrieknutí sa úradu prefekta 
Kongregácie pre evanjelizáciu ná-
rodov (na tomto poste zotrval do 9. 
apríla 2001) prevzal dve funkcie v 
Rímskej kúrii. Pápež ho povolal do 
sedemčlennej komisie kardinálov 
pôsobiacej vo Vatikáne a súčasne sa 
stal členom dozornej rady Vatikán-
skej banky IOR. V oboch prípadoch 
nahradil talianskeho kardinála 
Carla Furna, ktorý sa po dosiahnutí 
osemdesiatich rokov vzdal svojich 
funkcií. Od 23. októbra 2001 do 
1. októbra 2007 bol predsedom 
Pápežského komitátu pre medzi-
národné eucharistické kongresy. 
Na územie Slovenska mohol kar-
dinál Tomko prísť až v roku 1968, 
ale v čase tzv. normalizácie jeho 
nedobrovoľné vyhnanstvo pokra-
čovalo. Vo vlasti sa opäť objavil 
opäť až v roku 1989. Jeho vystúpe-
nie na zasadnutí pléna Slovenskej 

národnej rady (SNR) 21. apríla 
1991 bolo historickou udalosťou. 
Bohatá je aj jeho literárna tvorba. 
Okrem iných diel napísal naprí-
klad štúdiu Význam sv. Cyrila a 
Metoda v slovenskom katolicizme 
a v slovenských dejinách (vyšla 
v Ríme v roku 1984), ktorú vy-
dal aj v angličtine. Vydal viacero 
kníh približujúcich jeho misijné 
cesty na rôznych kontinentoch. 
      Kardinál Jozef Tomko je držite-
ľom čestných doktorátov mnohých 
univerzít v USA, Argentíne, v eu-
rópskych a iných krajinách i ďal-
ších ocenení. Na Slovensku ho oce-
nili Teologická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, Lekárska 
fakulta Univerzity P. J. Šafárika v 
Košiciach či Trnavská univerzita. V 
roku 2002 mu prezident SR Rudolf 
Schuster udelil najvyššie štátne 
vyznamenanie - Rad Bieleho dvoj-
kríža 1. stupňa. S kardinálom Joze-
fom Tomkom sa v rámci návštevy 
Vatikánu v decembri 2018 stretol 
slovenský prezident Andrej Kiska. 
Kardinál podľa Kisku ocenil zdravé 
sebavedomie mladej generácie na 
Slovensku, ktoré nazval „úžasnou 
krajinou“.

Žofia Čopíková, Snina       

Témou boli najmä suveníry zo ži-
vočíchov a rastlín dovážané zo za-
hraničia, ohrozené druhy fauny a 
flóry na Slovensku a vo svete či CI-
TES - Dohovor o medzinárodnom 
obchode s ohrozenými druhmi 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín. 
Žiakom boli predstavené prob-
lémy, s ktorými sa colníci stretá-
vajú. Taktiež im bolo vysvetlené, 
prečo sa nie všetko môže dovážať 

zo zahraničia, a predstavené im 
boli aj ohrozené druhy živočíchov 
a rastlín. V ďalšej časti si pozreli 
krátky dokumentárny film k tejto 
tematike a potom si mohli pozrieť 
aj konkrétne ukážky zadržaného 
tovaru rôzneho druhu. Ukážky 
ohrozených živočíchov a rastlín 
mohli vidieť vďaka p. Ivete Bura-
ľovej zo Správy NP Poloniny, 
ktorej touto cestou ďakujeme za 
sprostredkovanie tohto zaujíma-
vého podujatia.

Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v obci Udavské v okrese Humenné.

V utorok 12. marca sa v priestoroch sninského kaštieľa stretli príslušníci Colného úradu Michalovce a pracovníčka Správy NP Poloniny, 
spolu so žiakmi ZŠ Komenského a Gymnázia v Snine, pri príležitosti podujatia zorganizovaného k Svetovému dňu divej prírody. 

Témou boli najmä suveníry zo živočíchov a rastlín dovážané zo zahraničia.   |   FOTO: 
ŽOFIA ČOPÍKOVÁ
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ts, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Železnice Slovenskej republiky 
(ŽSR) budú dňa 18. marca 2019, 
v čase od 7.50 h. do 13.00 h., re-
alizovať výlukové práce v úseku 
Kamenica nad Cirochou – Hu-
menné. V rámci tejto výluky v 
uvedenom medzistaničnom úse-
ku zrealizujú opravu dilatačných 
škár, výmenu a zváranie defek-
toskopicky chybných koľajníc, 
výmenu a doťahovanie upev-
ňovadiel a doplnenia, a upravia 
štrkového lôžka do profilu. Práce 
budú ŽSR realizovať vlastný-
mi personálnymi kapacitami. 

Vzhľadom na to, že ide o jedno-
koľajnú trať, cestujúci budú v 
úseku Dlhé nad Cirochou – Hu-
menné prepravovaní náhradnou 
autobusovou dopravou, ktorú 
zabezpečuje dopravca ZSSK. 
„ŽSR prosia cestujúcich o trpez-
livosť a pochopenie v súvislosti 
s obmedzeniami v železničnej 
doprave, ku ktorým môže dochá-
dzať v dôsledku výlukových prác, 
a zároveň apelujú na zvýšenú po-
zornosť pri sledovaní vývesiek a 
hlásení staničného rozhlasu v že-
lezničných staniciach,“ informo-
val hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Jana Fedičovcá, Humenné

Tohtoročná súťažná prehliadka 
v umeleckom prednese poé-
zie a prózy sa koná v roku 70. 
výročia narodenia Pavla Or-
szágha Hviezdoslava, v osobe 
ktorého si pripomíname jednu 
z najvýznamnejších osobností 
slovenskej literatúry a kultú-
ry. Súťaž Hviezdoslavov Kubín 
je najstaršou súťažou v ob-
lasti umeleckého prednesu 

a vrcholným podujatím tejto 
kategórie na Slovensku. Po-
čas svojho trvania si poduja-
tie uchováva vysoký štandard 
a pre mnohých jeho účastníkov 
je odrazovým mostíkom pre 
štúdium literatúry a pestovanie 
všestranných umeleckých hod-
nôt. Do minuloročného okres-
ného kola sa v regióne zapojilo 
140 súťažiacich. V celoštátnom 
kole sa Alžbeta Piňková z Hu-
menného (I. súťažná kategó-

ria) umiestnila v Zlatom pásme 
a Jakub Kubalík zo Sniny (III. 
súťažná kategória) v Bronzo-
vom pásme. 
Pre účastníkov z okresu Snina 
sa okresná súťažná prehliadka 
uskutoční 19. marca  2019 so 
začiatkom o 8.30 hod. v Kaštie-
li v Snine, Ulica kapitána Ná-
lepku 71. Súťažiacich z okresov 
Humenné a Medzilaborce oča-
kávame 20. marca 2019 so za-
čiatkom o 8.00 hod. v priesto-

roch Vihorlatského múzea 
v Humennom, Námestie slobo-
dy č. 1. Informácie o podujatí 
sa nachádzajú na www.muze-
umhumenne.sk. Vihorlatské 
múzeum v Humennom záro-
veň ďakuje všetkým recitáto-
rom a pedagógom za podporu 
pri spoločnom úsilí o rozvoj 
a prezentáciu umeleckého slo-
va ako kultúrnej a umeleckej 
hodnoty.

Jana Fedičová, Humenné

Vihorlatské múzeum v Humen-
nom v rámci múzejno-osveto-
vej činnosti pripravuje dňa 22. 
marca so začiatkom o 8. hodi-
ne pokračovanie cyklu doku-
mentačno-literárnych stretnutí 
s významnými osobnosťami 
regiónu. Podujatie pre stredo-
školskú mládež v priestoroch 
koncertnej siene Vihorlatského 

múzea v Humennom pod ná-
zvom O tvorivom živote s Mi-
lanom Zelinkom je  venované 
tvorbe spisovateľa Milana Ze-
linku. Súčasný slovenský pro-
zaik Milan Zelinka z Humen-
ného, rodák z Igramu pri Senci, 
pôsobí na literárnej scéne od 
60. rokov 20. storočia. Je au-
torom takmer dvoch desiatok 
literárnych diel, trojnásob-
ným nositeľom nominácie na 

literárnu cenu Anasoft litera 
(2006, 2008, 2013), v roku 
2008 sa za románovú nove-
lu Teta Anula stal jej víťazom. 
V tom istom roku získal autor 
titul korunného princa Ceny 
cien za rok 2007 (Revue aktu-
álnej kultúry). Milan Zelinka 
dnes patrí k najvýraznejším 
prozaikom, ktorí budujú svoje 
diela na realistickom základe, 
avšak s majstrovským  magic-

kým stvárnením reálií. O tvori-
vom živote, v ktorom sa bežné 
i výnimočné zážitky menia na 
literárnu predlohu a literárny 
titul na životný zážitok, poroz-
práva počas stretnutia v múzeu 
sám autor pán Milan Zelinka. 
Informácie o podujatí na www.
muzeumhumenne.sk.

Výluka v úseku Kamenica nad Cirochou – Humenné

Umelecký prednes poézie a prózy vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Dokumentačno-literárny cyklus pre školy ako netradičná hodina literatúry v múzeu

Vihorlatské múzeum v Humennom ako organizátor okresnej  prehliadky 65. ročníka celoslovenskej  postupovej súťaže v umeleckom 
prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín 2019 pozýva súťažiacich a priaznivcov umeleckého prednesu 

z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce  na okresné kolo súťaže. Odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

O tvorivom živote s Milanom Zelinkom.
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Deň vody v múzeu

V Belej nad Cirochou dokončujú nájomné byty, bude ich tam spolu 50

Knižnica v Humennom zaznamenala počas Týždňa slovenských knižníc 631 návštevníkov

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Cyklus interaktívnych podujatí je 
v termíne od 18. do 22. marca 2019 
určený žiakom nižších ročníkov zák-
ladných škôl a žiakom predškolských 
zariadení. Prírodovedné oddelenie 
Vihorlatského múzea pripravilo te-
matický program, ktorý reflektuje 
aktuálnu tému tohtoročných environ-
mentálnych a spoločenských aktivít 

na podporu celosvetovej kampane 
Svetového dňa vody, akou je dostup-
nosť a bezpečnosť vody pre každého. 
Súčasťou múzejného programu Dňa 
vody v múzeu bude hľadanie súvislostí 
medzi klimatickými, hospodárskymi 
a spoločenskými javmi, ktoré súvisia 
s fenoménom vodného manažmentu. 
Vhodnou formou v prednáškovej čas-
ti, diskusiou, praktickými aktivitami 
a hrami budeme hľadať odpovede na 

otázky, akú úlohu zohráva voda pri ce-
losvetových konfliktoch, ako súvisí za-
chovanie a podpora domorodých spo-
ločenstiev so zachovávaním vodných 
zdrojov, čo znamenajú výzvy − voda 
pre všetkých, právo na vodu, bezpeč-
ná voda a čo môže aj dieťa urobiť pre 
dostupnosť bezpečnej vody v globál-
nej spoločnosti. Cieľom zážitkové-
ho programu a praktických ukážok 
v múzeu je hravou formou priblížiť 

detskému návštevníkovi v prostredí 
prírodovednej expozície význam vody 
pre zachovanie života v prírode a po-
môcť deťom pri orientácii v otázkach 
zodpovedného vzťahu k využívaniu 
vodných zdrojov vo svojom najbliž-
šom prostredí. Cyklus podujatí bude 
prebiehať v múzejnej učebni a v príro-
dovednej expozícii múzea. Informácie 
o podujatí sa nachádzajú na www.mu-
zeumhumenne.sk.

tasr, Belá nad Cirochou, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

V obci Belá nad Cirochou pri Snine 
dokončujú druhú etapu výstavby ná-
jomných bytov. Spolu ich tam bude 50. 
TASR o tom informoval starosta Ján 
Vajda. „Stavali sme bytový dom A a B 
– to bola prvá etapa. Odovzdali sme to 
v roku 2014. Tam je dvakrát po 16 by-
tov,“ priblížil s tým, že v tom najnovšom 
je ich spolu 18. Priemerná rozloha bytu 
je podľa jeho ďalších slov tesne pod 55 

štvorcových metrov. Obytný dom má 
dva samostatné vchody. „Dokopy nám 
vzniká komplex nájomných bytov pre 
našich občanov, hlavne pre mladých,“ 
poznamenal. Stavbu začali realizo-
vať na jar minulého roka. V priebehu 
tohto mesiaca dokončujú okolie, teda 
parkovacie plochy a prístupovú ces-
tu. „Skolaudovať byty by sme mali do 
konca marca,“ spresnil starosta s tým, 
že novým nájomníkom by ich mali odo-
vzdávať v apríli. O byty je podľa jeho 

ďalších slov veľký záujem. Nachádzajú 
sa na Cintorínskej ulici. V ich blízkosti 
je základná a materská škola, tiež zdra-
votné stredisko. „Hľadáme riešenie, 
ako v blízkosti urobiť nejakú predajňu 
potravín,“ spomenul Vajda. Ako ďalej 
uviedol, jedna časť pozemkov bola od-
kúpená práve pre potreby vybudovania 
bytových domov. „Tá druhá polovica sa 
ide odkupovať na výstavbu zariadenia 
pre seniorov,“ podotkol s tým, že v tom-
to priestore by mala vzniknúť aj záhrad-

ka. Celkové náklady na najnovší bytový 
dom i technickú vybavenosť predstavu-
jú necelý 1 milión eur. Investíciu tvoria 
úverové prostriedky zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania, ktoré budú hradené z 
nájomného, tiež dotácia z Ministerstva 
dopravy a výstavby SR. Obec sa na akcii 
podľa starostu podieľala aj vlastnými fi-
nanciami, ktoré boli určené na technic-
kú vybavenosť, ako je plynová prípojka, 
prístupová cesta či parkovacie plochy.

tasr, Humenné    

Knižnice na Zemplíne navštívili počas 
minulotýždňovej celoslovenskej ak-
cie Týždeň slovenských knižníc (TSK) 
stovky čitateľov. Viacerí z nich využili 
možnosť bezplatného zápisu či vrátenia 
omeškanej knihy bez pokuty. Vihor-
latská knižnica v Humennom zazna-
menala v minulom týždni na svojich 
podujatiach spolu 631 návštevníkov. 
TASR o tom informovala jej riaditeľka 
Mária Daňová. Novými čitateľmi sa 

stalo 86 detí a 54 dospelí. „Obnove-
nie členského sme zaevidovali u 334 
čitateľov. Na pokutách sme odpustili 
291,29 eura,“ vyčíslila. Najväčší záujem 
bol podľa jej slov o besedu s Jozefom 
Banášom, Vierou Čurmovou a Jozefom 
Jenčom. Zemplínska knižnica Gorazda 
Zvonického v Michalovciach pripravila 
desať podujatí, na ktorých sa zúčast-
nilo približne 480 návštevníkov. „Naj-
väčší záujem bol o workshop - úvod do 
čínskeho znakového písma so Zoe Sun 
a ako tradične o súťaž najaktívnejšieho 

a najšikovnejšieho detského čitateľa,“ 
priblížila pre TASR riaditeľka knižnice 
Alena Vasiľová. Ponuku bezplatného 
zápisu využilo podľa jej ďalších slov 
106 nových čitateľov, z toho bolo 62 
detí. Spomenula, že návštevníci prispe-
li na akciu „Kúp knihu knižnici“ v mi-
nulom týždni sumou 191,06 eura. „Po 
zaevidovaní do fondu budú k dispozícii 
čitateľom,“ dodala. Hornozemplínska 
knižnica vo Vranove nad Topľou re-
alizovala minulý týždeň 15 podujatí. 
Zúčastnilo sa na nich 590 ľudí. „Počet 

detí a mládeže, ktorých sme bezplatne 
zapísali v rámci TSK, bol 372, dospe-
lých bolo 78,“ priblížila pre TASR Ma-
rianna Majzlíková z knižnice. Najväčší 
záujem návštevníkov zaznamenali pri 
prezentácii novej knihy obľúbenej det-
skej autorky Gabriely Futovej či besede 
s regionálnym autorom Jozefom Jen-
čom. „Prezentácia vyšívacieho stroja, 
ktorý pribudol do našej rodiny Maker-
space, vzbudila záujem u mamičiek na 
materskej a senioriek,“ uzavrela.

Múzeum ako miesto vytvárania zodpovedného vzťahu ku kultúrnemu 
a prírodnému dedičstvu pozýva pedagógov a žiakov základných 

škôl a predškolských zariadení pri príležitosti Svetového dňa vody, 
22. marec, na interaktívne podujatie zamerané na problematiku 

využívania a ochrany vodných zdrojov pod názvom Deň vody v múzeu.

Múzeum ako miesto vytvárania zodpovedného vzťahu ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu pozýva pedagógov a žiakov základných škôl a predškolských zariadení pri príležitosti 
Svetového dňa vody, 22. marec, na interaktívne podujatie zamerané na problematiku využívania a ochrany vodných zdrojov pod názvom Deň vody v múzeu.

Do knižníc na Zemplíne prišlo počas celoslovenského podujatia množstvo čitateľov.
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Odber krvi realizovali v minulosti v Humennom aj na námestí, v kaštieli, ale i na fare.  
V priestoroch MsÚ darovali vzácnu tekutinu už po druhýkrát.

tasr, Milan Potocký, Humenné  

V priestoroch Mestského úradu (MsÚ) 
v Humennom chcelo v utorok darovať 
krv viac ako 50 ľudí. Registráciou pre-
šlo 43 darcov a po lekárskej prehliadke 
mohlo najvzácnejšiu tekutinu darovať 
36 osôb, z tohto desiati boli prvodarco-
via. TASR o tom informovala koordiná-
torka Územného spolku Slovenského 
Červeného kríža (ÚS SČK) v Humen-
nom Jana Kulová. „Červený kríž na 
celom Slovensku organizuje v tomto 
období mobilné odbery. Nie sme vý-
nimkou. Pravidelne sme vonku, blízko 
pri ľuďoch, pri darcoch krvi, oslovu-
jeme hlavne prvodarcov,“ uviedla pre 
TASR riaditeľka ÚS SČK v Humennom 
Silvia Knapíková. Odber krvi realizo-
vali na námestí, v kaštieli, ale i na fare, 
v priestoroch MsÚ sú druhýkrát. „Sme 
veľmi prekvapení, pretože dnes sú pí-
somné maturity a zrána sme mali trošku 
strach, že neprídu darcovia, ale množ-
stvo ľudí, ktoré sa vo vestibule vystrie-
dalo, hovorí o tom, že ľudia chcú pomá-
hať a sú za každý takýto dobrý skutok,“ 
vysvetlila s tým, že tam boli dobrovoľní 
hasiči, zamestnanci MsÚ, starostovia 
obcí, ale aj široká verejnosť. Krv je 
podľa Knapíkovej dôležité darovať 
z viacerých dôvodov. „Jeden je ten, že si 
človek sám dokáže, že vie urobiť dobrý 
skutok a nič ho to nestojí, overí si svoj 
zdravotný stav a hlavne zachráni nie-

komu život. Darca krvi veľakrát vráti 
matku domov, otca k deťom, ale aj die-
ťa k rodine,“ povedala. Prvodarkyňou 
bola aj študentka tretieho ročníka, gym-
nazistka Nina. „Rozhodla som sa dnes 
prísť darovať krv, lebo moji spolužiaci, 
ktorí sú v Červenom kríži, mi dali pod-
net, že určite mám prísť, že nebudem 
ľutovať. Bála som sa, nevedela som, 
čo mám od toho čakať, ale som veľmi 
spokojná,“ vysvetlila pre TASR s tým, 
že to určite nebolo poslednýkrát. „Je to 
vážne super pocit, neopísateľný a ve-
rím, že niekomu pomôžem,“ doplnila. 

Krv daroval aj primátor 
Miloš Meričko
„Ja si myslím, že je to také ľudské, 
a keďže máme aj dobrú spoluprácu so 
Slovenským Červeným krížom v Hu-
mennom, tak sme využili túto možnosť 
a v našich priestoroch Slovenský Čer-
vený kríž zorganizoval túto akciu, ktorá 
beží od rána, a zatiaľ chodia ľudia, čo 
som nesmierne rád,“ povedal primá-
tor. „Naozaj niekedy potrebujú veľa 
krvi, je množstvo úrazov. Ja sám som 
mal takýto úraz, takže som tú krv po-
treboval, myslím si, že je čas nejakým 
spôsobom to vrátiť ľuďom, ktorých ani 
nepoznáme a budú nám vďační,“ dodal 
primátor. Prezradil, že už v minulosti 
krv zopárkrát daroval. „Naozaj to nie 
je nejaké pravidelné, skôr tak, ako som 
hovoril, keď u nás v kostole boli také-

to podobné akcie, tak som daroval, ale 
nie som nejaký profesionálny darca,“ 
uviedol Meričko. Pre darcov pripravili 
na úrade občerstvenie, kávu, koláče, vi-
tamíny a malé darčeky. Krv darovali aj 
zamestnanci mestského úradu. 
Medzi darcami boli aj Humenčania, 
ktorí darovali krv po prvýkrát. „Keď-
že to organizovalo mesto Humenné na 
Mestskom úrade, myslím si, že nie je 
problém zísť o dve, tri poschodia niž-
šie. Bolo to úplne super, personál bol 
perfektný a sestričky boli super, všet-
ko bolo zabezpečené,“ povedala Jana 
Kostelníková z MsÚ v Humennom. 
„Chcem pomôcť pri záchrane života. 
Prostredie mestského úradu je atypické, 
chvíľu to bolo také zvláštne, ale atmo-
sféra je veľmi dobrá,“ povedal 26-ročný 
Miloš Patrik.

Primárka: Sme veľmi 
vďační opakovaným 
darcom
Ako pre TASR povedala primárka he-
matologicko-transfúziologického od-
delenia humenskej nemocnice Alena 
Rovňáková, darcovia majú takéto akcie 
veľmi radi. Niektorí z nich dokonca 
prichádzajú darovať krv len počas mo-
bilného odberu. Podľa nej to môže byť 
spôsobené aj prostredím. Prišlo však aj 
veľa stálych darcov. „My sme veľmi 
vďační opakovaným darcom, ktorí idú 
dobrým príkladom, robia sami osvetu,“ 
poznamenala. Najčastejšími dôvodmi, 
prečo sa v utorok potenciálni darcovia 
nakoniec do kresla neposadili, boli pod-
ľa nej bežné prechladnutia. „Nič vážne 
sme nezaznamenali,“ spresnila.

Humenné: V priestoroch mestského úradu darovalo krv 36 ľudí  

Krv darovali spoločne aj manželia Ladislav a Želmíra Vasiľkoví. „Manželka má aj zlatú plaketu 
a ja mám teraz jedenásty odber,“ prezradil Ladislav    |   FOTO: MILAN POTOCKÝ

Patrik Mikloš daroval krv po druhýkrát.   |   FOTO: MILAN POTOCKÝ
Primátor Miloš Meričko išiel príkladom. Spolu s ním darovali krv aj ďalší zamestnanci úradu.    |   FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY

DEŇ HVEZDÁRNÍ  
A PLANETÁRIÍ

Vernisáž prác výtvarnej súťaže „Vesmír 
očami detí“. - v pondelok 18. marca.

SMEJKO A TANCULIENKA
Pre všetky nielen deti je tu úplne nové 

predstavenie Hip, Hip, Hurá! – v piatok 
22. marca vo 17.00 hod. divadelnej sále 

DK. Vstupné 9 eur.

ŠACHY REINTER
Majstrovstvá SR 4-členných družstiev ZŠ 
a SŠ v zrýchlenom (rapid) šachu v škol-

skom roku 2018/19. – v utorok 26. marca 
od 7. do 16. hod.

ZDZISLAW TWARDOWSKI
Najtalentovanejší maliar krajiny z poľ-
ského 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 akade-

mický maliar zo Sniny, Andrej Smolák. – 
potrvá do 15. apríla v priestoroch VM.

KINO FAJN

SKLENENÁ IZBA
milostná dráma (CZE/SVK), český dabing 

– 19. marca o 19.30 hod.
Film nakrútený podľa slávneho románu 
britského spisovateľa Simona Mawera, 

inšpirovaného dramatickými udalosťami 
20. storočia i zrodom ikonického archi-
tektonického 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 dramatic-

ké udalosti 20. storočia. 
LETO

dráma (RUS), české titulky – 20. marca 
o 19.30 hod.

ASFK... Leningrad, začiatok osemde-
siatych rokov. Neoficiálnou hudobnou 
scénou hýbu miestni nasledovníci Lou 

Reeda, Iggyho Popa, Bowieho alebo Tal-
king Heads. Patrí k nim aj mladý Viktor. 
Keď sa stretáva so svojím idolom Mikom 
a jeho krásnou ženou Natašou, začína leto 
plné hudby, priateľstva a zakázanej lásky.

DOBRÁ SMRŤ
dokument, životopisný (SVK/CZE/FRA/

AUT), slovenské titulky – 21. a 24. marca 
o 19.30 hod.

Nevyliečiteľne chorá Janette by rada 
ukončila svoj život dôstojne, preto sa roz-
hodne pre dobrovoľnú, lekárom asistova-
nú smrť. Keďže tú vo Veľkej Británii, kde 
žije, neumožňujú, rozhodne sa odcestovať 

do Švajčiarska. Cestu musí naplánovať 
skôr než jej to rýchlo postupujúca choroba 
znemožní. Syn Simon, ktorý po nej zdedil 
svalovú dystrofiu, má pre matkino rozhod-
nutie viac pochopenia než dcéra Bridget. 

Vlastníme svoj život alebo on vlastní nás?  
To je hlavný motív nového slovenského 

filmu. Snímka s výrazne sugestívnou 
kamerou využíva postupy hraného filmu 
a do skutočného príbehu Janette pútavo 
vplieta charaktery a životné príbehy jej 

najbližších.

LOVEnie
komédia, romantický (CZE), originálna 
verzia – 22., 23. a 26. marca 19.30 hod.
Ktoré dievča by nemalo rado svadby? 
Môže si vziať krásne šaty, nechá si na-
vrhnúť svadobnú tortu a vezme si muža 

svojho srdca. Teda... väčšina z nich. Eliške 
sa tá posledná časť veľmi nevydarila. Jej 
ženích totiž v rozhodujúcej chvíli povedal 
„nie“ a utiekol spred oltára s prosbou, či 

by sa mohla do konca týždňa vysťahovať. 
To dokáže dievčaťu pokaziť svadbu.

ČAROVNÝ PARK
(WONDER PARK)

animovaný, rodinný (USA), slovenský 
dabing – 23. a 24. marca o 15.45 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 brá-
ny deťom, ktoré sa neboja snívať. Dych 
berúce a fyzikálne zákony popierajúce 

atrakcie riadia hovoriace zvieratká s veľmi 
vyhranenou osobnosťou.

PUTOVANIE SO SOBÍKOM
(AILO: UNE ODYSSÉE EN LAPONIE 

/ AILO´S JOURNEY)

rodinný, dobrodružný (FRA/FIN/NOR), 
český dabing – 23. a 24. marca 17.30 hod.

Príbeh o prvom roku života malého 
divokého soba, krehkého a zraniteľného, 
ktorý sa musí čeliť mnohým výzvam a 

nebezpečenstvám. Jeho veľké dobrodruž-
stvo sa odohráva vo Fínsku, v nádhernej 
laponskej prírode. Sprievodcom na sobí-
kovej ceste bude Robo Roth, ktorý naho-
voril slovenský komentár. Ailo sa práve 
sa narodil v Laponsku, ktorého najväčšia 

časť leží až za polárnym kruhom. Pri 
svojom putovaní Laponskom stretáva Ailo 
ďalších obyvateľov tejto nádhernej kraji-
ny. Natáčanie filmu uprostred divočiny a 
v hlbokom mraze, so zvieracími hrdinami 

nebolo jednoduché. 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

18. 03. EDUARD, EDUARDA
19. 03. JOZEF
 (Sviatok sv. Jozefa, ženícha 

Panny Márie / Svetový deň 
sociálnej práce)

20. 03. VÍŤAZOSLAV, 
VÍŤAZOSLAVA, 
KLAUDIUS

 - Prvý jarný deň
 (Svetový deň divadla 

pre deti a mládež / 
Medzinárodný deň šťastia)

21. 03. BLAHOSLAV
 (Medzinárodný deň lesov 

/ Svetový deň Downovho 
syndrómu / Medzinárodný 
deň invalidov / Svetový 
deň poézie / Svetový 
deň zdravého spánku 
/ Medzinárodný deň 
bábkarstva / Medzinárodný 
deň boja proti rasovej 
diskriminácii)

22. 03. BEŇADIK, BENEDIKT, 
BENEDIKTA

 (Medzinárodný deň tuleňov 
/ Svetový deň vody)

23. 03. ADRIÁN, VIKTORIÁN
 (Svetový deň meteorológie 

- WMO)
24. 03. GABRIEL
 - 3. pôstna nedeľa
 (Svetový deň tuberkulózy - 

WHO)
25. 03. MARIÁN
 - Deň zápasu za ľudské 

práva (pamätný deň)
 (Medzinárodný deň 

spomienky na obete 
otroctva a transatlantický 
obchod s otrokmi)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
18. 03. TINA / ÁGNES, NESSY
19. 03. CARUSO / BEN
20. 03. JERRY / OSKÁR
21. 03. MADONNA / NELA
22. 03. MAJKA / MAJKA
23. 03. ALMA / BRUNO
24. 03. ELIS / BARNABÁŠ
25. 03. YOKO / VIKTOR

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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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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Svätý Jozef (19. 3., ženích Panny 
Márie) - základ jari.

Ak je na Jozefa mráz, ovos bude 
dobre rásť.

Keď sa do Jozefa s vetrom sneh 
vyduje, peknú chvíľu Veľkej noci 

prorokuje.
Koľko dní pred Jozefom včely 

vyletia, toľko týždňov ešte 
chladno bude.

Kto do Jozefa nezaseje, koľko po 
Jozefovi zaseje, toľko aj zožne. 
Keď sv. Jozef kožuch odkladá, 

mala by byť dobrá úroda.
Aký „čas“ bude na jarnú 

rovnodennosť (20. 3.), dlhý 
deň s nocou, taká bude chvíľa 

nasledujúcich štyridsať týždňov. 
Na Benedikta (22. 3.) pohoda a 

zemiakov úroda.
Jar zvestuje aj deň Zvestovanie 

Pána (25. 3.), no zimu ešte 
nevyháňa.

Dážď na Matku Božiu dobrú 
úrodu raže by mal zabezpečiť.

Koľko dní pred slávnosťou 
Zvestovania Pána žaby sa ukážu, 
toľko dní po nej budú schované.

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.
18. 03.  MEDIA
 Družstevná ul. 7
19. 03.  DR. MAX - Kaufland,
 Ul. M. R. Štefánika 50
20. 03 .  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
21. 03.   LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
22. 03.  PRI NEMOCNICI HE
 Ul. 1. mája 5558
23. 03.   PRI FONTÁNE
 Námestie slobody 28
24. 03.   DR. MAX - Kaufland,
 Ul. M. R. Štefánika 50
25. 03.  HARMÓNIA
 Ul. 1. mája 21

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(18. – 24. 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 (18.03.) 5:32 / 17:43 hod.
ut 5:30 / 17:45 hod.
str 5:28 / 17:47 hod.
štv 5:26 / 17:48 hod.
pia 5:24 / 17:50 hod.
sob 5:21 / 17:51 hod.
ned 5:19 / 17:53 hod.
pon (25.03.) 5:17 / 17:54 hod.

(jac)

INZERCIA / INFOSERVIS

SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH 
ZARIADENÍ HUMENNÉ

v y p i s u j e 
podľa ust. § 281 až 288  Obchodného zákonníka 

obchodnú verejnú súťaž 
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Jedná sa o nebytové priestory nachádzajúce sa na :
	Zimný štadión Humenné - PRIESTOR: SOCIÁLNO-

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA - doba prenájmu 10 rokov 
o rozmeroch:

	 1. poschodie:  ubytovacia časť   227,09 m2
	 prízemie:       ubytovacia časť    52,41 m2
  reštauračná časť 185,61 m2
  herňa 30,00 m2
	 suterén: skladové priestory    22,14 m2
	Zimný štadión Humenné - PRIESTOR: o rozlohe 260 m2 - 

doba prenájmu 5 rokov

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

•	 na Správe rekreačných a športových zariadení Humenné, 
Chemlonská 5907/7; tel. 776 3925

•	 na internetovej stránke SRaŠZ Humenné - 
 www.kupaliskohumenne.sk - v  sekcii   (Dokumentácia > 
Verejné obstarávanie > Výzvy)

•	 na úradnej tabuli mesta
•	 v HNTV

 
Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať:

•	 na Správe rekreačných a športových zariadení Humenné, 
Chemlonská 5907/7; tel. 776 3925

•	 na internetovej stránke SRaŠZ Humenné -  
www.kupaliskohumenne.sk - v  sekcii podnikateľ  
(Dokumentácia > Verejné obstarávanie > Výzvy)

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv
končí 1. apríla 2019 o 14.00 hodine.

Mgr. Peter Ždiňak,
poverený zastupovaním funkcie riaditeľa SRaŠZ Humenné

Myšlienka týždňa...

"NETREBA HNEĎ 
SÚHLASIŤ 

S KAŽDOU ŽIADOSŤOU, 
KTORÁ SA TI ZDÁ 

BYŤ VHODNÁ, 
ANI ZAVRHNÚŤ 

KAŽDÚ NÁKLONNOSŤ, 
KTORÁ SA TI 

NA PRVÝ POHĽAD 
PROTIVÍ."

(TOMÁŠ KEMPENSKÝ – 1380-1471;  
NEMECKÝ KŇAZ, REHOĽNÍK 
U AUGUSTINIÁNOV, MYSTIK) 
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(mtgh), -MJK-; Rimavská Sobota; FOTO ARCHÍV PKCH 

V Rimavskej Sobote sa v dňoch 9. a 
10. marca na štartové bloky posta-
vilo 237 plavcov z dvoch srbských 
klubov (Kikinda a Kruševac) a z 24 
klubov zo Slovenska. Prezentovalo 
sa 107 mužov (chlapcov) a 130 žien 
(dievčat).

Z Humenného do Rimavskej Soboty na 
preteky boli nominovaní štyria chlapci 
a dve dievčatá. Malú výpravu viedli 
tréneri M. Tomahogh a J. Luksaj. Šesť 
našich plavcov si domov prinieslo 19 
medailí - 11 zlatých, 6 strieborných 
a dve bronzové, čo ich zaradilo na 
druhé miesto v hodnotení klubov na 
týchto pretekoch o Pohár priateľstva.

Humenčania si vyplávali „POHÁR 
PRIATEĽSTVA“, keď v závere podu-
jatia zvíťazili v pretekoch štafiet - mix 
4 x 50 metrov voľný spôsob – OPEN, 
časom 1:57,25 minút. Plavecký klub 
CHEMES Humenné plával v zložení: 
Dominik Luksaj, Ema Borščová, Zuza-
na Pavliková a Boris Barica.

V kategórií „B“ (11 – 12-roční), zís-
kal Oliver Verba 6 zlatých medailí 
v disciplínach -  100 a 200 m voľný 

spôsob, 50 a 100 m prsia, 50 a 100 m 
motýlik, a jednu striebornú si vylovil 
za 50 m voľný spôsob.
Dominik Luksaj v „A“ kategórii star-
ších žiakov trikrát vystúpil na zlatý 
stupeň víťazov - 50 a 100 m prsia, 200 
m polohové preteky) a raz na striebor-
ný stupeň za  100 m motýlik. 
Zuzana Pavliková si vyplávala zla-
to v krauliarskej disciplíne na 100 m 
a k tomu pridala dve bronzové medai-
ly – 100 m motýlik a 200 m polohové 
preteky. 
Boris Barica si postriebril znak na 50 
a 100 metrov, aj kraul na 200 metrov. 
Michal Pandoš doplával finále na 
100 m znak na nepopulárnom štvrtom 
mieste.
Mladšia juniorka Ema Borščová 
stála na striebornom stupni víťazov 
v disciplíne 200 m voľný spôsob a vo 
finále 100 m znak skončila tesne za 
stupňom víťazov (4.).
V celkovom hodnotení medailistov bol 
Oliver Verba hodnotený na druhom 
mieste (6 zlatých a 1 strieborná medai-
la). Dominik Luksaj sa zaradil na de-
viatu pozíciu s troma zlatými a jednou 
striebornou medailou. 
Humenskí plavci  absolvovali 49 štar-
tov a v 36 ponoroch si zlepšili osobné 
rekordy.

    
 
 
 
    

Tradičná medailová žatva humenských plavcov, tentokrát z regiónu Malohont
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(ar, fkhe), -MJK-; Vranov n/T.; FOTO IMRICH MAKÓ 

PRÍPRAVNÝ ZÁPAS
MFK VRANOV NAD TOPĽOU 

- FK HUMENNÉ  
3:2 (3:1) 

Góly: 2. Bellas, 23. Bed-
nár, 44. Mihok - 16. Vlado 
Voroňák, 52. Igor Komjatý. 
Rozhodoval: Bančanský - 
150 divákov.

MFK: E. Makó - Straka (65. 
Voľanský, 87. Kozel), Bed-
nár, Babjak, Lukáč - Kulich, 
Kanu (17. Sitarčík), Mihok, 
Vožný (73. Polačko) - Digoň 
(46. Polaščík), Bellas (70. 
Jakubov).
FK: Vohár (46. Klamár) - 
Zlacký (32. Serečin), Dický, 
Kuľha, Bialončík - Vasiľ, 
Ruskovský, Janko, Kokočák 
(65. Goncalves) - Komjatý, 
Voroňák.
Chýbali: Skvašik (zranený); 
Balog a Matta (neboli nomi-
novaní).

Na humenských futbalistov 
čakal tradičný súper vo Vra-
nove. Hostia mali za cieľ 
zmariť nepriaznivú sériu a 
pokúsiť sa zvíťaziť na umelej 
tráve. 
Ich plány sa nezačali vyví-
jať najlepšie, keď na ľavej 
strane stratil loptu Dický, 
domáci záložník našiel prud-
kým centrom nepokrytého 
Bellása, ktorý otvoril gólový 
účet stretnutia - 1:0. O minútu 
mal vyrovnanie na kopačke 

Komjatý, no jeho strela po 
prihrávke Ruskovského sme-
rovala vedľa domácej brány. 
V 16. min. zachytil Komjatý 
rozohrávku domácej obrany, 
našiel Voroňáka, ktorý sa po-
hral sa so súperom a strelou 
k žrdi vyrovnal - 1:1. Ďalšia 
zbytočná strata lopty prišla v 
23. min. na ľavej strane, čo 
využil Bednár, ktorý strelou 
do šibenice zužitkoval vý-
bornú prihrávku od Kulicha 
- 3:1. V 41. min. hostí podržal 
brankár Vohár, keď vychytal 
v čistej šanci Kulicha. V 43. 
min. si na center domáceho 
kapitána naskočil Vožný, ale 
jeho hlavička nemierila me-
dzi žrde humenskej svätyne.  
O minútu neskôr sa ujala 
Mihokova paráda, keď stre-
lec tretieho domáceho gólu 
vymietol pavučinu Vohárovej 
brány. V závere prvého polča-
su spálil Dický nemožné, keď 
z piatich metrov prekopol 
Makóvu bránu. 
Do druhého polčasu vstúpili 
hostia ako vymenení. V 50. 
min. sa Serečin zbavil dvoch 
hráčov domácich, no loptu 
napálil len do žrde. V 52. min. 
zahrával Voroňák trestný kop, 
na ktorý si nabehol Komjatý a 
hlavou znížil - 3:2. V 60. min. 
krásnou prihrávkou vysunul 
Serečin do úniku Kokočáka, 
ktorého samostatný nájazd 
zneškodnil brankár Makó. V 
75. min. po rohovom kope 
Voroňáka sa lopta odrazila 
ku Kuľhovi, ktorý z hranice 
pokutového územia prestrelil. 
O minútu neskôr minul Kom-
jatý center Ruskovského. Na 

opačnej strane vychytal strie-
dajúci brankár Klamár vo 
vyloženej šanci Jakubova. V 

samom závere skončila tech-
nická strela Voroňáka na brv-
ne domácej brány. 

Jarnú futbalovú premiéru prinesie už tento víkend, Humenčania vyzvú Sninčanov
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S L U Ž B Y
 � R E K O N Š T R U K C I E 

BYTOVÝCH JADIER – 
omietky, obklady, dlažby, 
plávajúce podlahy... Po-
trebujete PRESŤAHO-
VAŤ BYT, PREVIESŤ 
NÁBYTOK, ZBAVIŤ SA 
NEPOTREBNÉHO NÁ-
BYTKU A ZARIADENIA 
Z BYTU? Prídeme a od-
vezieme. Kontaktuje nás 
na tel. č.: 0944 807 207. 

HE-R/0156

P R E D A J
 � Predám KONZUMNÉ 

a SADBOVÉ ZEMIAKY. 
Tel. 0918 279 885.

HE-R/0157

 � Predám ORECHY na 
presádzanie, JABLKÁ a 
TKANÉ  DOMÁCE PLÁT-
NO. 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

Spoločnosť ALTHAN s.r.o.,  
prehlasuje,

ŽE HOVÄDZIE MÄSO NA NAŠICH 
PULTOCH JE VÝLUČNE ZO 

SLOVENSKÝCH FARIEM  
A SO SLOVENSKÝM PÔVODOM

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 

H
E/0223

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.

NA NAŠICH PULTOCH NÁJDETE SLOVENSKÉ HOVÄDZIE MÄSO ZA VYNIKAJÚCE CENY
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STOLNOTENISOVÝ SERVIS
II.LIGA VÝCHOD – 7. kolo

(1.-6. miesto)
ŠKST Humenné – STK Zbereko Košice 
15:3 * Vojčice – Bardejov 8:10, Veľké 
Kapušany – ŠKST Michalovce B 7:11.
Michalovce B  18 16 2 0 217:107 52
Bardejov 18 15 1 2 215:109 49
Humenné  18 12 3 3 220:104 45
V. Kapušany 18 8 1 9 154:170 35
Vojčice 18 5 3 10 140:184 31
Zbereko KE 18 5 1 12 130:194 29

(7.-12. miesto)
Valaliky B – Rožňava B 9:9, Margecany 
– Šarišské Michaľany 9:9. 
Š. Michaľany 18 7 5 6 168:156 37
Valaliky B 18 6 7 5 176:148 37
Margecany 18 6 3 9 151:173 33
ŠKP Košice 17 5 5 7 156:160 32
Rožňava B 18 5 2 11 124:200 30
Kežmarok B 17 0 1 16 85:221 18

III.LIGA SEVEROVÝCHOD – 7. 
kolo

(1.-6. miesto)
ŠKST Humenné B – ŠKST Kamenica 
nad Cirochou 8:10 * Sedlice – Lužany 
pri T. 6:12, Vranov n/T. B – Svidník 9:9.
Svidník  18 15 3 0 240:84 51
Lužany  18 12 2 4 202:122 44
Vranov B 18 10 2 6 168:156 40
Kamenica 18 10 1 7 186:138 39
Sedlice 18 10 1 7 166:158 39
Humenné B 18 7 0 11 154:170 32

(7.-12. miesto)
Snina – Bardejov 13:5, Belá nad Ciro-
chou – Lemešany 9:9, Hrabovec n/L. – 
Hencovce 3:15.

Snina 18 7 4 7 142:182 36
Hencovce  18 8 1 9 157:167 35
Belá n/Cir. 18 6 5 7 156:168 35
Lemešany 18 4 4 10 141:183 30
Hrabovec 18 4 3 11 115:209 29
Bardejov B 18 1 2 15 117:207 22

IV.LIGA VIHORLATSKÁ – 7. kolo
(1.-6. miesto)

Kamenica nad Cirochou B – Dlhé nad 
Cirochou 7:11, Kochanovce – Kamienka 
1:17, Vyšný Žipov – Vranov nad Topľou 
C 11:7.
Kamienka 18 16 1 1 249:75 51
V. Žipov 18 12 3 3 200:124 45
Kamenica B 18 9 2 7 165:159 38
Dlhé n/Cir.  18 8 3 7 158:166 37
Vranov C 18 6 3 9 159:165 33
Kochanovce 18 6 3 9 145:179 33

(7.-12. miesto)
ŠKST Humenné C – ŠKST Zemplínske 
Hámre 11:7 * Snina B – Košarovce 11:7, 
Vranov n/T. D – Čierne n/T. 9:9. 
Košarovce 18 8 4 6 182:142 38
Čierne n/T. 18 9 2 7 180:144 38
Humenné C 18 7 1 10 135:189 33
Snina B 18 6 2 10 134:190 32
Z. Hámre 18 4 5 9 132:192 31
Vranov D 8 1 3 14 105:219 23

V.LIGA ObSTZ HE – 20. kolo
STO Medzilaborce/Čertižné - ŠKST 
Humenné D 16:2 * Ptičie – Kamienka B 
7:11, Stakčín – Košarovce B 12:6, Koch-
anovce B – Snina C 8:10, Hažín n/Cir. – 
Belá n/Cir. B 7:11, Kolonica/Ladomirov 
– Belá n/Cir. C 12:6.
Belá n/Cir. B 20 18 1 1 267:93 57

Kamienka B 20 11 5 4 208:152 47
Kochanovce B 20 11 2 7 206:154 44
Kolonica/Lad. 20 10 4 6 200:160 44
Belá n/Cir. C 20 9 4 7 195:165 42
ML/Čertižné 20 6 8 6 193:167 40
Hažín n/Cir. 20 9 2 9 193:167 40
Košarovce B 20 8 4 8 186:174 40
Snina C 20 8 3 9 174:186 39
Stakčín 20 6 2 12 149:211 34
Ptičie 20 5 3 12 164:196 33
Humenné D 20 0 0 20 25:335 20

VI. LIGA ObSTZ HE – 16. kolo

Stakčín B – Ptičie B 5:13, Kochanovce C 
– Lieskovec 14:4, Hažín n/Cir. B – Belá 
n/Cir. D 3:15, Kolonica/Ladomirov B – 
Košarovce C 12:6. 
Belá n/Cir. D 14 14 0 0 218:34 42
Dlhé n/Cir. B 14 11 0 3 158:94 36
Kochanovce C 14 9 1 4 149:103 33
Košarovce C 14 8 0 6 138:114 30
Hažín /Cir. B 15 6 1 8 132:138 28
Kolonica/Lad. B 14 6 0 8 109:143 26
Lieskovec 14 4 2 8 106:146 24
Ptičie B 15 3 2 10 98:172 23
Stakčín B 14 0 0 14 44:208 14

Športovcom Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018 sa stal brankár Tatrana Prešov Igor Čupryna. Cenu predsedu PSK udelil prešovský župan Milan Majerský legende 
popradského, ale aj slovenského hokeja, Arne Krotákovi. Krajská samospráva udeľovala ocenenia v rámci galavečera 13. marca v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Viac 
v budúcom vydaní týždenníka...   |  TEXT A FOTO -MJK-
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TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ
Sninská ul. 27, 066 01

HARMONOGRAM JARNÉHO UPRATOVANIA 
V MESTE HUMENNÉ v roku 2019

V súvislosti so zabezpečením jarného upratovania v meste Humenné, Technické služby mesta Humenné sa budú riadiť nasledovným harmonogramom. 

Termín akcie:   
8. marec – 2. apríl 2019 

 I. etapa 2. – 12. apríl 2019 
 II. etapa (podľa požiadaviek  

predsedov SVB)

Rozsah činností:
- čistenie verejných priestranstiev, 

námestí a parkov 
- upratovanie verejných priestran-
stiev bytových a rodinných domov 
v spolupráci s užívateľmi bytov a 

domov
- údržba trávnatých plôch

- odstraňovanie čiernych skládok 
odpadu a nepotrebného materiálu z 

verejných priestranstiev mesta 
- čistenie komunikácií 

Propagácia akcie: 
spravodajstvo HNTV * www.hu-
menne.sk * www.tshe.sk * www.

zemplincanonline.sk 

Materiálno-technické  
zabezpečenie:

Technické služby zabezpečia me-
chanizmy na odvoz vyhrabaného 

odpadu školám, z bytových a rodin-
ných domov, z parkov a verejných 
priestranstiev. Počas jarného upra-

tovania budú Technickými službami 
pre činnosti súvisiace s odvezením 
odpadu a čistením mesta vyčlenené 

tieto mechanizmy: 
- 2 traktory pre zber vyhrabaného 

lístia, trávy a konárov
- 1 auto na odvoz veľkoobjemových 

kontajnerov 
- 1 Fiat Ducato na zber drobného 

odpadu 
- v prípade potreby sa vyčlenia 

ďalšie mechanizmy 
 

Rozpis jarného upratovania: 
Činnosti súvisiace s jarným uprato-
vaním budú zabezpečované zamest-
nancami Technických služieb, oby-

vateľmi mesta - majiteľmi rodinných 
domov a v spolupráci s predsedami 

vlastníkov bytov na základe zorgani-
zovanej brigády.

STANOVIŠTIA ROZMIESTNENIA 
7 m3 KONTAJNEROV 

Prvá etapa  
- od 8. marca do 2. apríla 2019

08. – 12. marec 2019
Kudlovská ul. (zvonica, točňa, pri 
požiarnikoch) * Kudlovská ul. – 

Sídlisko Poľana * Sídlisko Poľana 
park * Sídlisko Poľana (č. 59 a 37) * 
Liesková ul. * Kalininova ul. – Já-

nošíkova ul.

12. – 15. marec 2019
Majakovského ul. * Brestovská ul. 

(2x) * Ul. Janka Kráľa * Ul. Soviet-
skych hrdinov * Domašanská ul. * 

Záhradná ul. * Pod lesom (č. 9 a 18)

15. – 19. marec 2019
Jasenovská ul. (cip) * Na Podskalku 
* Jasenovská ul. (č. 105) * Jasenov-

ská ul. (ihrisko) * Čapajevova ul. 
Valaškovská ul. * Valaškovský most 
pri parku * Kukučínova ul. * Košic-

ká ul. (pri zastávke MHD)

19. – 22. marec 2019
Gaštanová ul. (č. 110) * Gaštanová ul. 

(CO) * Na lieskovčíku * Gaštanová 
ul. (dentálne stredisko) * Budovateľ-
ská ul. * Starinská ul. (točňa MHD) * 
Starinská ul. (obchod) * Starinská ul. 
(ihrisko) * Starinská ul. (hlavná, stred 

pod MHD) * Agátová ul.

22. – 26. marec 2019
Ul. Osloboditeľov * Orechová ul. (č. 
32 a 16) * Fučíkove sady * Jilemníc-
keho sady * Sadová ul. * Lipová ul. 
(č. 25-27) * Puškinova ul. (stred) * 

Tyršova ul. 

26. – 29. marec 2019
Ul. Čsl. Armády – Pugačevova ul. 
* Pugačevova ul. 20 * Poľná ul. 

(záhradkári) * Pugačevova ul. 1 * 
Družstevná ul. 1469 (stred) * Štú-
rova ul. (archív, pri výmenníku * 

Suchý jarok

29. marec – 2. apríl 2019
Ševčenkova ul. 10) * Laborecká 
ul. 28 * Třebíčska ul. 14 a 15 * 

Dargovských hrdinov 15 * Dobrian-
skeho ul. 51 a 53 * Duchnovičova 
ul. – Hrnčiarska ul. * Valaškovská 
ul. – Jasenovská ul. * Jasenovská 

ul. (bytovky) * Mierová ul. (M3/A 
výmenník)

Termín ukončenia jarného upratova-
nia 12. apríla 2019.

Bližšie informácie na nižšie uvede-
ných telefónnych číslach:

775 43 56, 0903 272 406 - prevádzka 
komunálneho odpadu  

(pristavenie a odvoz 7 m3
kontajnerov, resp. ďalšie pristavenia 
7 m3 kontajnerov v rámci termínu)

788 00 53, 0905 422 392 - prevádzka 
verejnej zelene (poskytovanie me-
chanizmov na odvoz vyhrabaného 

lístia, trávy a konárov)
775 50 20, 0903 272 415 - sekreta-

riát TS
Veľkoobjemové kontajnery sú 

prístupné všetkým občanom mesta 
Humenné.

Biologicky rozložiteľný odpad (vy-
hrabaná tráva, lístie, konáre, BRO 
zo záhrad) majú občania možnosť 

doviezť do areálu TS, Sninská ul. 27 
v Humennom, v prevádzkovej dobe 
od 6.00 – 14.00 hod., 7 dní v týždni. 
Avšak súčasťou harmonogramu jar-
ného upratovania je aj harmonogram 
zberu BRO, ktorý tvorí samostatnú 
časť (informácie na tel. čísle 0911 
929 146; resp. www.tshe.sk, www.

humenne.sk).

Akumulátory a batérie, odpadové 
oleje z motorových vozidiel a vyra-
dené elektronické zariadenia môžu 

občania mesta priniesť do areálu 
Technických služieb mesta Humenné 
v prevádzkovej dobe od 6.00 – 14.00 
hod., pondelok až sobota (informácie 

na tel. čísle 057 / 775 43 56, 0903 
272 406).

ZAKAZUJE SA vhadzovať alebo 
ukladať DROBNÝ STAVEBNÝ 
ODPAD do kontajnerov alebo 

ku kontajnerom. Občania mesta 
Humenné môžu stavebný odpad 
odovzdať v prevádzkovej dobe 

od 6.00 – 14.00 hod., pondelok až 
piatok, na prevádzku TS, Sninská ul. 
27 v Humennom. Drobný stavebný 

odpad je od 1. 1. 2016 spoplatnený v 
zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o od-
padoch a VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
č. 130/2014, Doplnok 1, vo výške 
0,045 € / kg. Porušenie zákazu sa 
bude trestať peňažnou pokutou.

Ing. Milan Kuruc,
riaditeľ Technických služieb mesta 

Humenné

INZERCIA


