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Ak chcú Humenčania platiť  menej 
za odpad, musia viac separovať

 Výstava kraslíc vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom je poctou 
nositeľom kultúrnej tradície

 V humenskej nemocnici 
hľadali Medika roka 2019

  Viac na str. 7   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné

Technické služby vyseparujú 
ročne približne 3-tisíc ton od-
padu, čo z celkového množstva 
vyzbieraného odpadu predsta-
vuje približne 40 percent. Na 
prevádzku separačného dvora 
nie je potrebný finančný prí-
spevok mesta, pretože náklady 
kryje organizácia zodpovednosti 
výrobcov ENVI-PAK, a. s., s kto-

rou mesto a následne Technické 
služby ako zberová spoločnosť 
podpísali Zmluvu o prevádzke 
triedeného zberu. Náklady na 
prevádzku separačného dvora 
predstavujú čiastku 325 760 
eur. Mesto ale prostredníctvom 
technických služieb platí za 
zber, odvoz a uloženie odpa-
du na skládke. Samospráva dá 
tento rok technickým službám 
príspevok na komplexné   rieše-

nie nakladania s komunálnym 
a nebezpečným odpadom vrá-
tane starostlivosti o uzatvorenú 
skládku odpadov sumu 727-ti-
síc eur. Ak chce mesto platiť čo 
najmenej za uloženie odpadu 
na skládke, musia obyvatelia čo 
najviac separovať.

Podľa riaditeľa sú 
viacerí Humenčania 
uvedomelí a separujú

Od 1. januára tohto roku platí na 
Slovensku nový spôsob spoplat-
ňovania uloženia odpadu. Obce, 
ktorým sa podarí vyseparovať 
viac odpadu, zaplatia za ulože-
nie odpadu na skládke menej. 
Riaditeľ technických služieb 
odhaduje, že vlani vyseparova-
li viac ako 40 percent odpadu. 
„My ešte definitívne nemáme 
uzavreté množstvo, potvrdené 
množstvo zhodnotených odpa-

Od množstva vyseparovaného odpadu sa odvíjajú poplatky za uskladnenie odpadu na skládke. „Čím viac budeme separovať, tým 
menšie poplatky na skládku budeme odvádzať,“ potvrdil riaditeľ Technických služieb mesta Humenné Milan Kuruc.
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dov. Už teraz viem v spoluprá-
ci s mestským úradom, že to 
percento prekročí hranicu 40 
percent, odhadujem maximálne 
tých 42 percent,“ povedal Milan 
Kuruc na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva v Humennom. 
Potvrdil, že od toho sa bude 
odvíjať aj výška poplatku za 
množstvo uloženého odpadu na 
skládke. Očakáva, že v prípade 
Humenného to bude 7 eur za 
tonu odpadu. „Zmestili sme sa 
ešte do hranice tých 7 eur, ak by 
to percento bolo nižšie, myslím, 
že ďalšia hranica nasleduje 10 
eur. Za touto by bolo už dosť ka-
tastrofické v rámci mesta zvýšiť 
cenu o takú čiastku. Ale vďaka 
uvedomelosti niektorých obča-
nov sme sa dostali nad tú hrani-
cu 40 percent. Pevne verím, že 
to bude nad 41 percent,“ dodal 
Kuruc.

Poslanec: 
V domácnostiach sa 
málo separuje
Poslanec Branislav Čekovský je 
presvedčený, že v nasledujúcich 
mesiacoch musí mesto urobiť 
viac, aby sa zvýšila miera sepa-
rovania. „Mňa by zaujímalo, 
čo vieme robiť napríklad, aby 
dosiahli sme separovateľnosť 
55 percent. Je potrebné vypra-
covať nejakú stratégiu, určiť si 
nejaké ciele a potom tým cieľom 
podriadiť všetky naše činnosti. 

Ja si myslím, v prvom rade, sú 
dva problémy separovania: prvá 
vec je anonymita, kto tam hádže 
do tých kontajnerov, druhá vec 
je, že už ani v domácnostiach 
sa neseparuje, nad tým sa treba 
zamyslieť a možno aj cez nejaké 
fondy a granty dotovať kontaj-
nery, ktoré už priamo v domác-
nostiach odpadkové koše majú, 
miesto na triedený dopad, lebo 
toto je základ,“ povedal Čekov-
ský. Je presvedčený, že ak Hu-
menčania nevytriedia odpad 
doma, neskôr je jeho separácia 
náročnejšia a komplikovaná. 

Kuruc: Potrebujeme 
viac kontajnerov
Riaditeľ Milan Kuruc vysvetlil, 
že problémy so separovaním 
by čiastočne zlepšil väčší počet 
kontajnerov. Navýšiť ich počet 
ale podľa Kuruca nebude jedno-
duché. „S tým máme problém, 
firma ENVI-PAK, tzv. organizá-
cia združenia výrobcov, nechce 
realizovať našu požiadavku na 
zvýšenie počtu kontajnerov na 
separovaný odpad, pretože im to 
nabúra takzvanú efektivitu zbe-
ru. Poviem to otvorene, oni chcú 
svoju mieru zisku a my, keď ten 
zber separovaného odpadu bu-
deme realizovať, povedzme nie 
2-krát, 3-krát týždenne, ale po-
vedzme 5-krát týždenne, im to 
nevychádza finančne, klesne im 
miera zisku. To je náš problém, 
prečo nemôžeme rozšíriť sieť. Je 
dôležité sadnúť si s nimi, oni mi 

aj sľúbili, že na prelome rokov sa 
stretnem s vedením mesta, s ve-
dením firmy ENVI-PAK, rozobe-
riem situáciu,“ dodal Kuruc. „Im 
takáto situácia vyhovuje, budem 
ich kontaktovať ďalej, pretože 
od toho sa odvíja aj budúcnosť 
našich poplatkov, takže my ne-
jakým spôsobom musíme ich 
donútiť, aby nám dovolili rozší-
riť siete kontajnerov, množstvo 
kontajnerov,“ upozornil riaditeľ.

Ak budú Humenčania 
zodpovední, poplatky za 
odpad budú nižšie
Technické služby majú oproti 
minulému roku v tohtoročnom 
rozpočte o 280-tisíc eur viac. 
Z tejto sumy až 188-tisíc eur pôj-
de na platy 102 zamestnancov 
vrátane odvodov. Kuruc vysvet-
lil, že to súvisí s nárastom miezd 
pracovníkom štátnej a verejnej 
správy o 10 percent. Dodal, že do 
navýšenia je zarátaná aj pred-
pokladaná cena navýšenia za 

uskladnenie odpadu. „Chcel by 
som upozorniť poslancov a oby-
vateľov mesta, aby sa k tomu 
postavili tak ako treba, pretože 
nie je to výmysel terajšieho ve-
denia mesta. Tomuto navýšeniu 
by sa nikto z nich nevyhol, je 
to v zmysle zákona, musíme to 
prijať tak, ako nám zákon káže. 
Tých 40-tísíc eur je odhadovaná 
čiastka, všetko záleží od toho, 
ako budeme odpad separovať 
teraz, a v budúcnosti hlavne, 
pretože od toho sa vyvíjajú po-
platky za uskladnenie odpadu. 
Čím viac budeme separovať, tým 
menšie poplatky na skládku bu-
deme odvádzať. Je na nás a na 
uvedomelosti občanov tohto 
mesta, ako sa k tej separácii po-
stavíme. Ak budeme zodpoved-
ní, tak poplatky budú nižšie, ak 
budeme menej zodpovední, tak 
budú, samozrejme, podstatne 
vyššie,“ uzavrel Kuruc.

porkačovanie zo strany 1 

Riaditeľ Technických služieb mesta Humenné Milan Kuruc. |   FOTO: MIPO

Ak chcú Humenčania platiť  menej za odpad, musia viac separovať

Záujemcovia môžu vidieť  Sninu a okolie na fotografiách z vtáčej perspektívy 
tasr, Snina 

Návštevníci Mestského kul-
túrneho a osvetového stre-
diska (MKOS) v Snine môžu 
vidieť mesto i jeho okolie na 
fotografiách z vtáčej perspek-

tívy. Výstava predstavuje 16 
veľkoformátových leteckých 
snímok. Záujemcovia tak po-
myselne preletia nad samot-
ným mestom, zavítajú aj do 
okolitých obcí. „Ukážeme im 
tiež vodárenskú nádrž Stari-

na, drevený chrám v Šmigov-
ci či Sninský kameň. Výstava 
odhalí návštevníkom prierez 
toho najzaujímavejšieho, 
čo v tomto regióne možno 
vidieť,“ povedala pre TASR 
Ivana Krchnavá, ktorá vý-

stavu organizačne zabezpe-
čila v spolupráci so sninským 
MKOS. Autorom väčšiny sní-
mok je pilot a fotograf Matúš 
Krajňák. Výstava je verejnos-
ti prístupná do konca apríla.
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Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Aktuálny ročník podujatia je poc-
tou nositeľom kultúrnej tradície 
a oslavou ľudovej umeleckej tvo-
rivosti v širokej palete tradičných 
i nových techník a vzorov staroby-
lého umenia. Vystavovaný súbor 
kraslíc tvorí vyše tisíc autorských 
diel, ktoré na výstavné účely po-
skytlo viac než sto autorov z jednot-
livých regiónov Slovenska, Ukraji-
ny, Poľska a Maďarska. Medzi 
vystavovateľmi sú mnohonásobne 
ocenení autori predchádzajúcich 
výstavných ročníkov, laureáti sú-
ťaže veľkonočných kraslíc organi-
zovanej v roku 2018 Kultúrnym 
centrom v Przemyśli, autori, kto-
rých diela sú súčasťou múzejného 
zbierkového fondu v maďarskom 
múzeu Tojásmuseum Zengövarko-
ny, a vyše sto kusov kraslíc desia-
tich autorov prezentuje Zakarpat-
ské múzeum ľudovej architektúry 
a bývania v Užhorode. Výstava 
ponúka návštevníkom kraslice 
v podobe starobylých písanok s ge-
ometrickými i rastlinnými vzormi, 
driapanok zhotovených technikou 
vyškrabovania, krapanok vyhoto-
vených pôvodnou voskovou tech-

nikou a technikou voskovej batiky, 
tradičných farebných vajíčok bez 
vzorov (krašanok),   kraslíc zhoto-
vených technikou olepovania cver-
nami, slamou,  papierom a rôznym 
ozdobným materiálom, technikami 
drôtovania, maľovania, madeiry 
a patchvorku. Súčasťou prezento-
vanej výstavy je mimoriadna kolek-
cia zachovanej tradičnej výzdoby 
kraslíc-písanok z bohatej tvorby 
významnej krasličiarky horného 
Zemplína pani Zuzany Kapráľovej 
(1924 - 2018) zo Stakčína. Vystavo-
vaná zbierka takmer stovky kraslíc 
s pôvodnou, prevažne florálnou 
výzdobou, je vzácnou ukážkou 
ojedinelého umeleckého cítenia 
a neobyčajného súzvuku autorky 
s prírodou. Vystavované kraslice 
dopĺňajú ukážky zbierkových pred-
metov etnografického zbierkového 
fondu Vihorlatského múzea v Hu-
mennom v podobe repliky šesť-
storočnej kraslice pochádzajúcej 
z Ukrajiny a obrazovej prezentácie 
kraslíc vyhotovených tradičnými 
technikami zdobenia. Súčasťou 
slávnostného programu otvorenia 
výstavy bolo uvedenie hudobné-
ho CD nosiča pod názvom Piesne 
Márie Čokynovej s piesňami jednej 

z najvýznamnejších interpretiek 
pôvodných rusínskych piesní re-
giónu horného Zemplína v poda-
ní dievčenskej hudobnej skupi-
ny Bosoročky. Aktuálna výstava 
kraslíc spojená s predajom potrvá 
vo Vihorlatskom múzeu v Humen-
nom do 30. apríla 2019  −  počas 
pracovných dní v čase od 9. do 17. 
hodiny, počas voľných dní  (6., 7., 
13., 14. apríla 2019) v čase od 13. 

do 17. hodiny. Ďakujeme všetkým 
autorom a návštevníkom výsta-
vy za podporu podujatia a úsilie  
uchovávať a prezentovať  kultúrne 
dedičstvo karpatského regiónu ako 
fenoménu spojenia krásy, tvorivos-
ti, bohatosti  tradícií a možností 
kultúrnej spolupráce národov a ná-
rodností. 

mk, Humenné

„Žijeme v rýchlo meniacom sa 
svete. Dokážeme to zvládnuť len 
vtedy, ak sa mu ešte rýchlejšie pri-
spôsobíme. Robotizácia o chvíľu 
zásadným spôsobom zmení trh 
práce a mnoho pracovných pozícií 
buď zanikne, alebo prejde veľkou 
zmenou. Moderné technológie a 
umelá inteligencia sú príležitosťou, 

ako sa stať úspešným a pritom ostať 
doma. Cestou k tomu je stanovenie 
si cieľov, neustála práca na sebe, v 
organizácii svojho času a plánovaní 
aktivít, využívanie technológií na 
vzdelávanie. Dôležité je tento svoj 
rozvoj začať ešte skôr, než začneme 
budovať svoju kariéru. Preto som 
začal realizovať cyklus diskusií so 
žiakmi stredných škôl o potrebe 
budovania vlastného kariérneho 

rastu. Kombináciou aktivít, kde 
trénujeme potrebné znalosti a pre-
zentácií faktov o tom, ako si svoj 
rozvoj nastaviť, chcem mladým ľu-
ďom ukázať, aké obrovské možnos-
ti majú na dosah. Bude záležať len 
na nich, ako sa v budúcnosti budú 
mať, pretože toto storočie zo všet-
kých najviac praje pripraveným,“ 
vysvetlil tieňový minister školstva 
za OĽANO Miroslav Sopko. „Mu-

sím pochváliť mladých, s ktorými 
som doteraz tieto diskusie viedol, 
že majú záujem na sebe pracovať. 
Veľa vecí bolo pre nich úplne no-
vých a nebáli sa opýtať. Otvorená 
komunikácia a schopnosť viesť 
kultivovaný dialóg je ďalšou dôle-
žitou zručnosťou, ktorá im výrazne 
pomôže stať sa úspešnými,“ dodal 
M. Sopko.

Výstava kraslíc vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je poctou nositeľom kultúrnej tradície

V Humennom sa uskutočníla diskusia o kariérnom raste

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska v Prešove pozývajú širokú verejnosť  
na XXVII. ročník medzinárodnej súťažno-prezentačnej výstavy kraslíc Karpatská kraslica 2019.

Poslanec NR SR Miroslav Sopko odštartoval celoslovenskú sériu diskusií so stredoškolákmi na tému ich kariérneho rastu. Prvé debaty 
sa uskutočnili na východnom Slovensku. Poslanec NR SR, ktorý je povolaním učiteľom a tiež bývalým viceprezidentom Slovenskej 

komory učiteľov, diskutoval so študentmi tretieho a štvrtého ročníka aj v Humennom na Strednej odbornej škole obchodu a služieb. 
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Hasiči z Humenného zasahovali pri požiari chaty aj rodinného domu

Dezinfekcia prikrmovacích zariadení je po ukončení obdobia núdze povinná 

tasr, Humenné    

Hasiči v Prešovskom kraji boli 
v noci na nedeľu 24. marca pri troch 
vážnejších udalostiach. Zasahovali 
pri dvoch požiaroch i úniku plynu. 
TASR o tom informoval operačný 
dôstojník Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru 
(HaZZ) v Prešove. Požiar rekreačnej 
chaty v obci Habura pri Medzilabor-

ciach bol ohlásený v sobotu (23.3.) 
krátko po 22.00 h. „Vysoká škoda si 
vyžiadala prítomnosť príslušníkov 
Požiarnotechnického a expertízne-
ho ústavu,“ poznamenal dôstojník. 
Na miesto okrem hasičov z Medzi-
laboriec privolali aj príslušníkov 
z Humenného, odkiaľ im na pomoc 
vyrážala aj Záchranná brigáda (ZB) 
HaZZ. Pol hodinu po polnoci zasa-
hovali hasiči tiež pri požiari, a to 

rodinného domu v obci Stakčín, 
neďaleko Sniny. „Tri osoby sa nadý-
chali splodín horenia a boli ošetrené 
privolanou osádkou rýchlej zdra-
votnej pomoci,“ ozrejmil dôstojník. 
Na mieste boli siedmi hasiči zo Sni-
ny a ZB HaZZ z Humenného spolu 
s tromi kusmi techniky. Posledný 
vážnejší výjazd mali okolo 3.30 h 
v obci Ruská Nová Ves v Prešov-
skom okrese, kde bolo ohlásené po-

dozrenie na únik plynu v rodinnom 
dome a tiež nevoľnosti obyvateľov. 
„Naši príslušníci namerali analyzá-
torom nebezpečných plynov a pár 
v objekte zvýšené hodnoty oxidu 
uhoľnatého. Šesť osôb bolo ošetre-
ných a odvezených na pozorovanie 
do Fakultnej nemocnice s poliklini-
kou v Prešove,“ priblížil dôstojník. 
Na mieste boli štyria prešovskí ha-
siči s tromi kusmi techniky.

tasr, Humenné    

Potreba dezinfekcie je podľa neho 
o to naliehavejšia, o čo koncentro-
vanejšie sa pri týchto objektoch 
zdržiavala zver. „Zvyšujúca sa 
teplota a vlhkosť taktiež urýchľujú 
rozmnožovanie choroboplodných 
baktérií a plesní,“ zdôraznil. Ako 
ďalej uviedol, dezinfekcia sa vy-
konáva tak, že z okolia kŕmnych 
zariadení sa odstránia zvyšky po-
travy, ktorá popadala na zem, tiež 
znehodnotené krmivo a zvyšky 
trusu. „Terén, na ktorom sa zver 
koncentrovala, ošetríme dezin-
fekčným prostriedkom — vápnom, 
chlórovým roztokom s formalde-
hydom, lúhom a podobne,“ vysvet-
lil s tým, že miesto možno posypať 
chloramínom, nehaseným vápnom 
a je potrebné ho prerýľovať. „Pri 

prenosných kŕmnych zariadeniach 
tieto preložíme na iné miesto,“ 
doplnil. Pokračoval, že rovnakým 
spôsobom sa asanujú aj poľovnícke 
políčka, na ktorých pestovali plodi-
ny na prikrmovanie zveri, a tiež ná-
sypce pre pernatú zver. „Zostatky 
krmiva spod násypca vyhrabeme 
a vyvezieme z revíru do odpadu, 
zem posypeme chloramínom alebo 
vápnom a prerýľujeme. V prípade, 
že sa v blízkosti kŕmnych zariade-
ní našla uhynutá zver alebo sa vy-
skytla nákazlivá choroba, robí sa 
dezinfekcia dôkladnejšie a opako-
vane,“ zdôraznil. Kontrolu nad to-
uto činnosťou vykonáva podľa jeho 
ďalších slov pozemkový a lesný 
odbor pri každom okresnom úra-
de, prípadne príslušná veterinárna 
a potravinová správa. „V prípade, 
ak by sa nezrealizovala dezinfekcia 

prikrmovacích zariadení a zver sa 
dostala do kontaktu so znehod-
noteným krmivom, prípadne s 
choroboplodnými zárodkami, pri-
spievame tým k prenosu rôznych 
chorôb, čo je v priamom rozpore s 
povinnosťami užívateľa poľovného 
revíru,“ upozornil Dutko s tým, že 

ten má povinnosť vykonávať všetky 
opatrenia na zamedzenie rozširo-
vania prenosných chorôb. „Zvlášť 
aktuálny je v súčasnosti africký 
mor ošípaných, kde je namieste 
dodržiavať prísnu hygienu ako jed-
no z opatrení proti jeho ďalšiemu 
šíreniu,“ uzavrel.

Dezinfekcia prikrmovacích zariadení je po ukončení obdobia núdze povinná. Užívateľom poľovných revírov to ukladá priamo zákon o poľovníctve. 
Ako pre TASR uviedol predseda poľovníckej komisie Obvodnej poľovníckej komory v Humennom Jaroslav Dutko, vykonáva sa v jarnom období.

Dezinfekcia sa vykonáva tak, že z okolia kŕmnych zariadení sa odstránia zvyšky potravy, ktorá 
popadala na zem, tiež znehodnotené krmivo a zvyšky trusu.  |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Pri Humennom v blízkosti koľajníc našli mŕtveho muža
tasr, mpo, Humenné    

V blízkosti traťovej koľaje v úseku 
Strážske – Humenné bola nájdená 
mŕtvola muža neznámej totožnosti. 
„Príčina usmrtenia je predmetom 
vyšetrovania, predbežne však bolo 
vylúčené, že by k nemu došlo v 
súvislosti so železničnou prevádz-

kou,“ informoval hovorca Železníc 
Slovenskej republiky (ŽSR) Michal 
Lukáč. Na tratiach Železníc Sloven-
skej republiky (ŽSR) došlo počas 
uplynulého týždňa k trom zrážkam 
vlaku s ľuďmi. Doplnil hovorca 
ŽSR Michal Lukáč. V úseku Brati-
slava Vajnory – Bernolákovo zrazil 
a usmrtil osobný vlak neznámeho 

muža. Ženu ležiacu pri koľaji zrazil 
osobný vlak v ŽST Dubová, zrane-
nú ju odviezli na ošetrenie. Osobný 
vlak v ŽST Svit zachytil muža, kto-
rý náhle vstúpil do priechodného 
prierezu koľaje pred zastavujúci 
vlak. Vlak muža odrazil vedľa ko-
ľaje, nárazom a pádom došlo k 
poraneniu hlavy. „Privolaná rýchla 

zdravotná pomoc muža pri vedomí 
odviezla,“ priblížil Lukáč. Želez-
nice Slovenskej republiky opako-
vane apelujú na všetkých vodičov, 
chodcov, cyklistov, aby si pred že-
lezničným priecestím počínali vždy 
mimoriadne opatrne, najmä sa pre-
svedčili, či môžu bezpečne prejsť 
cez železničné priecestie.

Na tratiach došlo predminulý týždeň k trom zrážkam vlaku s ľuďmi. 
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Mesto Humenné obnoví činnosť  folklórneho súboru Kalina

Prešovský kraj vlani navštívilo viac ako 900-tisíc návštevníkov

Milan Potocký, Humenné       

Folklórny súbor Kalina obnoví svo-
ju činnosť vďaka podpore mesta 
Humenné. Poslanci na poslednom 
rokovaní mestského zastupiteľ-
stva schválili návrh poslanca Ivana 
Hoptu a na činnosť súboru odklepli 
z rozpočtu 3-tisíc eur. Zriaďova-
teľom súboru Kalina bude MsKS 
v Humennom. „Ja osobne si mys-
lím, ak usporiadame koncert z do-
mácich súborov, tak 3-tisíc eur nám 
bohato stačí na to, aby sme mohli 
usporiadať tento koncert. A aby 
sme mohli podporiť iniciatívu bý-
valých folkloristov, ktorí chcú ob-
noviť folklórny súbor. Mesto malo 
kedysi veľmi pekný folklórny súbor 
a nestálo nás to prakticky nejaké 
veľké finančné prostriedky. Ja si 
myslím, že tú iniciatívu by sme mali 
podporiť. Tých 3-tisíc eur si pred-
stavujem, že budú vyčlenené na ob-
novenie nejakého materiálneho za-
bezpečenia, žiadne mzdy. Čiže vy-
členíme im miestnosť v Mestskom 
kultúrnom stredisku a pomôžeme 

im finančne na obnovenie tejto 
činnosti,“ povedal Hopta. „Pomôže 
to ľuďom, ktorí majú radi folklór,“ 
poznamenal poslanec.

Riaditeľka: Na súbor bude 
potrebných 30-tisíc eur
Riaditeľa MsKS v Humennom 
Marta Helemiková upozornila 
poslancov, že na činnosť súboru 
bude potrebná až suma 30-tisíc 
eur. „Ja uvítam aj súbor, ale to nie 
je iba 3-tisíc eur, nakoľko my sme si 
urobili taký rozpočet, s pani pred-
nostkou som o tom diskutovala. 
Potrebujeme pedagóga, tanečného 
pedagóga, ktorý má na to vzdelanie. 
Čiže tam to určte nebude o tom, že 
to môže viesť hocikto, kto vie tan-
covať. Takisto potrebuje hudbu, 
pretože folklórny súbor bez hudob-
níkov, bohužiaľ, to je len krúžok. 
Folklórny súbor bez hudby je to 
čisto krúžok. Potrebujeme korepe-
títora, ktorý im spracúva noty, a os-
tatné náklady ani nevravím. Tak na 
začiatok sme to vypočítali len zák-
lad cez 30-tisíc eur. Na začiatok,“ 

vysvetlila Helemiková. Dodala, že 
ak to chcú robiť na profesionálnej 
úrovni, musia zamestnať odbor-
níkov. „Jednoducho nemôžeme 
nechať učiť niekoho. My nie sme 
súkromné občianske združenie, ja 
musím dať učiť niekoho, kto má 
na to vzdelanie, tak ako základná 
umelecká škola nemôže nechať učiť 
tanec človeka, ktorý tancu nerozu-
mie a ktorý ho nevie. Bohužiaľ. A to 
sme počítali iba s jedným taneční-
kom-vedúcim tanca,“ zdôraznila 
Marta Helemiková.

Poslanec: Nehľadajme 
výhovorky
Hopta hovorí, že súbor nebude 
potrebovať na obnovenie svojej 
činnosti živú hudbu. „Oni chcú 
v podstate len priestor, aby sa 
mohli schádzať, trénovať, kúpiť si 
nejaké cvičky, nič iné od vás zatiaľ 
nechcú. Možno bude trvať rok, do-
kedy sa dostanú do nejakej formy. 
Nehľadajme výhovorky, ako sa to 
nedá, ale ako sa to dá. Myslím si, 
že od septembra by ste mali prísť 

s novým programom činnosti kul-
túrneho a spoločenského strediska, 
čo bude v danom nasledujúcom ka-
lendárnom školskom roku tak, aby 
tí mladí ľudia naozaj mali kde sa 
schádzať, aby to tam v kultúrnom 
stredisku žilo, aby ste to neuzatvo-
rili o 15 hodine,“ povedal poslanec 
Hopta. „Tí, čo poznajú choreogra-
fie, nepotrebujú k tomu žiadnu živú 
muziku, chcú vyvíjať činnosť a vy tu 
vypočítate nejakých 30-tisíc eur,“ 
ohradil sa poslanec. Zástupkyňa 
primátora Mária Cehelská uviedla, 
že súbor bude musieť pravdepo-
dobne investovať do krojov. „Starí 
kaliňáci, ktorí tancovali, tie kroje, 
ktoré sú tam úžasné robené síce 
veľmi dávno, možno že materiálovo 
nie sú veľmi v poriadku,“ vysvetlila 
Cehelská. Poslanci napokon schvá-
lili na obnovenie činnosti súboru 
sumu 3-tisíc eur. Zriaďovateľom 
súboru bude Mestské kultúrne 
stredisko v Humennom. Za bolo 21 
prítomných poslancov, nikto nebol 
proti.

tasr, Prešovský kraj       

V roku 2018 navštívilo Prešovský kraj 
932 121 návštevníkov, z toho bolo 
285 225 zahraničných. Podľa Jaro-
slavy Petričovej z odboru štatistiky 
cestovného ruchu a energetiky pra-
coviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR 
v Prešove v porovnaní s rokom 2017 
sa ich počet zvýšil o 4,2 percenta. Na 
celkovom počte návštevníkov v Slo-
venskej republike sa kraj podieľal 
16,7 percentami a na počte zahranič-
ných 12,6 percentami. Prešovský kraj 
je podľa Petričovej tretí najnavštevo-
vanejší na Slovensku, hneď po Bra-
tislavskom a Žilinskom. V prevažnej 
miere sa na návštevnosti podieľali 

Slováci, zahraniční návštevníci tvorili 
30,6 percenta. „Najvyššie zastúpenie 
z celkového počtu zahraničných náv-
števníkov mali hostia z Českej repub-
liky, Poľska, Maďarska, Nemecka a 
Ukrajiny. Najviac návštevníkov Pre-
šovského kraja sa ubytovalo v okre-
se Poprad, ďalej nasledovali okresy 
Kežmarok, Prešov a Bardejov. Do 
okresu Poprad prišlo najviac zahra-
ničných návštevníkov, a to 21,9 per-
centa z celkového počtu návštevníkov 
kraja,“ uviedla Petričová. Priemerná 
dĺžka pobytu návštevníkov v kraji 
bola 3,1 dňa. Dlhšie pobyty boli za-
znamenané v okresoch Bardejov, a to 
6,8-dňové, a Stará Ľubovňa 4,9-dňo-
vé, čo ovplyvňovala hlavne kúpeľná 

turistika. Naopak, najkratšie pobud-
li návštevníci v okrese Humenné 
s priemerným počtom prenocovaní 
1,6 dňa. V priemere najdlhší pobyt 
v dňoch bol zaznamenaný u hostí 
z Bieloruska, Dominikánskej repub-
liky, Albánska a Egypta. Návštev-
níkom Prešovského kraja ku koncu 
decembra 2018 poskytovalo podľa 
ŠÚ SR ubytovacie služby 728 uby-
tovacích zariadení. Ich počet medzi-
ročne vzrástol o 66 objektov. Najviac 
ich je v okresoch Poprad, Kežmarok 
a Prešov. Celkové tržby za ubytovanie 
v Prešovskom kraji dosiahli hodnotu 
71,5 milióna eur, čo z celosloven-
ských tržieb predstavuje 16,7 per-
centa. „Oproti minulému roku tržby 

vzrástli o 13,7 percenta. Podiel tržieb 
od domácich návštevníkov v kraji 
predstavoval 64,1 percenta, v no-
minálnej hodnote to je 45,9 milióna 
eur,“ priblížila Petričová. Z jednotli-
vých okresov kraja najvyššie tržby za 
ubytovanie boli v okrese Poprad, a to 
51,3 milióna eur. „Priemerná cena za 
ubytovanie v kraji bola 24,65 eura, čo 
je o 2,97 eura nižšia, ako je priemer 
za Slovenskú republiku. Najvyššiu 
priemernú cenu za ubytovanie s hod-
notou 28,46 eura zaplatili návštevníci 
v okrese Prešov a najnižšiu priemer-
nú cenu 8,34 eura v okrese Bardejov,“ 
dodala Petričová.

Mestskí poslanci schválili v rozpočte na obnovenie činnosti FS Kalina 3-tisíc eur. Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Humennom 
Marta Helemiková upozornila, že ak budú chcieť viesť súbor na profesionálnej úrovni, náklady sa môžu vyšplhať na viac ako 30-tisíc eur. 

Najkratšie pobudli návštevníci v okrese Humenné s priemerným počtom prenocovaní 1,6 dňa.
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ts, Humenné, FOTO: SVET ZDRAVIA

Medik roka je odborná súťaž pre 
študentov 5. a 6. ročníka lekárskych 
fakúlt. Budúci lekári v odbore 
všeobecné lekárstvo si v nej mohli 
preveriť a zmerať svoje teoretické aj 
praktické poznatky v rámci odbor-
ných workshopov a v praktických 
podmienkach skutočnej nemocni-
ce. „Medici mali aj tento rok mož-
nosť vyskúšať si súťažiť v takých 
praktických disciplínach, s ktorými 
sa počas výuky bežne nedostanú 
do kontaktu. Dozvedeli sa tiež za-
ujímavé teoretické fakty z oblastí, 
ktoré sa štandardne na lekárskych 
fakultách nespomínajú. Súťaž však 
každý rok organizujeme nielen pre-
to, aby sme medikom povedali viac 
o trendoch v modernej medicíne, 
ale aj preto, aby sme sa od nich 
dozvedeli, v čom vidia problémy v 
zdravotníctve, aké sú ich priority 
a názory. Títo mladí ľudia budú 
čoskoro pracovať možno aj v našich 
nemocniciach a ja verím, že budú 
spolu s nami meniť slovenské zdra-

votníctvo k lepšiemu,“ hovorí gene-
rálny riaditeľ siete nemocníc Svet 
zdravia a siete polikliník ProCare 
MUDr. Vladimír Dvorový. V rámci 
praktických medicínskych work-
shopov si finalisti mali možnosť 
na makete vyskúšať resuscitovať 
či intubovať novorodenca, cez veľ-
kosť kľúčovej diery ošetrovali kĺb 
s pomocou artroskopickej kamery, 
zažili minúty hrôzy na urgentnom 
príjme či museli zvládnuť akútne 
krvácanie do tráviaceho traktu. 
Z nemedicínskych oblastí sa budúci 
lekári zoznámili napríklad s tým, 
ako zdravotné poisťovne platia le-
károv, či sa dozvedeli viac o finan-
ciách v zdravotníctve. Súťaž opäť 
ukázala, že študenti lekárskych 
fakúlt by uvítali viac praktických 
skúseností a možnosť získania po-
znatkov i z nemedicínskych oblastí 
už počas štúdia. Na prvom mieste 
sa umiestnil 25-ročný Martinčan 
Lukáš Weiss, ktorý je šiestakom 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine. „Absolútne som to ne-
čakal, keďže som mal pocit, že mi 

praktické veci 
nešli tak, ako 
by som oča-
kával. Takže 
sa teším,“ re-
agoval Lukáš, 
ktorému sa 
podarilo získať 
až 132 bodov 
z celkových 147. 
„Nikdy som 
nemal možnosť 
si v škole vy-
skúšať takéto 
praktické veci, stále to bolo o teórii. 
Takže táto súťaž bola dôležitá, už sa 
pomaličky blížime do praxe a wor-
kshopy boli veľmi kvalitné. Pred-
chádzajúcich víťazov sme tiež mali 
z Martina, tak aj od nich vieme, 
že je to tu super. Som rád, že som 
tu bol,“ dodal najlepší medik roka 
2019, ktorý získal hlavnú finančnú 
výhru v hodnote 3000 eur. Lukáš 
bol zároveň prvým v predtestoch.
Na druhom mieste sa umiestnil 
Dávid Drahoš, šiestak Lekárskej 
fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach. Tretie miesto 
obsadil István Bodor, študent 5. 
ročníka Lekárskej fakulty Univer-
zity Komenského v Bratislave. Is-
tván vyhral aj v špeciálnej kategó-
rii zdravotnej poisťovne Dôvera a 
získal finančnú výhru v hodnote 
1000 eur. Všetkým dvadsiatim fi-
nalistom bolo zároveň ponúknuté 
garantované pracovné miesto (traja 
najlepší si budú môcť vybrať odde-
lenie podľa vlastného výberu) v sie-
ti nemocníc Svet zdravia. 

Tatiana Rusinková, Humenné

Nedeľa 17. marca 2019 bola po-
slednou nedeľou pred jarnou rov-
nodennosťou a zároveň je už tra-
dične spojená s Dňom hvezdární a 
planetárií na celom Slovensku. Je 
to dlhoročná tradícia, ktorá bola 
založená v roku 1995 Medzinárod-
nou spoločnosťou planetárií – IPS z 
iniciatívy pracovníkov
planetária v talianskej Brescii. Rok 
2019 je už piaty v poradí, keď Vi-
horlatská hvezdáreň v Humennom 
v spolupráci s mestom Humenné 
aj tentoraz pripravila zaujímavý 
program pre priaznivcov astro-

nómie od tých najmenších až po 
dospelých rôzneho veku vo forme 
„otvorených dverí“. Podujatie za-
čalo o 9:00 hod. v aule hvezdárne 
rozprávkami s astronomickou te-
matikou. Celkovo sa zúčastnilo 40 
malých nádejných astronómov s 
rodičmi. V poobedňajších hodinách 
program pokračoval teleskopickým 
pozorovaním Slnka špeciálnym so-
lárnym teleskopom, kde návštevní-
ci mohli pozorovať slnečnú aktivi-
tu. V podvečerných hodinách bola 
na programe prednáška odborného 
pracovníka hvezdárne Mgr. Petra 
Mikloša. Keďže v júli tohto roka si 
pripomenieme polstoročie od oka-

mihu prvého pristátia človeka na 
Mesiaci, aktuálna téma „APOLLO 
11“ zaujala návštevníkov nielen od-
borným výkladom, ale aj autentic-
kými zábermi z pristátia na Mesiaci 
a aktuálnym dianím v kozmonau-
tike. Po prednáške a videopásme 
sa návštevníci presunuli na terasu 
hvezdárne a do kupoly, kde odbor-
ní pracovníci Mgr. P. Mikloš a Mgr. 
R. Adam výkladom a názornými 
ukážkami umožnili návštevníkom 
si ďalekohľadmi pozrieť Mesiac, 
planétu Mars a ďalšie objekty noč-
nej oblohy.
V pondelok 18. marca 2019 téma 
„APOLLO 11“ zarezonovala aj na 

prednáške pre študentov druhé-
ho ročníka Gymnázia arm. gen. L. 
Svobodu v Humennom. Záver Dňa 
hvezdární a planetárií patril znova 
deťom. Vo foyer Mestského kul-
túrneho strediska v Humennom 
bola slávnostne otvorená už po 34-
krát vernisáž „Vesmír očami detí“, 
kde bolo ocenených 49 výtvarných 
prác, ktoré vybrala odborná porota 
z celkového počtu 530 prác z 50
materských, základných a základ-
ných umeleckých škôl z okresov 
Humenné, Snina a Medzilaborce. 
Celkovo sa podujatí Dňa hvezdární 
a planetárií zúčastnilo 233 návštev-
níkov.

V humenskej nemocnici hľadali Medika roka 2019

Deň hvezdární a planetárií

Víťazom piateho ročníka súťaže Medik roka 2019, ktorú organizuje sieť nemocníc Svet zdravia, sa stal 25-ročný Lukáš Weiss z Jesseniovej lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského (UK) v Martine. Lukáš sa stal najlepším spomedzi 20 finalistov, ktorí počas víkendu (23.3. – 24.3.) súťažili v praktických i teoretických 

úlohách na pôde nemocnice v Humennom. Víťaz si domov odnáša 3000 eur a všetci finalisti získali od Sveta zdravia ponuku garantovaného pracovného miesta.

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci s mestom Humenné aj tentoraz pripravila zaujímavý program pre priaznivcov astronómie.
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Humenné: V rámci podujatia Deň vody v múzeu vysádzali deti semienka kvetov

Pri prírodnom turizme je dôležitý skúsený sprievodca

tasr, Humenné    

Deti v rámci neho vysádzali se-
mienka kvetov, ktoré by mali 
neskôr zdobiť areál neďalekého 
skanzenu. TASR o tom infor-
movala Zuzana Andrejčáková z 
prírodovedného oddelenia mú-
zea. Deň vody v múzeu je podľa 
jej slov vzdelávacie zábavno-vý-
chovné podujatie. „V tomto roku 
sme sa rozhodli venovať hlavne 
menším deťom, takže sme oslo-
vili materské školy a prvý stu-
peň základných škôl,“ priblížila 
s tým, že ho plánovali uskutočniť 
v týždni od 18. do 22. marca, ale 
pre veľký záujem ho rozšírili na 
niekoľko ďalších dní. „Doteraz 
bolo v múzeu 265 detí,“ vyčíslila. 

Pripravili program, ktorý zahŕ-
ňal napr. aj náučnú rozprávku. 
Škôlkarom sa snažili vysvetliť, 
odkiaľ pochádza pitná voda a 
takisto, čo sa deje s tou odpado-
vou. „Väčšinou sme zistili, že oni 
sa nad tým ešte nezamýšľali,“ 
poznamenala. Školáci už o tých-
to záležitostiach mali podľa jej 
ďalších slov určité predstavy. 
Mnohí z nich už navštívili napr. 
aj vodárenskú nádrž Starina, 
ozrejmila. Snažili sa tiež spo-
ločne nájsť spôsoby, ako možno 
doma prispieť k tomu, aby sa 
s vodou šetrilo. „Sadili sme aj 
semienka, ktoré sme následne 
zalievali, aby si deti uvedomili, 
že vodu potrebujeme nielen my 
ľudia, ale aj zvieratká, rastliny 

a príroda,“ priblížila Andrej-
čáková. Neskôr by z nich mali 
vyrásť priesady, ktoré by chceli 
vysadiť v skanzene. Spolupraco-
vať chcú v tejto súvislosti s umel-
com Petrom Králikom, ktorý sa 
venuje štýlu agroart. „A to v tom 

zmysle, že nám pripraví nejaký 
výtvarný alebo grafický návrh, 
ktorý by sme potom z tých fareb-
ných kvetín skúsili vysadiť. Tak-
že deti by mohli výsledok svojej 
terajšej práce vidieť o niekoľko 
mesiacov v skanzene,“ uzavrela.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Podľa Tomáša Vidu z neziskovej 
organizácie Aevis, ktorá sa prí-
rodnému turizmu venuje, je pri 
týchto aktivitách kľúčové, že ne-
majú žiadny alebo len minimál-
ny negatívny dosah na prírodu. 
„Dôležitá pri týchto aktivitách 
je interpretácia, ktorú by mal 
zabezpečovať skúsený sprievod-
ca,“ myslí si Vida. Za dobrého 
sprievodcu sú podľa neho ľudia 
ochotní zaplatiť. Uvádza, že na-
príklad na českej Šumave sú ex-
kurzie do divočiny so sprievod-
com v hodnote 22 eur vypredané 
hneď na začiatku sezóny. Takéto 
exkurzie môžu tiež okrem súk-
romných poskytovateľov orga-
nizovať aj správy chránených 
území. Dôležitou podmienkou 
úspechu exkurzie je podľa Vidu 
aj originálny produkt. Na Slo-
vensku napríklad zaujala exkur-

zia Po vlčích stopách, ktorá bola 
minulý rok takmer úplne obsa-
dená ľuďmi z celého Slovenska. 
„Vidíme teda, že potenciál na 
Slovensku existuje,“ konštatoval 
Vida. Napríklad ďalšia exkurzia 
z ponuky Aevis, Prales spieva, 
však má zatiaľ pomerne nízku 
obsadenosť. Podľa Vidu by prí-
rodnému turizmu mohol pomôcť 
aj štát, napríklad vhodnými 
podnikateľskými podmienkami. 
„Aj v zahraničí model prírodné-
ho alebo udržateľného turizmu 
funguje tam, kde je podporo-
vaný z pozície štátu a kde sa k 
nemu pristupuje koncepčne,“ 
poznamenal. Takouto krajinou 
je najmä Slovinsko, ktoré v roku 
2017 vypracovalo stratégiu pre 
udržateľný rast turizmu. V ňom 
si napríklad rozdelilo krajinu na 
jednotlivé destinácie ponúkajú-
ce špecifické zážitky, definovalo 
si cieľové trhy alebo zaviedlo 

certifikáty kvality. „Tento kon-
cepčný prístup spôsobil, že cie-
le v oblasti návštevnosti sa im 
podarilo splniť oveľa skôr, ako 
pôvodne očakávali,“ tvrdí Vida. 
Za ďalšie úspešné krajiny v tejto 
oblasti považuje Island, Kostari-
ku a Nový Zéland. O prírodnom 
turizme diskutovali minulý týž-
deň aj slovenskí a zahraničí ex-
perti na konferencii v Bratislave, 
ktorú Aevis organizoval. Záštitu 

nad ňou prevzal minister život-
ného prostredia László Sólymos 
(Most-Híd) a zúčastnil sa na 
nej aj štátny tajomník rezortu 
Norbert Kurilla. Na konferencii 
napríklad odborný pracovník z 
Národného parku Šumava Jose-
fa Štemberka uviedol, že Sloven-
sko má pre prírodný turizmus 
obrovský potenciál, potrebuje 
však profesionálny manažment 
a najmä miestnych sprievodcov. 

Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom už tretí rok realizujú aktivity zameriavajúce sa na Svetový deň vody, ktorý pripadá na 22. marca. 

Sledovanie voľne žijúcich zvierat alebo prírodných procesov, fotografovanie či pozorovanie hviezd. Všetky tieto a ďalšie 
aktivity spadajú do konceptu prírodného turizmu, ktorý už funguje vo viacerých krajinách a začína sa rozvíjať aj na Slovensku.

Priesady by chceli vysadiť v skanzene podľa výtvarného alebo grafického návrhu umelca Petra 
Králika.   |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Viktor Michal Fedák zo SOŠ obchodu a služieb Humenné tak postúpil do celoslovenského finále, ktoré je naplánované na 2. - 3. mája.

Len s Kristom, ktorý premohol smrť, môžeme zvíťaziť. To nás zaväzuje k tomu, aby sa sviatky Veľkej noci nestali pre 
mnohých z nás iba spoločenským bontónom.

Mgr. A. Račko, Humenné  

Teraz, keď nám príroda zno-
va predvedie ten zázrak pre-
budenia, keď všetko chce žiť 
a dvíhať sa k slnku, v príchode 
Veľkej noci máme vynikajúcu 
motiváciu dať do najlepšieho 
poriadku aj životné prostredie, 
v ktorom žijeme. To nám pri-
náša radosť, estetický zážitok, 
spokojnosť a duševnú rovnová-
hu. Ak to robíme s láskou, naše 
konanie má krásnu podobu, 
ako keby človek chcel zotrieť 

hmlu zo zrkadla, ktoré mu má 
potvrdiť skutočnosť jeho ľud-
skej podstaty. Chcem, aby sa 
nové jarné výhonky prebúdza-
li v čistom ovzduší, v čistých 
záhradách, parkoch a našich 
námestiach. Tak to býva vždy 
pred príchodom najväčšieho 
kresťanského sviatku - Veľkej 
noci. Ak ju chceme osláviť čo 
najdôstojnejšie, mali by sme sa 
pozrieť aj do nášho vnútra, robiť 
pokánie a zbaviť sa všetkého, čo 
nás poškvrňuje. Oslobodiť sa od 
všetkého vo sviatosti zmierenia. 

Vírus zla, ktorý bol v nás, je po-
trebné zneškodniť. Iba ľútosti 
plné vnútorné vysporiadanie sa 
s hriechom urobí spoveď účin-
nou, platnou a plodnou. Pokro-
čilá doba a voľba medzi dob-
rom a zlom silne búcha na naše 
dvere. Mnohí Desatoro Božích 
prikázaní považujú za hlúposť, 
ale obyčajne porušujú aj svetské 
prikázania a zákony. Chamti-
vosť, nezriadená túžba po penia-
zoch sú i u nás koreňom každého 
zla. Ak chceme žiť v blahobyte, 
prosperite a v bezpečí, mal by 

každý z nás byť morálny, poc-
tivý, spravodlivý, usilovný, mať 
úctu k druhým a zbaviť sa pre-
tvárky, ktorej je dnes všade viac 
ako dosť... Nepodľahnime po-
kušeniu, že sa to nedá zmeniť, 
ale bez Boha to nebude možné. 
Len s Kristom, ktorý premohol 
smrť, môžeme zvíťaziť. To nás 
zaväzuje k tomu, aby sa sviatky 
Veľkej noci nestali pre mnohých 
z nás iba spoločenským bontó-
nom.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Propagácia autoopravárenského 
remesla medzi širokou verej-
nosťou, prepojenie zamestnáva-
teľov so školami a zvyšovanie 
povedomia o dôležitosti kvalit-
ného vzdelávania sú hlavným 
poslaním 20. ročníka súťaže Au-
toopravár Junior 2019. V oblast-
nom kole, ktoré sa v Košiciach 
konalo v prvej polovici marca, 
sa zúčastnilo 14 žiakov z devia-
tich stredných odborných škôl 
východného Slovenska. TASR 
o tom za Cech predajcov a au-
toservisov SR informovala An-
drea Ďuricová. Súťaž je aj tento 
rok určená pre žiakov tretích 
ročníkov stredných odborných 
škôl (SOŠ) a je rozdelená do 
štyroch kategórií - mechanik a 
elektrikár, karosár, lakovník, au-
totronik. Súťažiaci absolvovali 
tri časti. „Praktická časť bola 
zameraná na preskúšanie vedo-
mostí a znalostí žiakov z oblasti 
bežných zákaziek v servise v sú-
lade s učebnými dokumentmi v 
príslušnom učebnom odbore. V 

poznávacej časti boli vedomosti 
žiakov preverené tak, že rôzne 
demontované skupiny dielov z 
vozidla boli rozdelené do praco-
vísk a žiaci ich museli správne 
pomenovať. V teoretickej časti 
označovali správne odpovede v 
uzavretých otázkach,“ spresni-
la. Do celoslovenského finále, 
ktoré je naplánované na 2. - 3. 
mája, postúpil víťaz oblastného 
kola Marián Straka zo SOŠ au-
tomobilová v Košiciach, ale aj 
Viktor Michal Fedák zo SOŠ ob-
chodu a služieb Humenné, ktorý 
obsadil druhé miesto, i tretí To-
máš Sivanič zo Spojenej školy 
Juraja Henischa v Bardejove. 
Podľa Ďuricovej majú študenti 
SOŠ prostredníctvom súťaže 
jedinečnú príležitosť zmerať 
si svoje sily a otestovať vedo-
mosti, ktoré nadobudli či už v 
škole, alebo u svojho zamestná-
vateľa. Prostredníctvom takejto 
súčasti vzdelávacieho procesu 
sa možno dostať k cenným in-
formáciám a novým trendom v 
autoopravárenstve. „Vieme tak 
porovnať úroveň kvality vzde-

lávania v jednotlivých školách 
a v prípade žiakov v systéme 
duálneho vzdelávania aj úroveň 
kvality vzdelávania u zamest-
návateľov,“ vysvetlila s tým, že 
následne im postrehy adresujú 
ako spätnú väzbu v snahe zlep-
šiť úroveň kvality absolventov. 
Do školských kôl tohto ročníka 

súťaže Autoopravár Junior, kto-
ré sa konali na prelome januára 
a februára, sa zapojilo 39 škôl s 
celkovým počtom 946 žiakov. Z 
toho bolo v kategórii mechanik 
a elektrikár 712 žiakov, lakov-
ník 58 žiakov, karosár 38 žiakov 
a autotronik 138 žiakov.

Radosť z príchodu Veľkej noci

Študent z Humenného obsadil druhé miesto v oblastnom kole súťaže Autoopravár Junior 2019 
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MsKS – DOM KULTÚRY

KANDRÁČOVCI:  
ĎAKUJEME VÝCHOD TOUR

Koncertné vystúpenie známej hudobnej skupiny. 
– v nedeľu 7. apríla 19.00 hod. v divadelnej sále 

DK. Vstupné 20 eur.

FARAÓNI
Divadlo Alexandra Duchnoviča. Chod družstva, 
v ktorom vládnu klasické stereotypy o deľbe prá-
ce na mužskú a ženskú, naruší jedno ráno správa 
o výmene pozícii. Tam, kde stáli muži, budú ženy 

a naopak. – v pondelok 8. apríla o 18.00 hod. 
v divadelnej sále DK. Vstupné 5 eur.

TAKÉ ZO ŽIVOTA
Adela Vinczeová a Viktor Vincze. Zábavná 

talkshow. – vo štvrtok 11. apríla o 19.00 hod. 
v divadelnej sále DK. Vstupné 10 eur.

O ČIŽMÁROVI BARNABÁŠOVI
Crocus Theatre uvádza muzikálovú rozprávku. – 
v nedeľu 14. apríla o 15.00 hod. v divadelnej sále 

DK. Vstupné 2,50 eur.

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.

KINO FAJN

VERNÍ NEVERNÍ
(L´HOMME FIDÉLE)

dráma, komédia, romantický (FRA), 
 české titulky – 1. apríla o 19.30 hod.

Abel a Marianne sú desať rokov rozídení. Keď sa 
znova stretnú, Abel sa rozhodne získať Marianne 

späť. Veci sa však zmenili: Marianne má syna 
Josepha a jeho teta, mladá Éve, vyrástla. A majú 

tajomstvá, ktoré postupne odhaľujú...

ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO
dráma (ISLAND), české titulky – 2. apríla 19.30 

hod.
Muž z havarovaného lietadla uviazne v Arktíde, 
nepriaznivej a opustenej ľadovej pustatine, kde 

bojuje o svoje prežitie. Postupne sa ale naučil ako 
bojovať so zimou a víchricami, ako byť ostražitý 
voči ľadovým medveďom a ako si uloviť potra-
vu... Nečakaná udalosť ho však prinúti vyraziť 

na dlhú a nebezpečnú expedíciu, ktorá rozhodne 
o jeho prežití.

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

– 3. apríla o 17.30 hod.
Film nakrútený podľa slávneho románu britského 

spisovateľa Simona 
Mawera, inšpirovaného 

dramatickými udalosťami 
20. storočia i zrodom 

ikonického architektonic-
kého skvostu - brnenskej 
vily Tugendhat, zrežíro-
val Julius Ševčík. Film 
na motívy tejto knihy 
vznikal desať rokov a 
rozpráva príbeh ľudí, 

ktorých životy, lásku a 
priateľstvá poznamenali 
dramatické udalosti 20. 

storočia. 

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
čierna komédia (CZE), 
originálna verzia – 3. 

apríla 19.30 hod.
Toto nie je len hra. Je to 
útek z reality všedných 

dní, ktorý je prudko návy-
kový. O partičke chlapov, 

ktorí sa vo voľnom 

čase hrajú na členov URNA – Útvaru rýchleho 
nasadenia. Zasahujú v domoch domnelých 

zločincov, evakuujú kultúrne domy a do svojich 
hier zaťahujú nič netušiace okolie. Pre Roberta, 
Arnyho, Karloas, Davea a Komára je to istota, 

únik i náhradný svet pre chlapov, ktorí tak trochu 
nevyrástli z pubertiackych úletov. Všetko ide 

hladko až do okamihu, keď sa ocitnú v nesprávnu 
chvíľu na nesprávnom mieste... 

JEDNOU NOHOU V BASE
(IL TUTTOFARE)

komédia (ITA), české titulky  
– 4. a 9. apríla 19.30 hod.

Mladý právnik Antonio sníva o tom, že sa stane 
spoločníkom vo vychytenej firme svojho profeso-
ra Salvatoreho. Ten je však známy egoista a tyran, 
a tak sa Antonio stáva jeho asistentom, osobným 

šoférom či kuchárom. Keď konečne dostane 
vytúženú ponuku stať sa spoločníkom, má to 

jeden háčik - musí si vziať Isabel, milenku jeho 
mentora, ktorá potrebuje získať občianstvo. Dob-
romyseľný Antonio prijíma... a ocitá sa v kolotoči 

problémov, ktorý sa len tak nezastaví.

SHAZAM!
akčný, fantasy, dobrodružný (USA), slovenské 

titulky – 5. a 6. apríla 17.00 hod.
V každom z nás sa ukrýva superhrdina a k jeho 

odhaleniu postačí občas trochu mágie. V prípade 
Billyho Batsona (Asher Angel), stačí vykríknuť 

jedno slovo – SHAZAM! – a toto 14 ročné decko 
vychované ulicou sa zásluhou starého čarodej-
níka môže premeniť na dospelého superhrdinu 
Shazama (Zachary Levi). V dospeláckej verzii 
so superbožským telom no s dušou dieťaťa sa 
Shazam púšťa do všetkého tak, ako by to robil 

každý tínedžer obdarený schopnosťami: užíval by 
si ich! Dokáže lietať? Má röntgenové oči? Môže 
rukami vrhať blesky či vynechať test zo socioló-
gie? Shazam sa rozhodne otestovať všetky svoje 
superschopnosti. No osvojiť si ich bude musieť 

veľmi rýchlo aby dokázal bojovať proti smr-
teľným silám zla, ovládaných Dr. Thaddeusom 

Sivanom (Mark Strong).

TERORISTKA
komédia (CZE), originálna verzia – 5., 6. a 10. 

apríla 19.30 hod.
Príbeh učiteľky (Iva Janžurová) na dôchodku, 

ktorá celý život svojich žiakov učila, že základom 
všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši. Lenže 
nakoniec zistí, že presne na toto gauneri spolie-

hajú. Mária si jedného dňa povie, že už si nechce 
pripadať ako krava, a keď jej proti arogantnému 
pôvodcovi lokálneho zla nepomôže ani starostka, 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

01. 04.  HUGO
 (Medzinárodný deň vtáctva / 

Medzinárodný deň zábavy v 
práci)

02. 04. ZITA
 (Svetový deň povedomia 

o autizme / Medzinárodný deň 
detskej knihy / Európsky deň 
akcií za práva migrantov)

03. 04. RICHARD, RICHARDA
04. 04. IZIDOR, IZIDORA
 (Medzinárodný deň bez 

násilia / Medzinárodný deň 
proti nášľapným mínam a na 
podporu akcií proti nášľapným 
mínam)

05. 04. MIROSLAVA, MIRA
06. 04. IRENA
07. 04. ZOLTÁN
 - 5. pôstna nedeľa
 (Svetový deň zdravia – WHO)
08. 04. ALBERT, ALBERTA
 (Medzinárodný deň Rómov)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
01. 04.  NELLY / BALTAZÁR
02. 04.  NIKOLA / LAV
03. 04.  CARLOS / FLOKY
04. 04.  BRIAN / BARÓN
05. 04.  HANNIBAL / FANNY
06. 04.  FREDDIE / LADY
07. 04.  GASTON / DENNY
08. 04. BAGHÍRA / BRIXIE

zoženie si zbraň a rozhodne sa urobiť to, čo 
väčšinu z nás občas napadne, ale hneď tú myšlien-
ku vytesníme. Veľmi skoro zistí, že ako je vražda 
zložitá morálne, je rovnako zložitá aj logisticky...

AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: 

 HIDDEN WORLD)
dobrodružný, animovaný (USA), slovenský dabing 

– 6. apríla o 15.00 hod.
Ostrov Blp je dračí raj obývaný Vikingami, alebo 

vikingský raj obývaný drakmi. Bývalí odvekí 
nepriatelia tu žijú v závideniahodnej harmónii. 
Vládne im mladý náčelník Štikút, ktorý miluje 
lietanie s okrídleným parťákom Bezzubým. A 

miluje aj svoju kamarátku Astrid, len jej to ešte 
nestačil naplno povedať. Paradoxne práve láska 

sa stane predzvesťou mrakov, ktoré sa nad Blpem 
začnú sťahovať. 
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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.
01. 04.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28
02. 04.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
03. 04.  LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
04. 04 . CENTRUM
 Námestie slobody 67
05. 04.  DR. MAX - Kaufland,
 Ul. M. R. Štefánika 50
06. 04.  LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
07. 04.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
08. 04.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(1. – 7. 4. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 10.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, pia 09.00 – 10.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 10.00 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 (01.04.) 6:03 / 19:04 hod.
ut 6:01 / 19:06 hod.
str 5:59 / 19:07 hod.
štvr 5:57 / 19:09 hod.
pia  5:54 / 19:10 hod.
sob 5:52 / 19:12 hod.
ned 5:50 / 19:13 hod.
pon (08.04.) 5:48 / 19:15 hod.

INZERCIA / INFOSERVIS

Myšlienka týždňa...

"OHEŇ SKÚŠA ŽELEZO A POKUŠENIE 
SPRAVODLIVÉHO ČLOVEKA. ČASTO ANI SAMI 

NEVIEME, ČO VLÁDZEME, 
ALE POKÚŠENIE UKÁŽE, KÝM SME.."

(TOMÁŠ KEMPENSKÝ – 1380-1471;  
 NEMECKÝ KŇAZ, REHOĽNÍK U AUGUSTINIÁNOV, MYSTIK) 

P R Á C A 

 � Prijmem PRACOVNÍKOV 
DO DREVOVÝROBY pri obci 
Udavské. Plat 800 – 1 300 eur 
/ mesiac. Informácie na tel. č. 
0907 126 454. 

HE-R/0159

P R E D A J

 � Predám POZEMOK (2 142 
m2) na Zemplínskej šírave -  
RO Hôrka (Vinianka, oproti 
amfiteátru). Tel. 0911 661 703.
HE-R/0160 

 � Predám CHATKU so ZÁ-
HRADKOU v ZO v Humen-
nom. Tel. 0915 941 371; e-ma-
il: anna.varcova5@gmail.com

HE-R/0158

 � Predám ORECHY na pre-
sádzanie, JABLKÁ a TKANÉ  
DOMÁCE PLÁTNO, KON-
ZUMNÉ a SADBOVÉ ZEMIA-
KY. Tel. 0918 279 885.

HE-R/0154, 0157

 � Predám BUKOVÉ ODREZ-
KY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

S L U Ž B Y

 � Potrebujete PRESŤA-
HOVAŤ BYT, PREVIESŤ 
NÁBYTOK, ZBAVIŤ SA NE-
POTREBNÉHO NÁBYTKU 
A ZARIADENIA Z BYTU? 
Prídeme a odvezieme. RE-
KONŠTRUKCIE BYTOVÝCH 
JADIER – omietky, obklady, 
dlažby, plávajúce podlahy... 
Tel. 0944 807 207. 

HE-R/0156

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

H
E

/0233
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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)
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK

Navonok športovo fyzicky ne-
atraktívny favorit zápasu zo 
Šariša sa bez väčších problémov 
presúval pod domáci kôš a zasa-
dzoval body. V poslednej štvrtine 
sa kopili chyby a nedôslednosť 
na oboch stranách, hostia však 
mali slušný náskok. Humenčania 
sa prebudili k streľbe neskoro 
(78:81), stačila jeden presný hod 
spoza trojkového oblúku, ale pre-

šovské „kone“ dostali možnosť 
hádzať ešte dva trestné hody, čo 
im prinieslo aj presné štatistické 
zásahy (78:83)... aj keď všetko 
mohlo byť inak, keby sa stretnu-
tie na humenskej palubovke vy-
víjalo trošku ináč...

II. LIGA VÝCHOD – MUŽI
 

1.BK HUMENNÉ – BK ISKRA 
PREŠOV  78:83

(14:20, 14:22, 18:25, 32:16)
1.BK: Michal Babjak, Vladimír 

Tkáč, Martin Pi-
rkovský, Peter 
Lošák, Ľuboš Bor-
šč (Dávid Kulik, 
Dávid Pliško, Da-
niel Gavaľa, Tomáš 
Glasa). Tréner: Ma-
rek Burič.
BK PREŠOVSKÉ 
KONE ISKRA: 
Peter Žiak, Peter 
Marušák, Miroslav Šveda, Jakub 
Boroň, Róbert Breja (Pavol Lašák, 
Marek Seman, Michal Safko, Mi-

roslav Brunári, Andrej Tebeľák). 
Tréner: Miloš Bizub.

Humenčanov sprevádza pod domácimi deravými košmi smola
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(dm), -MJK-; Dubnica n/V., 
Kamenica n/Cir.

Športový klub 
Miko fit-box 
z Kamenice 
nad Cirochou 
„utŕžil“  v po-
s l e d n ý c h 
dňoch skvelé 
výsledky. Ti-
tul majstra 
SR a vice-
majsterky SR 
patrí práve 
dvom členom 
tohto klubu. 
V dňoch 23. 
a 24. marca  
v Dubnici nad 
Váhom orga-
nizovali Maj-
strovstvá SR mládeže. ŠK 
Miko fit-box reprezentovali 
Štefan Vrábeľ a Lívia Lip-
taková.

Proti Štefanovi Vrábľovi 
v prvom zápase nastúpil sú-
per z Galanty. „Vrábeľ po 
skvelom bojovnom výkone 
zvíťazil 5:0 na body a tým 
si vybojoval postup do finá-
lového zápasu. Vo finále sa 
stretol so súperom z Nového 
mesta nad Váhom. Náš boxer 
ale nič nenechal na náhodu 
a celý zápas bol v jeho réžii, 
a  zvíťazil jednoznačne 5:0 
na body. Stal sa tak Majstrom 
Slovenska v kategórii mlad-
šieho dorastu vo váhe do 
75 kg,“ zhodnotil počínanie 
svojho zverenca tréner Ma-
rián Miko v majstrovskom 
ringu.

Borec Z Kamenice nad Ci-
rochou sa tak nominoval 
k 10-tim najlepším mladým 
boxerom na Slovensku ktorí 
budú reprezentovať Sloven-
sko na turnaji Olympijských 
nádejí v Nitre. Zmerajú si sily 
s reprezentantmi z okolitých 
krajín. 

„Štefan Vrábeľ je študen-
tom prvého ročníka štátne-
ho Gymnázia arm. gen. L. 
Svobodu v Humennom a je 
nielen skvelým študentom, 
ale aj skvelým športovcom, 
ktorému tri roky jeho tvr-
dej práce prináša zaslúžené 
ovocie v podobe úspechov, 
“ s hrdosťou pochválil svoj-
ho zverenca tréner ŠK Miko 
fit-box.

Lívia Liptaková je vicemaj-

sterkou v kategórii starších 
žiačok vo váhe do 68 kg. 
Podľahla svojej súperke 
z Dunajskej Lužnej 0:5 na 
body. „Tretie kolo Lívia krás-
ne obrátila vo svoj prospech, 
no prvé dve kola jej nevyšli 
podľa predstáv,“ uviedol M. 
Miko.

„Som veľmi hrdý  na to, že 
máme v klube takýchto mla-
dých ľudí, ktorí svojimi vý-
konmi skvele reprezentujú 

náš klub aj okres. Veľké po-
ďakovanie patrí vedeniu obce 
Kamenica nad Cirochou, aj 
vďaka tomu sa môžeme poc-
tivo pripravovať a zúčastňo-
vať sa na súťažiach. Dávame 
tak našej mládeži šancu uká-
zať čo v nich je. Poďakova-
nie patrí  aj vedeniu ZŠ v Ka-
menici nad Cirochou a CVČ 
Dúha v Humennom, kde naši 
boxeri môžu vykonávať svo-
ju tréningovú fázu,“ dodal 
tréner Marián Miko.

Vrábeľ  a Liptaková ovládli boxerský ring na mládežníckych majstrovstvách Slovenska

Lívia Liptaková s trénerom Mariánom Mikom (vľavo) – vicemajsterka  SR v kat. star-
ších žiačok vo váhe do 68 kg..|   FOTO ARCHÍV MM

Štefan Vrábeľ s trénerom Mariánom Mikom (vpravo) – mládežnícky majster Sloven-
ska v kat. mladších dorastencov vo váhe do 75 kg.|   FOTO ARCHÍV MM

H
E/0232
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

H
E

/0
0
4
7Byť 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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VČELA – tvor obývajúci našu pla-
nétu Zem už pätnásť miliónov 
rokov, je neuveriteľným živočí-
chom z niekoľkých hľadísk. Nie-
len, že je vysoko organizovaná, 
žijúca v trvalých spoločenstvách, 
kde má každý jednotlivec svo-
je pevne určené miesto, je tiež 
považovaná za jedného z najge-
niálnejších staviteľov. Navyše, 
potrava, ktorú si sama zbiera 
a následne svojimi enzýmami 
ďalej spracováva, jej zaručila ne-
vídanú evolučnú dlhovekosť. Za 
zmienku stojí aj jej chabé vyba-
venie imunitu tvoriacimi génmi, 
čo spôsobuje, že včela, v prípa-
de, že sa dostane do styku s kon-
taminovaným peľom, uhynie 
skôr, než sa stihne vrátiť do úľa.

Aj napriek tomu, že sa o blaho-
darných účinkoch včelích pro-
duktov na ľudské zdravie vedelo 
už v staroveku, až vedecké vý-
skumy ostatných desaťročí od-
haľujú ich pravú podstatu.

Odmysliac si možnosti jedálnička 
aristokracie v priebehu histórie, 
ľudstvo nikdy nemalo toľko vša-
kovakých potravín, aké sa na 
náš stôl dostáva dnes. Chceme, 
aby naše jedlo vyzeralo dobre 
a potešilo naše chuťové bunky. 
Zabúdame však, že jeho najdôle-
žitejšou úlohou je dodať nášmu 
telu potrebné živiny, zaručujúce 
zdravý a dlhý život. Potraviny, 
ktoré v súčasnosti konzumuje-
me, obsahujú nadmerné množ-
stvo živočíšnych tukov a sacha-

ridov, skladajú sa z produktov 
konzervovaných, rafinovaných, 
vystavených technologickému 
spracovaniu a skladovaniu alebo 
zbavených dôležitých biologicky 
aktívnych látok. 

Na tanieri nám vo väčšine prípa-
dov chýbajú živočíšne bielkoviny, 
rastlinné tuky, zelenina a ovocie, 
teda potraviny zabezpečujúce 
správny chod nášho organizmu 
na elementárnej, bunkovej úrov-
ni a zároveň obsahujú množ-
stvo toxínov, voľných radikálov, 
ktoré sa v našom tele ukladajú 
a oslabujú jednotlivé bunky. Vý-
sledkom takého stravovania sú 
choroby najrozličnejšieho cha-
rakteru, s ktorými sa pasujeme. 

A práve výživové doplnky na 
báze včelích produktov dokáza-
teľne dopĺňajú ľudskému orga-
nizmu nielen všetky (pre zdravie 
a život bunky) potrebné látky, 
majú tiež schopnosť napomáhať 
zlepšeniu zdravotného stavu pri 
akútnych aj chronických ochore-
niach.

KEĎ ZAHYNIE POSLEDNÁ VČIELKA NA PLANÉTE ZEM, VYHYNIE AJ ĽUDSTVO
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Začiatkom mar-
ca sa v ruskom 
veľkomeste Kras-
nojarsk (leží na 
juhu sibírskej 
časti, na rie-
ke Jenisej a na 
Transs ib írskej 
magistrále) usku-
točnili Svetové 
univerzitné hry. 
Slovensko a zá-
roveň mesto Hu-
menné  reprezen-
toval aj hokejista 
Ivan FEDORKO, 
hráč MHK Hu-
menné.

V piatok 29. mar-
ca prijal na pôde 
Mestského úradu 
Ivana Fedorka 
primátor mesta 
Humenné, Miloš 
Meričko, ktorý 
mladému hokejis-
tovi z úprimného 
srdca zablahoželal a vyzdvihol 
úspešnú reprezentáciu nášho 
mesta i krajiny vo svete. Ivan 
Fedorko sa zapísal aj do Pamät-
nej knihy nášho mesta, kde už 
navždy bude svietiť jeho meno 
ako úspešného Humenčana, kto-
rý si na univerziáde vybojoval 
vzácne striebro. 

Univerziáda (Svetové študent-
ské hry alebo Svetové univer-
zitné hry) je vysokoškolské 
medzinárodné športové podu-
jatie. Hlavným organizátorom 
hier je Medzinárodná federácia 
vysokoškolského športu (Inter-
national University Sports Fede-
ration - FISU). Pre súťažiacich 
platí vekové obmedzenie do 26 
rokov a dôležitá je ich akade-
mická príslušnosť. Univerziáda 
je podobne ako olympijské hry 
letná a zimná. Letná univerzi-
áda prezentuje dvanásť špor-
tov (atletika, basketbal, futbal, 
gymnastika športová a moderná, 
judo, plávanie, skoky do vody, 
stolný tenis, šerm, tenis, vodné 
pólo a volejbal) a zimná univer-
ziáda zahŕňa osem športov (biat-
lon, curling, krasokorčuľovanie, 
ľadový hokej, rýchlokorčuľova-

nie, lyžovanie severská kombi-
nácia, snowboarding a zjazdové 
lyžovanie). 

Ivan Fedorko, študent Ekono-
mickej univerzity v Bratislave, 
nás reprezentoval práve v ľado-
vom hokeji. V rámci Univerziá-
dy sa slovenský výber stretol v 
zápase s Ruskom, ktorému však 
Slováci podľahli rozdielom 1:2. 
Zisk strieborných medailí je 
však cennou trofejou.

Zimnú univerziádu na ruskej pôde okúsil aj náš hokejista Ivan Fedorko


