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Rodičia z Humenného dostanú 100 eur  
na dieťa aj bez slávnostného uvítania

 Do ciest v okrese pôjde 
z rozpočtu kraja viac ako 
850-tisíc eur

Deň rodiny v Humennom 
príjemne potešil vyše stovku 
detí a ich rodičov

  Viac na str. 3   Viac na str. 7

MILAN POTOCKÝ, HUMENNÉ, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Od minulého roku mesto Humenné posky-
tuje rodičom pri narodení dieťaťa jednora-
zový finančný príspevok vo výške 100 eur. 
Ak chceli rodičia tento finančný príspevok 
od mesta získať,  museli oň požiadať a zá-
roveň so svojimi deťmi povinne absolvo-
vať slávnostný akt uvítania, ktorý sa koná 
v obradnej sieni humenského kaštieľa. Za 
rok 2018 z 274 narodených detí s trvalým 
bydliskom v Humennom sa na tomto 
akte zúčastnilo 192 detí. Viacerí poslanci 
povinnosť zúčastniť sa slávnostného aktu 

kritizovali, a preto na poslednom rokovaní 
mestského zastupiteľstva schválili dopl-
nok k zásadám poskytovania jednorazo-
vého príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý 
už rodičom neukladá povinnosť zúčastniť 
sa aktu uvítania. „Vzhľadom na skúsenos-
ti počas jedného roka a na prípady, keď 
rodičia z rôznych závažných dôvodov sa 
nemôžu zúčastniť uvítania, ktoré v zmysle 
zásad je podmienkou vyplatenia jednora-
zového príspevku pri narodení dieťaťa, na-
vrhujeme zmeny v zásadách, ktoré nebudú 
vyžadovať splnenie podmienky účasti na 
uvítaní pri nároku na poskytnutie tohto 

príspevku,“ informovalo mesto vo svoje 
dôvodovej správe. 

Niektorí rodičia sa 
slávnostného uvítania nemohli 
zúčastniť
Helena Ferková z odboru kultúry Mest-
ského úradu (MsÚ) v Humennom na 
rokovaní zastupiteľstva vysvetlila, že nie 
všetci rodičia sa v minulosti mohli zúčast-
niť slávnostného uvítania. „Z nejakých 
dôvodov nebolo im možné, či už zo zdra-
votných dôvodov nemohli sa uvítania zú-
častniť, preto vynechávame tú časť, nárok 

na príspevok majú, môžu požiadať o prí-
spevok bez toho, aby sa museli uvítania 
zúčastniť, ale nech to dajú vedieť,“ pove-
dala Ferková. Jej slová potvrdil aj posla-
nec Tomáš Šudík. „Som veľmi rád, že sme 
sa odhodlali meniť zásady pri poskytovaní 
jednorazového príspevku pri narodení 
detí. Často sa stretávam s rodičmi, ktorí sa 
nemohli tejto akcie zúčastniť, často to bolo 
z nejakých rodinných dôvodov alebo zdra-
votných,“ povedal poslanec Šudík. Dodal, 
že niektorým rodičom potom nárok na 
príspevok zanikol. Podľa poslanca mnohí 
rodičia uvítajú, že sa tieto zásady zmenia. 

Rodičia, ktorí pri narodení dieťaťa požiadajú mesto Humenné o jednorazový finančný príspevok, sa už nebudú musieť povinne 
zúčastňovať slávnostného aktu uvítania, ktorý sa koná v obradnej sieni humenského kaštieľa.  

Sumu 100 eur dostanú už bez toho, aby sa s dieťaťom museli zúčastniť slávnostného ceremoniálu.
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„Naši neprajníci pred voľbami strašili, že 
ideme všetky benefity rušiť, ľudia vidia, 
že to tak nie je, benefity ešte posilňujeme, 
zlepšujeme a tieto benefity budú ešte ove-
ľa transparentnejšie. Bude mať naň nárok 
každý, nielen ten, kto sa zúčastní slávnost-
ného aktu,“ zdôraznil Šudík.

Poslankyňa Sotáková 
slávnostný akt obhajovala
Poslankyňa Anna Sotáková je presvedčená 
že slávnostný akt uvítania má svoje opod-
statnenie. „Myslím si, že týmto aktom sa 
vytvára priestor pre vzájomnú komuniká-
ciu medzi rodičmi, veriacimi i neveriacimi, 
zlepšuje sa pocit spolupatričnosti a úcty 
k žene ako matke. Po vypustení bodu C. 
článku 3 v zásadách sa možno tento benefit 
trošku nivelizuje na úroveň: „Dajte mi pe-
niaze od mesta, ktoré mi na dieťa patria,“ 
upozornila Sotáková a pokračovala, „víta-
nie detí do života je podľa mňa významnou 
udalosťou nielen pre rodičov, ale zároveň 
aj pre mesto, pre primátora, poslancov, 
ktorí sú na to určení. Pretože my prejavu-
jeme týmto spôsobom svoj záujem o sta-
rostlivosť, o život týchto nových občanov 
mesta. Týmto aktom tieto deti dostávajú 
do daru domov, kde môžu žiť, ale aj kde sa 
do budúcna môžu vracať a budú mať na čo 
spomínať. Myslím si, že je to i o tom, aby 

sme na tomto stretnutí spoznali a neraz 
možno vytušili problémy, ktoré sa v rodi-
nách môžu vyskytnúť. Napríklad viditeľná 
slabá starostlivosť o novorodenca, nepro-
spievanie dieťatka, respektíve popôrodné 
problémy u matky, napríklad popôrodná 
psychóza, respektíve iné úchylky, naprí-
klad neprimeraný strach a obava o dieťa, 
aby dieťa neprišlo do kontaktu s inými ľuď-
mi, s inými deťmi. Na týchto stretnutiach 
sa rodičia zoznamujú s novými potencio-
nálnymi kamarátmi a radia si navzájom,“ 
uviedla Sotáková. Poslanec Michal Babin 
upozornil, že nebolo by správne nútiť ve-
riacich, ktorí už pokrstili dieťa v kostole, 
aby sa ešte povinne zúčastnili aktu uvítania 
na úrade. „Pre nich je tento akt dokonče-
ný,“ povedal Babin. Sotáková uviedla, že 
tento zápis nie je postavený na konfrontácii 
proti cirkevným obradom. 

Mesto pomáha aj deťom, ktoré 
nastupujú do školy
Poslanci zároveň schválili doplnok, ktorý 
sa týka aj jednorazového príspevku pri ná-
stupe dieťaťa na povinnú školskú dochádz-
ku. Pri nástupe dieťaťa do základnej školy 
dostávajú rodičia finančnú čiastku 150 eur. 
Tá im má pomôcť vybaviť dieťa základnými 
potrebami a učebnými pomôckami. V škol-
skom roku 2018/2019 povinnú školskú 
dochádzku začalo plniť 274 detí s trvalým 
pobytom v meste Humenné, z nich 203 bol 

poskytnutý príspevok. Na základe dote-
rajších skúseností s vyplácaním tohto prí-
spevku navrhlo mesto skrátiť minimálnu 
dĺžku trvalého pobytu žiaka z dvoch rokov 
na 12 mesiacov. „V podstate ide o zjed-
nodušenie prístupu k týmto príspevkom 
pre našich obyvateľov,“ povedal primátor 
Miloš Meričko. Príspevky sa neposkytnú 
pri nesplnení podmienok, ktoré stanovujú 
predmetné zásady. Najčastejšie prekážkou 
vyplatenia príspevku je finančný záväzok 
oprávneného žiadateľa voči mestu alebo 
jeho obchodnej spoločnosti, združeniu či 
inej mestskej  organizácii. Túto skutoč-
nosť preveruje príslušný odbor vyžiadaním 
informácie z finančného odboru a odboru 
sociálneho a bytového. Poslanci schválili, 
že v obidvoch prípadoch majú žiadatelia 
možnosť uhradiť prípadný nedoplatok 
voči mestu, resp. jeho organizáciám pred 
vyplatením príspevku. „Preto im dávame 
takú možnosť, že v prípade, že nemajú 
vysporiadané, majú tam 60 dní na to, aby 
tie záväzky splnili a potom majú nárok. Aj 
pri narodení dieťaťa, aj pri nástupe dieťa-
ťa na školskú dochádzku,“ poznamenala 
Ferková. Podľa poslanca Ivana Hoptu by 
malo byť mesto ústretovejšie aj k rodinám, 
ktoré majú nejaký dlh. „Ten príspevok síce 
dávame rodičom, ale je pre dieťa, ktoré na-
stupuje do školy alebo ktoré sa práve naro-
dilo. Často tie deti novonarodené alebo aj 
tie, ktoré nastupujú do školy, nemôžu za to, 

že ten rodič má nejakú dlžobu alebo nemá 
nejakú dlžobu, môže pochádzať zo sociálne 
slabšej rodiny a, bohužiaľ, sa tá dlžoba vy-
skytne. V budúcnosti by sme sa mali tým 
zaoberať, aby tam neboli podmienky na to, 
že nemá zaplatené, tak dieťa nedostane 150 
eur pri nástupe do školy alebo 100 eur pri 
narodení,“ uviedol Hopta.  

Ruščanský: Príspevky nesmú 
skončiť v automatoch a na 
alkohol
Viceprimátorka Mária Cehelská vysvet-
lila, že pri narodení dieťaťa je v rozpočte 
vyčlenená suma na príspevok 30 600 eur 
a 42-tisíc eur pre deti, ktoré nastúpili do 
prvého ročníka. Poslanec Martin Ruščan-
ský chce, aby sa mesto do budúcna zame-
ralo na to, ako sa tieto finančné príspevky 
využívajú. „Načo by som sa zameral do 
budúcna, že niektoré príspevky môžu byť 
neúčelne vynaložené, čiže napríklad tie 
financie pôjdu do automatov, na alkohol 
a tak ďalej. Možno by sme mali nájsť neja-
ký spôsob, ako tomu zabrániť. Nehovorím, 
že to bude jednoduché, možno, že to bude 
veľmi komplikované,“ povedal poslanec. 
Podľa Ruščanského by sa týmto problé-
mom možného zneužitia príspevkov mali 
zaoberať na sociálnej komisii a ďalších 
príslušných komisiách. Aby niektorí „ri-
zikoví“ poberatelia nedostávali priamo 
peniaze ale napríklad poukážky.

porkačovanie zo strany 1 

Rodičia z Humenného dostanú 100 eur na dieťa aj bez slávnostného uvítania

Jana Fedičová, Humenné

Aktuálnou témou tohtoročných 
EKODNÍ 2019 vo Vihorlatskom mú-
zeu je ekológia a životné prostredie s 
dôrazom na problematiku znečisťova-
nia ovzdušia. Interaktívne podujatie 
pre žiakov základných škôl je zamera-
né na globálne problémy spojené so ži-
votným prostredím a hľadaním spôso-
bov ich riešenia. Obsahovo vychádza 
téma podujatia zo základnej myšlien-
ky Svetového dňa životného prostredia 
(5. jún) − Je len jedna Zem. Súčasťou 

programu v múzeu bude prednáškový 
blok k aktuálnym environmentálnym 
témam, videoprojekcia tematických 
dokumentárnych filmov, beseda s 
odbornými pracovníkmi ochrany prí-
rody Občianskeho združenia Fauna 
Carpatica, interaktívne aktivity a hry 
zamerané na upevnenie získaných 
poznatkov a prehliadka prírodovednej 
expozície s novými múzejnými expo-
nátmi (dermoplastické exponáty jele-
ňa lesného, jelenice, srnca, srny a zá-
stupcov u nás rozšírených inváznych 
druhov živočíchov získalo múzeum 

ako akvizíciu podporenú z verejných 
zdrojov Fondu na podporu umenia). 
V rámci prehliadky prírodovednej ex-
pozície názorne priblížime žiakom a 
pedagógom problematiku inváznych 
druhov rastlín a živočíchov okolo nás, 
ktoré patria k jedným z piatich príčin 
vymierania živočíšnych druhov na 
planéte. Pokračovanie cyklu EKODNI 
2019 zoznámi žiakov s aktuálnym sta-
vom životného prostredia, najväčšími 
hrozbami jeho znečisťovania i prak-
tickými krokmi, ktorými žiaci môžu 
prírodné prostredie chrániť. Program 

zároveň informačne čerpá z najnovšej 
Správy o stave planéty Svetového fon-
du na ochranu prírody, ktorá infor-
muje o piatich základných príčinách 
druhového vymierania na planéte a 
možnostiach človeka pri zvrátení toho 
stavu. Pedagógom a žiakom ponúka-
me podujatie EKODNI 2019 s inte-
raktívnym programom ako platformu 
hľadania riešení k zmenám životného 
štýlu. Veríme, že podujatie bude obo-
hatením školskej výučby a nášho spo-
ločného úsilia o výchovu lídrov týchto 
zmien. 

EKODNI 2019 vo Vihorlatskom múzeu
Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci pokračovania projektu zážitkového objektového vyučovania v múzeu pripravuje cyklus 

podujatí s environmentálnou tematikou venovaný Svetovému dňu životného prostredia. Zážitkové podujatie pre žiakov základných škôl 
EKODNI 2019 bude prebiehať v dňoch 3. – 7. júna 2019 v  učebni a v prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea.
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mpo, Humenné

V piatok uplynulý týždeň sa 
v priestoroch Obchodnej akadé-
mie na Komenského ulici v Hu-
mennom uskutočnilo kultúr-
no-spoločenské podujatie s ná-
zvom Deň rodiny, ktoré zorgani-
zovala Spojená škola internátna. 
V programe sa predstavilo vyše 
50 detí, spolu s učiteľkami a asis-
tentkami. V bohatom kultúrnom 
programe nechýbal tanec, spev, 
prednes a dokonca aj rap. Na pó-
diu vystúpili aj sluchovo a zrakovo 
postihnuté deti, ale aj účinkujúci 
na invalidných vozíkoch. Šikovné 
deti všetkým divákom dokázali, 
že napriek ich hendikepu a ne-
ľahkému životnému osudu vedia 
rozdávať lásku, radosť a vedia sa 
aj usmievať a zabaviť. „Sme škola 
pre žiakov s mentálnym postihnu-
tím od ľahkého stupňa až po ťaž-
ký a hlboký stupeň mentálneho 
postihnutia, ale aj pre deti s viac-
násobným postihnutým. V taneč-
ných číslach nám účinkovali aj 
žiaci so sluchovým postihnutím,“ 
povedala riaditeľka školy Erika 
Firdová. „Tohtoročným mottom 
Dňa rodiny je „je dobre byť spolu“. 
Toto motto vyjadruje, že členovia 
rodiny stoja pri sebe v dobrom i 
zlom a vzájomne si pomáhajú,“ 
dodala Firdová.

Sponzori pripravili 
deťom prekvapenie
Po kultúrnom programe čakalo 
na deti vonku veľké prekvapenie. 
„Deň rodiny sme začali vystúpe-
ním pre rodičov a pokračovali 
aktivitami, ktoré boli len pre nás, 
deti. Na skákacom hrade, na ko-
níkoch, s balónmi a bublinkami, 
s grilovanými dobrotami nemohol 
byť tento deň lepší. Pre každého 
rodiča je najúžasnejším  darom, ak 
sa smejú očká milovaného dieťaťa 
a dnes sa nám to všetkým podari-
lo. Najprv obavy z vystúpenia pre 

rodičov a potom aj slzičky šťastia 
z potlesku a bozkov mamičiek, 
oteckov, ba aj starých rodičov,“ 
uviedla riaditeľka. „Sme radi, že 
také niečo sa organizuje pre naše 
deti, pretože oni nemajú také mož-
nosti ako zdravé deti. Ísť na ihris-
ko a hrať sa. Stále sú odkázaní na 
pomoc rodičov a učiteľov. Vlastne 
také niečo im spestrí život a bežný 
deň,“ povedala mamička 14-ročnej 
Nelky, ktorá trpí detskou moz-
govou obrnou. Riaditeľka Erika 
Firdová dodala, že Spojená škola 
internátna organizuje tieto podu-
jatia aj vďaka podpore Obchodnej 
akadémii a riaditeľke Alene Žido-
vej, ktorá im poskytuje priestory 
a spoločenskú miestnosť. „Lebo 
my v našich priestoroch nemáme 
takú miestnosť, kde by sme mohli 
organizovať takéto veľké podu-
jatia,“ poznamenala riaditeľka. 
Riaditeľka potvrdila, že nádhernú 
akciu, ktorá potešila stovku detí a 
ich rodičov, sa im podarilo zorga-
nizovať vďaka sponzorom. „Vďaka 
patrí nášmu stálemu sponzorovi 
generálnemu riaditeľovi spoloč-
nosti Chemes, a. s., Humenné, 
JUDr. Dávidovi Molnárovi, ktorý 
podporil aj školský ples a majá-
les,“ uviedla riaditeľka. Počas Dňa 
rodiny zabezpečil deťom dobroty 
na gril, ale aj jazdu na poníkoch. 
Naše ďakujem patrí aj p. Blaško-
vi - cukráreň Katka, za zmrzlinu 
pre všetky naše deti, a p. Veľasovi 
- pekáreň PROBE – Kamenica, za 
sladkú maškrtu. Taktiež mamičke 
p. Drevickej za pomoc a spolu-
prácu. Organizátorkám: PaedDr. 
Daniela Beňová, PaedDr. Dagmar 
Styrančáková, Mgr. Martina Ha-
raščáková, Mgr. Silvia Špitaliková, 
Mgr. Ivana Lodová. „Deti a žiaci 
Spojenej školy internátnej sú iní, 
no nie horší, s veľkým srdiečkom 
plným lásky nielen pre svojich naj-
bližších, ale aj pre svoje pani uči-
teľky,“ uzavrela riaditeľka školy 
Mgr. Erika Firdová.  

Deň rodiny v Humennom príjemne potešil vyše stovku detí a ich rodičov

Vonku už na deti čakal skakací hrad, poníky a rôzne športové disciplíny. | FOTO MILAN POTOCKÝ

Generálny riaditeľ spoločnosti Chemes, a. s., Humenné, JUDr. Dávid Molnár podporuje akcie 
hendikepovaných detí pravidelne. Na snímke s riaditeľkou školy Erikou Firdovou. | FOTO MILAN POTOCKÝ

V bohatom kultúrnom programe sa predstavilo vyše 50 detí. | FOTO MILAN POTOCKÝ

Toto podujatie spája členov rodiny, ale aj pedagógov. Všetci stoja pri sebe v dobrom i zlom a vzájomne 
si pomáhajú. | FOTO MILAN POTOCKÝ
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Humenčan vystrčil ruku z vozidla a bezdôvodne strieľal

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

Poverený príslušník vyšetrova-
ním preukázal, že mladík v me-
siaci apríl tohto roku popoludní 
pri prejazde osadou Podskalka 
v Humennom bezdôvodne strie-
ľal. Ako vodič vozidla zn. BMW 
cez strešné okno vystrčil ruku 
a plynovou pištoľou  dvakrát vy-
strelil do vzduchu. Toto konanie 
isteže vyvolalo obavu u neďaleko 
stojacich obyvateľov tejto osa-
dy. Humenčan sa teda na mieste 
verejnosti prístupnom dopustil 
výtržnosti, a to závažnejším spô-
sobom konania - so zbraňou. „Ko-
nal tak napriek tomu, že už bol za 

obdobný čin v predchádzajúcich 
24 mesiacoch  odsúdený. Obvine-
ný muž je momentálne stíhaný na 
slobode,“ informovala prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

Ďalší Humenčan 
strieľal pri Domaši
V Rekreačnej oblasti Domaša, 
časť Monika, došlo v marci k 
opakovanej streľbe. Vranovský 
vyšetrovateľ sa prípadom zaobe-
ral, začal trestné stíhanie vo veci 
zločinu nedovoleného ozbrojova-
nia a obchodovania so zbraňami. 
Ďalšie vyšetrovanie preukázalo, 
že 50-ročný muž z Humenného 

si bez povolenia  zadovážil krát-
ku strelnú guľovú zbraň i náboje 
a z nej dňa 15.03.2019 popoludní 
opakovane vystrelil. Na miesto 
bola okamžite privolaná policaj-
ná hliadka, muž bol odzbrojený. 
Na mieste činu bolo zaistených 
celkovo 78 nábojov rôzneho ka-
libru  a taktiež zbraň, zaistený 
materiál bol zaslaný na krimi-
nalisticko-expertízne skúmanie. 
„Vyšetrovateľ z uvedeného zloči-
nu obvinil 50-ročného muža, ten 
je stíhaný na slobode, ak sa mu 
ale vina preukáže, hrozí mu trest 
odňatia slobody na tri až osem ro-
kov. Pri takom protiprávnom ko-
naní je veľkým mementom jeho 

závažnosť! Osoba, ktorá takto 
nerozvážne koná, ohrozuje nielen 
seba, ale aj iných obyvateľov. Nie-
kedy skutočne stačí chvíľka nepo-
zornosti či neopatrnosti a fatálne 
následky už nebude možné „vziať 
späť“,“ upozornila policajná ho-
vorkyňa.

Opitý maturant sa prevrátil s autom na strechu

Udierali a kopali do hlavy 19-ročného Michala a 21-ročného Filipa

mpo, Rožňava    

Devätnásťročný vodič z Rožňavy 
viedol osobné auto Škoda Octavia, 
pričom pravdepodobne z dôvodu 
neprispôsobenia rýchlosti jazdy 
svojim schopnostiam, stavu a po-
vahe vozovky prešiel s vozidlom do 
protismeru, kde narazil do stromu 
a zlomil ho. Potom ďalej pokračo-
val v jazde, na jednom z parkovísk 
narazil do vozidla Fiat Ducato, od 
ktorého sa vozidlo odrazilo a skon-
čilo prevrátené na streche. Počas 
dokumentovania dopravnej neho-

dy bol vodič podrobený dychovej 
skúške s výsledkom 0,90 mg/l 
alkoholu v dychu (1,87 promile). 
Podľa predbežnej lekárskej sprá-
vy sa vodič nezranil, ľahké zrane-
nia však utrpel jeho spolujazdec. 
Predbežná škoda na vozidlách bola 
vyčíslená na 4 500 eur. Vodič bol 
po vykonaní potrebných proces-
ných úkonov umiestnený do cely 
policajného zaistenia a obvinený 
z prečinu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky. „Hoci táto nehoda 
vyzerala hrozivo, šťastím bolo, že 
oslava úspešných maturít skonči-

la iba jedným ľahkým zranením 
a pokrčenými plechmi. Hoci bola 
oslava, v tomto prípade obidvoch 
maturantov, iba v začiatkoch, účet 
za ňu bude vysoký – po vytriezvení 
môže vodič očakávať podanie návr-
hu na podanie obžaloby, a navyše 
„darčekom“ za tento skutok môže 
byť niekoľkomesačný zákaz viesť 
motorové vozidlá, peňažný trest, 
prípadne aj trest odňatia slobody,“ 
upozornila košická krajská poli-
cajná hovorkyňa Lenka Ivanová 
a pokračovala, „maturanti, to, že 
zmaturujete, ešte neznamená, že 

sa stávate nesmrteľnými alebo ne-
dotknuteľnými. Vaše neuvážené, 
nezodpovedné a riskantné konanie 
môže v jedinej sekunde rozhodnúť 
nielen o vašom ďalšom osude, ale 
aj o osude nevinných ľudí. Radujte 
sa, tancujte, spievajte, oslavujte, 
ale ak požijete alkohol, tak s mie-
rou, a v žiadnom prípade nesadajte 
za volant. Polícia sa preto aj v tom-
to období zameriava pri kontrolách 
vodičov na požitie alkoholu,“ odká-
zala čerstvým maturantom policaj-
ná hovorkyňa.

mpo, Snina    

Okolo tretej hodiny rannej 21. 
mája došlo pred jedným z miest-
nych barov v Snine k fyzickému na-
padnutiu Michala a Filipa. Štyria 
muži po predchádzajúcej slovnej 
potýčke napadli mladíkov tým spô-

sobom, že ich udierali a kopali pre-
dovšetkým do oblasti hlavy. Podľa 
lekárskej správy útočníci spôsobili 
napadnutým viaceré zranenia, ako 
zlomeninu nosa, ťažký otras moz-
gu, poranenia hlavy. Prípad vyšet-
ruje polícia v Snine. Na základe dô-
kaznej situácie poverený príslušník 

vzniesol obvinenie z trestného činu 
ublíženia na zdraví spáchaného 
v súbehu s prečinom výtržníctva 
24-ročnému Lukášovi /zo Sniny/, 
24-ročnému Edovi /z Bratislavy/, 
25-ročnému Marekovi /zo Sniny/ 
a 42-ročnému Petrovi /zo Sniny/. 
„Obvinení sú stíhaní na slobode, 

zákon pri tomto protiprávnom ko-
naním stanovuje trestnú sadzbu 
odňatia slobody až na tri roky,“ 
vysvetlila prešovská krajská poli-
cajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

22-ročný Humenčan bol obvinený z prečinu výtržníctva. Za skutok, ktorý mal spáchať, mu hrozí trest odňatia slobody  
na šesť mesiacov až na tri roky.

Nechýbalo veľa a oslava úspešných maturít sa mohla skončiť tragicky. Opitý maturant si sadol za volant  
a s autom sa prevrátil na strechu. Počas nehody sa zranil jeho spolujazdec.

KRIMI



PONDELOK
3. JÚNA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 5|INZERCIAINZERCIA  /  SPRAVODAJSTVO

H
E

/0
2
2
6

KÚPALISKO V HUMENNOM
(3. – 9. 6. 2019)

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

SAUNA – muži
 ut - 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.

H
E

/0221PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

0907 444 186 * RAMI PLUS, s.r.o.
Nemocničná ul. 6, Humenné

K V A L I T A    
Z A   S U P E R   C E N U

	PARAPETY, ŽALÚZIE, SIEŤKY
	ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
 (predaj a montáž)

P R Á C A 

 � 42-ročný, čiastočne invalidný 
dôchodca si HĽADÁ PRÁCU – ako 
pomocný robotník, vrátnik/stráž-
nik, vodič auta do 3,5 t. Ponúkni-
te. Humenné a okolie. Tel. 0948 
097 342.

HE-R/0164

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

HE-R/0159

P R E D A J

 � Predám CHATKU so záhrad-
kou v ZO Pokrok v Humennom. 
Tel. 0915 941 371.  

HE-R/0149

 � Predám VLAŠKÝ ORECH 
kráľovský (na presádzanie) 
a KONZUMNÉ ZEMIAKY. Tel. 
0918 279 885.

HE-R/0163

 � Predám BUKOVÉ ODREZKY. 
Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

S L U Ž B Y

 � REKONŠTRUKCIE BYTO-
VÝCH JADIER – omietky, obkla-
dy, dlažby, plávajúce podlahy... 
Potrebujete PRESŤAHOVAŤ BYT, 
PREVIESŤ NÁBYTOK, ZBAVIŤ 
SA NEPOTREBNÉHO NÁBYTKU 
A ZARIADENIA Z BYTU? Prídeme 
a odvezieme. Tel. 0944 807 207. 

HE-R/0156

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Na sv. Norberta (6. 6., biskup)  
už zima ide do čerta. 

Medardova kvapka štyridsať dní 
kvapká.

Keď prší na sv. Medarda (8. 6., 
biskup), namokne každá brázda 

a hubári toho roku naprázdno obídu.

Kto na deň Medarda sadí a rozosieva, 
tomu sa hojne kapusty a ľanu urodí.

Na Medarda sejba končí.

Medardove mrazy vinné revy (vinič 
hroznorodý) už viac nepokazia.

Ak prší aj na sv. Barnabáša  
(11. 6., apoštol), vínom naplní sa 

každá fľaša. 

PRANOSTIKA

Východ / Západ  S L N K A 
pon (03.06.) 4:26 / 20:30 hod.
ut 4:25 / 20:31 hod.
str 4:25 / 20:32 hod.
štvr 4:24 / 20:33 hod.
pia  4:24 / 20:34 hod.
sob 4:23 / 20:34 hod.
ned 4:23 / 20:35 hod.
pon (10.06.) 4:23 / 20:36 hod.

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.
03. 06.   CENTRUM,
 Námestie slobody 67  
	 (Južné	nám.)
04. 06.   DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
05. 06.  FIALKA,
	 Nemocničná	ul.	41/A
06. 06.  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
07. 06.  U LEVA,
	 Nemocničná	ul.	39
08. 06 .  AVICENA,
	 Nemocničná	ul.	41
09. 06.   LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
10. 06.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

 (jac)
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Zdravie: Odborové organizácie žiadajú kontroly v ôsmich nemocniciach

Polícia: Aktivačný pracovník v Snine našiel v odpadkovom koši zbraň  

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Od ministerky zdravotníctva SR 
Andrey Kalavskej (nominantka 
Smeru-SD) a príslušných kontrol-
ných orgánov MZ chcú odpovede 
na otázky, koľko pacientov bolo 
v konkrétnych situáciách na kon-
krétnych oddeleniach, koľko ates-
tovaných a neatestovaných leká-
rov, sestier a iného zdravotníckeho 
personálu sa staralo o daný počet 
pacientov, či nemali aj iné povin-
nosti a či mali lekári dostatok od-
počinku po ústavnej pohotovostnej 
službe. „Naším cieľom je potvrdiť 
alebo vyvrátiť podozrenia na nedo-
držiavanie personálnych normatí-
vov v týchto nemocniciach,“ hovorí 
predsedníčka OZ SaPA Monika 
Kavecká. „Nedostatok personálu 
pri pacientoch ohrozuje ich životy 
a zdravie. Normatívy tu nie sú pre 
zamestnancov ani pre nemocni-
ce, normatívy tu sú pre pacienta, 
ktorému Ústava SR garantuje istú 
úroveň zdravotnej starostlivosti,“ 
povedal predseda LOZ Peter Vi-
solajský. „Na to je nevyhnutný istý 
počet personálu s istým vzdelaním 
a práve túto garanciu zabezpečuje 
štát minimálnymi personálny-
mi normatívmi, ich dôsledným 
kontrolovaním a postihovaním 
porušovania. Ministerstvo sme 
požiadali, aby nás informovalo o 

výsledkoch kontrol,“ dodal Viso-
lajský. Lekári a sestry uviedli, že 
chcú verejnosti pripomenúť, že 
právom každého pacienta je prí-
tomnosť adekvátneho počtu zdra-
votného personálu s adekvátnym 
vzdelaním. „Toto právo pacientom 
garantuje zákon a MZ SR má na 
jeho dodržiavanie dohliadať. Je na 
nás všetkých, aby sme si toto prá-
vo od kompetentných vyžadovali,“ 
konštatujú odborové organizácie 
v tlačovej správe. LOZ a OZ SaPA 
žiadajú o prešetrenie dodržiavania 
normatívov na oddelení urgentné-
ho príjmu a internom oddelení vo 
Fakultnej nemocnici s poliklinikou 
Žilina, oddelení anestéziológie a 
intenzívnej medicíny vo Fakultnej 
nemocnici Trenčín, internom od-
delení Nemocnice s poliklinikou 
Levice, detskom oddelení vrátane 
novorodeneckých lôžok a inter-
nom oddelení Nemocnice s polik-
linikou Sv. Lukáša v Galante, det-
skom a novorodeneckom oddelení 
Nemocnice Topoľčany, internom 
oddelení a oddelení dlhodobo cho-
rých Nemocnice A. Leňa v Humen-
nom, neonatologickom oddelení a 
oddelení pôrodných sál Fakultnej 
nemocnice Nitra a chirurgickom 
oddelení Nemocnice s poliklinikou 
Sv. Jakuba v Bardejove.
Nemocnice Svet zdravia majú do-
statok personálu, tvrdí hovorca siete  

Nemocnice siete Svet zdravia do-
držiavajú na svojich oddeleniach 
personálne normatívy a stav per-
sonálu sa prirodzene prispôsobu-
je počtu pacientov a priemernej 
vyťaženosti. Tvrdí to hovorca siete 
nemocníc Tomáš Kráľ v reakcii 
na žiadosť odborárov o vykonanie 
kontrol dodržiavania personálnych 
normatívov v ôsmich nemocni-
ciach vrátane troch nemocníc pat-
riacich do siete Svet zdravia. „Je za-
rážajúce, že sa niekto na Slovensku 
môže domnievať, že poskytovatelia 
vedome limitujú svoj personálny 
stav. Slovenské zdravotníctvo trápi 
akútny nedostatok zdravotnícke-

ho personálu,“ tvrdí Kráľ. Pre dl-
hodobé riešenie situácie sa podľa 
neho treba zjednotiť na dlhodobej 
personálnej stratégii, ktorej cie-
ľom bude vychovávať dostatočný 
počet zdravotníkov, udržať si ich 
na Slovensku, podporovať odborný 
rozvoj a nástupníctvo. „Keďže dnes 
žiadna z európskych krajín nie je v 
tomto smere sebestačná, musíme 
byť aktívni aj voči perspektívnym 
zamestnancom zo zahraničia,“ 
pripomenul. Podľa neho má byť 
projekt novej koncovej nemocnice 
na Boroch zlomovým v prilákaní 
množstva slovenských lekárov a 
sestier zo zahraničia domov.

tasr, Snina

V taške v odpadkovom koši urče-
nom na zmiešané plasty na Bu-
dovateľskej ulici v Snine našiel 
v stredu 29. mája predpoludním 
29-ročný miestny muž (aktivačný 
pracovník) zbraň a náboje. TASR 

o tom informovala hovorkyňa 
Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v Prešove Jana Ligdayová. 
„Išlo o krátku guľovú zbraň so 
zásobníkom. Pri zbrani bolo 42 
nábojov rôzneho druhu a 13 ná-
bojníc. Prípad vyšetruje okresný 
humenský vyšetrovateľ, ktorý za-

čal trestné stíhanie vo veci zločinu 
nedovoleného ozbrojovania a ob-
chodovania so zbraňami. Trestná 
sadzba odňatia slobody pre pácha-
teľa je zákonom stanovená na tri 
až osem rokov,“ uviedla Ligdayová. 
Polícia upozorňuje občanov, že ak 
nájdu nejakú zbraň, je potrebné to 

okamžite ohlásiť na políciu. „Každá 
takáto zbraň je potom zaslaná na 
kriminalisticko-expertízne skúma-
nie, a to aj z dôvodu, či nebola ňou 
spáchaná nejaká trestná činnosť. 
Vlastniť ju môžu len osoby, ktoré 
majú na to oprávnenie,“ dodala 
krajská policajná hovorkyňa.

Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) v rámci kampane 
„Nekrič na sestru, napíš ministerstvu“ dostali od pacientov a ich príbuzných podnety pre podozrenia na nedostatok personálu 

na oddeleniach viacerých nemocníc. Preto žiadajú od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vykonanie kontrol dodržiavania 
personálnych normatívov v ôsmich nemocniciach. 
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tasr, Humenné    

„Vo všetkých okresoch trápia ľudí 
najmä cesty. Ani okres Humenné 
nebol výnimkou. Už v minulom 
roku sme investovali do zlepšenia 
infraštruktúry v regióne 489-tisíc 
eur, tento rok sme vyčlenili dva-
krát toľko finančných prostried-
kov. Do ciest pôjde viac ako 851 
000 eur, taktiež investujeme aj 
do strojného vybavenia vo výške 
120 000 eur,“ uviedol po stretnu-
tí v okrese Humenné Majerský. 
„Vieme, že cestná infraštruktúra 
je v celom kraji veľmi zanedbaná. 
Všade je ten istý problém, cesty. 
Na najbližšom zasadnutí komisie 
dopravy bude predstavený aj most-
ný program, lebo s cestami úzko 
súvisia aj mosty,“ doplnil na mar-
go opravy mostov v kraji Majerský. 

V okrese Humenné PSK zrekon-
štruuje most pred obcou Udav-
ské, most v obci Ohradzany, úsek 
cesty Baškovce – Černina, Liesko-
vec – prieťah, Jankovce – spojka, 
Humenné – Porúbka. Taktiež sa 
zrekonštruuje aj kotolňa a urobia 
sa opatrenia na zníženie energe-
tickej náročnosti objektu Správy 
a údržby ciest PSK v Humennom 
a kúpi sa univerzálny traktor s prí-
slušenstvom. V pláne je aj vybudo-
vanie skladu soľanky. Kraj tento 
rok investuje nemalé prostriedky 
aj na druhú etapu rekonštruk-
cie kaštieľa Vihorlatského múzea 
v Humennom. Na renováciu vy-
členil zo svojho rozpočtu takmer 
188.000 eur. Peniaze sa použijú aj 
na nákup zbierkových predmetov 
a na rozšírenie zabezpečovacieho 
systému kaštieľa a skanzenu. Ma-
jerský avizoval na stretnutí aj in-

vestície do škôl vo svojej zriaďova-
teľskej pôsobnosti. „V tomto roku 
sme pre školy vyčlenili celkovo 834 
000 eur. Najväčšiu investíciu bude 
predstavovať zateplenie obvodové-
ho plášťa učebne A a rekonštrukcia 
osvetlenia na Gymnáziu arm. gen. 
L. Svobodu v Humennom. Kraj na 
tento účel pridelil bezmála 317.000 
eur,“ doplnil Majerský. Financie 
dostanú i viaceré školy v meste. 
Hotelová akadémia získa 33.000 
eur, Stredná odborná škola (SOŠ) 
polytechnická 46.000 eur, Stredná 
zdravotnícka škola 237.000 eur, 
SOŠ technická 185.000 eur a SOŠ 
obchodu a služieb 16.000 eur. Na 
rekonštrukciu a vybavenie práčov-
ne, hydroizoláciu múrov a odvod-
nenie Domova sociálnych služieb 
v Jabloni je vyčlenených v tomto 
roku 108 000 eur. Na vybavenie 
práčovne dostane 4800 eur Do-

mov sociálnych služieb GARDEN 
v Humennom. Samospráva v tom-
to roku pridelila 6500 eur Zaria-
deniu sociálnych služieb AKTIG 
v Humennom. „Našli sme spoločné 
témy s predsedom PSK, ktoré by 
sme radi riešili. Máme ‚rozbeh-
nuté‘ projekty, ale na Úrade PSK 
sa to brzdí v súvislosti s verejným 
obstarávaním. Požiadal som nielen 
predsedu, ale aj všetkých zainte-
resovaných, aby sa s tým nejakým 
spôsobom pohlo,“ uviedol primá-
tor Humenného Miloš Meričko. 
V rámci výjazdového pracovného 
rokovania zamestnanci Úradu PSK 
poskytovali záujemcom informácie 
o rôznych možnostiach podpory. 
Predseda PSK v stredu navštívil aj 
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, 
Vihorlatské múzeum, humenskú 
nemocnicu, SAD Humenné a Za-
riadenie sociálnych služieb AKTIG.

Humenné: Do ciest v okrese pôjde z rozpočtu kraja viac ako 850-tisíc eur  

 Jana Fedičová, Humenné

Vo výstavných priestoroch Vihorlat-
ského múzea v Humennom sa pod-
ujatie uskutoční v dňoch 7., 12. a 18. 
júna 2019 so začiatkom o 9. hodine. 
Interaktívne podujatie pre školy 
pod názvom Archeológia horného 
Zemplína tematicky čerpá z prebie-
hajúcej výstavy archeologických ná-
lezov pod rovnomenným názvom, 
ktorá  vo Vihorlatskom múzeu 
v Humennom dokumentuje vývoj 
osídlenia územia Zemplína od čias 
doby kamennej po novovek. Podu-
jatie v rámci múzejného projektu 
objektového učenia v múzeu (Ku 
koreňom, tradíciám, hodnotám...) 
je zacielené na trojrozmerné priblí-
ženie histórie regiónu prostredníc-

tvom jednotlivých archeologických 
artefaktov. Okrem audiovizuálnej 
časti podujatia formou prehliadky 
výstavy, odborného výkladu, disku-
sie a videoprojekcie filmov ponúka-
me žiakom priamy kontakt s arche-
ologickými artefaktami a zapojenie 
žiakov do praktickej archeológie 
ako jedného z vedeckých postupov 
objasňovania histórie. Prostred-
níctvom  priameho kontaktu s ar-
cheologickými nálezmi a následnej 
archeologickej práce s nimi si žiaci 
lepšie osvoja učebnú tému, upevnia 
poznatky o regionálnej histórii a zá-
roveň aj posilnia svoj vzťah k regió-
nu a predmetom kultúrnej hodnoty 
ako súčasti kultúrneho dedičstva. 
Súčasťou vzdelávacieho podujatia 
pre školy je odborne komentovaná 

prehliadka výstavy, odborný vý-
klad periodizácie dejín, priblíženie 
archeologickej činnosti v regióne 
a popularizácia archeológie ako 
vednej disciplíny. Lektorkou podu-
jatia je PhDr. Ivana Strakošová, 
archeologička Vihorlatského múzea 
v Humennom, 
s osvedčením  
M i n i s t e r s t v a 
kultúry Sloven-
skej republi-
ky o odbornej 
s p ô s o b i l o s t i 
k realizácii ar-
cheologických 
v ý s k u m o v . 
V y s t a v o v a n é 
artefakty ako 
učebný mate-

riál sú súčasťou zbierkového fondu 
Vihorlatského múzea v Humennom 
a zbierok Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach. Pochádzajú z ná-
hodných objavov a nálezov syste-
matických výskumov a archeologic-
kých prieskumov  v regióne.

Objektové učenie vo Vihorlatskom múzeu  − 3D história od praveku po novovek
Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci ponuky pre školy pripravuje zážitkové podujatie na báze objektového učenia v múzeu 

v oblasti spoznávania regionálnych dejín v kontexte vývoja a pôsobenia jednotlivých archeologických kultúr na našom území. 

O stave regiónu a jeho rozvoji diskutoval so zástupcami obcí, organizácií v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 
(PSK) a zástupcami podnikateľského sektora predseda PSK Milan Majerský v stredu v Humennom. Ide o jeho v poradí štvrtý 

pracovný výjazd v okresoch kraja. Majerský predtým navštívil Starú Ľubovňu, Medzilaborce a Svidník.
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Nadmerné užívanie antibiotík môže spôsobiť rezistenciu a úmrtia

Obmedzenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode

tasr, Slovensko   

Dôvera v utorok na tlačovej kon-
ferencii v Bratislave predstavila 
výsledky internej analýzy spotreby 
antibiotík s priemernou výškou 
nákladov na antibiotiká pre svo-
jich poistencov podľa jednotlivých 
okresov Slovenska, vychádzajúc z 
údajov od všeobecných lekárov a 
od lekárov v ambulantnej poho-
tovostnej službe od apríla do sep-
tembra 2018. Podľa Európskeho 
centra pre prevenciu a kontrolu 
chorôb sú príčinou 33 000 úmrtí 
ročne baktérie, na ktoré nezabera-
jú žiadne antibiotiká. Tento prob-
lém sa volá antibiotická rezisten-
cia a jednou z príčin je zbytočné 
či nadmerné užívanie antibiotík. 
„Spolu s lekármi sme zisťovali, čo 
môže byť príčinou nadmernej spot-
reby antibiotík,“ hovorí generálny 
riaditeľ zdravotnej poisťovne Dô-
vera Martin Kultan. Definovali šty-
ri hlavné dôvody. Prvým je nátlak 
pacientov, ktorí často vyžadujú 
od lekárov predpísanie antibio-
tík, hoci na to nie je dôvod. „Ešte 
stále u nás prevláda pocit, že keď 
neodídem od lekára s predpísaným 
liekom, nie som si istý, či ma vôbec 
liečil dobre,“ skonštatoval Kultan. 

Podľa štúdie Health Protection 
Agency až 97 percent pacientov, 
ktorí požiadajú o predpis liekov, 
ich aj dostane. Druhou príčinou 
sú ambulantné pohotovostné služ-
by, na ktoré si pacienti chodia dať 
predpísať antibiotiká, ktoré im 
odmietol predpísať ich všeobecný 
lekár. V pohotovostnej ambulancii 
sa potom opakuje ten istý scenár a 
niekedy dôjde zo strany pacientov 
aj ku klamstvám. Počet návštev u 
lekára súvisí aj s ekonomickou si-
lou alebo mierou nezamestnanosti 
v regióne. V prípade ekonomicky 
vyspelejších regiónov pacienti s 
chrípkou alebo inými bežnými 
ochoreniami vyhľadávajú lekárov 
menej ako v regiónoch s vyššou 
nezamestnanosťou. Ľudia pracujú 
z domu, zoberú si dovolenku, prí-
padne takzvaný sick day. Menej 
návštev v ambulancii znižuje prav-
depodobnosť, že pacient dostane 
lieky na predpis, napríklad anti-
biotiká. „V komunitách, ktoré sú 
napríklad nezodpovedné voči zdra-
viu vlastných detí, je aj spotreba 
antibiotík väčšia. Rodičia s dieťa-
ťom ťažšie prídu k lekárovi, nedajú 
mu oddychový režim a to napokon 
skončí na antibiotikách,“ povedal 
Kultan. Ďalším dôvodom je samot-

ná účelnosť predpisu a dostupnosť 
lekárov v regióne. Spotreba an-
tibiotík je prirodzene najvyššia u 
detí do štyroch rokov, ktoré ešte 
nemajú vybudovanú imunitu. Neo-
podstatnené užívanie liekov nemá 
vplyv len na antibiotickú rezisten-
ciu, ale aj na finančné prostriedky 
verejného zdravotného poistenia 
a peňaženky pacientov. Dôvera 
len v roku 2017 zaplatila milión 
eur za antibiotiká predpísané na 
infekciu horných dýchacích ciest, 
ktorá je však väčšinou vírusového 
pôvodu a antibiotikami sa nelieči. 

Za 260.000 balení takto predpí-
saných liekov pacienti doplatili 
ďalších 560.000 eur. Dôvera pre 
lekárov pripravila edukačno-moti-
vačnú kampaň, aby antibiotiká na 
vírusové ochorenia nepredpisova-
li. Niekedy je podľa Kultana prob-
lémom aj preťaženosť ambulancií, 
nedostatok lekárov a sestier. Tí ne-
majú čas komunikovať s rodičmi a 
vysvetliť im, že antibiotikum nie je 
najvhodnejšou liečbou. Prieskum 
nezahŕňal dáta o spotrebe antibio-
tík u hospitalizovaných pacientov v 
nemocniciach.

ts, Vyšné Nemecké   

Colný úrad Michalovce upozorňuje 
prepravcov, cestujúcu a podnika-
teľskú verejnosť, že z dôvodu re-
konštrukcie administratívnej bu-
dovy bude od 3. júna 2019 od 7.00 
hod. na colnom hraničnom prie-
chode Vyšné Nemecké – Užhorod 
autobusová doprava presmerova-

ná z osobnej na nákladnú dopravu. 
Všetky autobusy určené na prepra-
vu 20 a viac cestujúcich budú na 
vstupe smerom na Slovensko, ako 
aj na výstupe v smere na Ukrajinu 
presmerované na vybavenie v jazd-
ných pruhoch a na pracoviskách 
nákladnej dopravy. Presmerovanie 
autobusovej dopravy bude mať za 
následok dočasné zníženie počtu 

vybavovacích jazdných pruhov pre 
nákladnú dopravu v oboch sme-
roch. Vodičov autobusov a náklad-
ných automobilov žiadame v čase 
dočasných obmedzení o zvýšenú 
pozornosť a dôsledné dodržiava-
nie dočasných dopravných značení 
a pokynov službukonajúcich prís-
lušníkov. „Predpokladané trvanie 
obmedzenia je plánované na štyri 

mesiace. O ukončení obmedzenia 
bude finančná správa informovať. 
Ďakujeme za trpezlivosť a toleran-
ciu v priebehu nevyhnutných prác, 
ktoré spôsobia dočasné obme-
dzenie prevádzky. Za potenciálny 
diskomfort sa ospravedlňujeme,“ 
uviedla regionálna hovorkyňa Col-
ného úradu Michalovce Klára Ba-
loghová. 

Najnižšia spotreba antibiotík je na Slovensku podľa prieskumu zdravotnej poisťovne Dôvera v okresoch Krupina, Liptovský Mikuláš, 
Levice či v bratislavských okresoch. Naopak, najvyššia je v okresoch Medzilaborce, Sabinov, Stará Ľubovňa alebo Kežmarok.

Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod bude od 3.6.2019 od 7.00 hod. autobusová 
doprava presmerovaná z osobnej na nákladnú dopravu, a to na vstupe aj výstupe. Dôvodom sú rekonštrukčné práce na 

administratívnej budove hraničného priechodu. 

Vysoká spotreba antibiotík na Slovensku je aj v okrese Medzilaborce.  |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Humenné: Prokuratúra potvrdila, že poverovanie riaditeľky ZUŠ bolo nezákonné

Nádrže na Zemplíne nezaznamenali v súvislosti so zrážkami žiadne problémy 
tasr, Snina, Vranov nad Topľou, Michalovce

Nádrže na Zemplíne nezaznamenali 
v súvislosti so zrážkami žiadne prob-
lémy. Ako pre TASR uviedol hovor-
ca Slovenského vodohospodárske-
ho podniku Marián Bocák, práve 
v tomto období ukazujú vodné stav-
by svoje opodstatnenie. Zemplínska 
šírava je podľa jeho slov naplnená 
na 76 percent. „Prítok do nádrže je 

88,2 kubického metra za sekundu 
(m3/s) a odtok je 30,1 m/s,“ priblí-
žil. Naplnenosť Stariny je na úrovni 
86 percent, čo je 340,14 metrov nad 
morom (m n. m.). Na tejto vodáren-
skej nádrži zaznamenali vodohos-
podári počas tohtoročnej zimnej 
sezóny historicky najnižšiu úroveň 
hladiny na kóte 332,24 m n. m. 
Bolo to tak v prvý februárový deň. 
Aktuálny prítok tam predstavuje 

14,46 m3/s a odtok je 13,68 m3/s. 
Domaša je naplnená na 55 percent 
celkového objemu. Prítok, ktorý bol 
v období sucha podľa Bocáka nieke-
dy aj na úrovni približne 2 m3/s, sa 
pre zrážky zvýšil, k piatku napríklad 
na 38,72 m3/s. Odtok je stanovený 
na 2,9 m3/s. Vodohospodári budú 
vypúšťať z Domaše menej vody do 
30. júna tohto roka. Koncom apríla 
bolo vypúšťanie na úrovni 3,5 m3/s, 

čo je ešte zimný režim. Bežne stúpa 
vypúšťanie od apríla na 4,9 m3/s. 
Diskusiu v súvislosti s nízkou hladi-
nou Domaše začali ešte na jar samo-
správy i aktivisti z jej okolia. Na túto 
vodnú nádrž sa má po 26 rokoch 
toto leto vrátiť aj výletná loď. V po-
lovici mája vyrazila na dlhú, približ-
ne mesiac trvajúcu cestu z Prahy. 
Prevádzkovať ju má obec Kvakovce. 
Nový názov lode vzíde z ankety.

tasr, Humenné, FOTO: MIPO

Mesto ako zriaďovateľ škôl podľa 
iniciátorov podnetu roky dosadzo-
valo ľudí do funkcií riaditeľov len 
na základe poverenia. Podnet na 
prokuratúru v tejto súvislosti po-
dali vlani. „Okresná prokuratúra 
ho najskôr odložila, odvolávajúc sa 
na to, že v zákonoch nie je uvedené, 
koľkokrát najviac za sebou môže 
zriaďovateľ školy opakovane pove-
riť dočasne výkonom funkcie riadi-
teľa školy pedagogického zamest-
nanca,” informovala Lucia Pazičo-
vá z Nadácie Zastavme korupciu. 
Sťažovatelia sa podľa jej ďalších 
slov odvolali na KP, ktorá im dala 
za pravdu. Medializovaným prípa-
dom bola ZUŠ na Mierovej ulici, 
kde bola riaditeľka poverená šesť-
krát a mesto výberové konanie ne-
vypísalo päť rokov. „Krajská pro-
kuratúra Prešov po preskúmaní 
veci konštatovala, že nie je zákon-
ným postupom, pokiaľ zriaďovateľ 
nevypísal výberové konanie na ob-
sadenie funkcie riaditeľa základnej 
umeleckej školy a opakovane len 
predlžuje, resp. opätovne vyme-
nuje do funkcie tú istú osobu bez 
výberového konania,” uviedol pre 

TASR hovorca KP Prešov Marián 
Spišák s tým, že mesto tak kona-
lo v rozpore so zákonom o štátnej 
správe v školstve a školskej samo-
správe a zákonom o výkone práce 
vo verejnom záujme. Podľa prezi-
denta Slovenskej komory učiteľov 
Vladimíra Crmomana tento prípad 
odhalil závažnú dieru v školskom 
systéme. „Hoci sa tieto nezákonné 
poverovania diali opakovane nie-
koľko rokov, absentoval opravný 
prostriedok, po ktorom by v krát-
kom čase došlo k náprave. Ani me-
dializácia a naliehanie štátnych in-
štitúcií nedonútili zriaďovateľa vy-
písať výberové konania vo všetkých 
školách a školských zariadeniach v 
jeho pôsobnosti. Dúfam, že teraz 
dôjde k opatreniam, po ktorých 
si už žiadny zriaďovateľ nedovolí 
takéto masívne porušovanie de-
mokracie,“ konštatoval. Školy hos-
podária s verejnými prostriedka-
mi a smerujú k nim aj eurofondy, 
preto je podľa riaditeľky Nadácie 
Zastavme korupciu Zuzany Petko-
vej dôležité, aby ich viedli tí naj-
schopnejší odborníci, ktorí vzídu 
z demokratickej súťaže. „K inicia-
tíve učiteľov sme sa pridali preto, 
že transparentný a zákonný výber 

riaditeľov elimi-
nuje korupčné 
prostredie a klien-
telizmus,” poveda-
la. Primátor zatiaľ 
oficiálne stano-
visko prokuratúry 
nepozná. „Neviem 
sa k tomu teda 
vyjadriť, ale čo sa 
týka legislatívy, tak 
pravdepodobne došlo k nejakým 
pochybeniam,” uviedol Meričko 
pre TASR. Myslí si, že poverovanie 
riaditeľov v niektorých prípadoch 
aj na niekoľko rokov nebolo fér 
nielen voči nim. Uviedol, že ešte 
ako opozičný poslanec spoločne so 
svojimi kolegami na tento problém 
poukazovali. „My sme potom, čo 
som prevzal úrad, okamžite začali 
konať a spustili sme proces výbero-
vých konaní na všetky neobsadené 
miesta riaditeľov škôl,” spomenul 
s tým, že časť z nich je ukončená, 
niektoré sa ešte konajú a iné zas 
pripravujú. Na budúci týždeň bude 
napr. menovať riaditeľa centra voľ-
ného času, ktorý tam bol poverova-
ný približne šesť rokov. „Naozaj 
sa snažíme tento proces stranspa-
rentniť a robiť všetko tak, ako nám 

legislatíva káže,” ozrejmil. Dúfa, 
že mesto v tejto súvislosti nebude 
sankcionované. Spišák uviedol, že 
zo správy mesta Humenné a pred-
ložených príloh vyplýva, že zria-
ďovateľ vyhlásil výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa ta-
mojšej základnej umeleckej školy 
a na návrh rady školy vymenoval 
riaditeľku do funkcie ešte v máji 
tohto roka. „Vzhľadom na uvedené 
KP Prešov 3. mája 2019 odložila 
opakovaný podnet bez prijatia nie-
ktorého z právnych prostriedkov, 
ktorými prokurátor vykonáva do-
zor nad dodržiavaním zákonov a 
ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov orgánmi ve-
rejnej správy, nakoľko zriaďovateľ 
medzičasom sám odstránil poruše-
nie zákona,” uzavrel.

Zemplínska šírava je podľa vodohospodárov naplnená na 76 percent.

Krajská prokuratúra (KP) Prešov potvrdila nezákonnosť opätovného vymenovania tej istej osoby do funkcie riaditeľa 
Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Humennom bez výberového konania, ktoré sa realizovalo za bývalého vedenia mesta. 

Podnet v tejto súvislosti podala Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu.  
Podľa slov súčasného primátora Miloša Merička sa tieto procesy snažia stransparentniť.
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MsKS – DOM KULTÚRY

VESELÉ HÁČKOVANIE
Zapoj	sa	do	dobrej	veci	a	uháč-
kuj	pre	deti	rôznofarebné	štvor-
ce,	ktoré	pospájame	do	veselých	
dečiek.	Cieľom	akcie	je	pomoc	a	
podpora pre lepší a krajší pobyt 
detí v pôrodnici a na detskom 

oddelení humenskej nemocnice. 
– v utorok 11. júna od 13.00 do 
19.00 hod. v priestoroch DK. 

MOJE FAREBNÉ POLIA
Zsuzsanna	Mezei...	Vernisáž	

autorskej	výstavy	–	vo	štvrtok	6.	
júna	o	16.00	hod.	vo	výstavnej	

miestnosti DK. 

FREEMAR PHOTO 2019
Výstava	súťaže	amatérskej	
fotografie.	-	potrvá	do	5.	júna	

v priestoroch DK. 

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

KAŠTIEĽ V ZRKADLE 
ČASU

Súbor	veľkoformátových	dobo-
vých	fotografií	prináša	zábery	od	
najstarších	dochovaných	vyobra-
zení	štvorkrídlového	objektu	
renesančného	kaštieľa	a	priľah-
lého	parku	na	rytine	z	obdobia	
druhej	polovice	XVII.	storočia	

po dnešok. 

KINO FAJN

ROCKETMAN
životopisný, hudobný (USA/

GBR), slovenské titulky – 5. júna 
o 19.30 hod.

Rocketman je hudobná fantázia, 
rozpráva	životný	príbeh	jedného	
z najúspešnejších hudobníkov 
súčasnosti.	Elton	John	vždy	

spieval	ako	malý	boh,	obliekal	sa	
ako	nikto	iný	predtým	a	žil	ako	
pravý	rocker.	Napriek	všetkému	

to	prežil	v	relatívnom	zdraví.		
Než	sa	stal	Eltonom	Johnom,	
volal	sa	Reginald.	Bol		to	malý	
okuliarnatý	dengľavý	chlapec,	
ktorý	si	nie	veľmi	dobre	rozumel	
so	svojimi	rodičmi.	Zato	s	kla-

vírom mu to išlo vynikajúco. Na 
začiatku	robil	len	sprievodného	
klaviristu úspešnejším hudobní-
kom,	do	momentu,	kým	stretol	
svoju spriaznenú dušu v podobe 
textára, Bernieho Taupina. Od 
tohto	stretnutia	viedla	už	len	

strmá cesta na absolútny vrchol, 
možno	až	priveľmi	rýchla	na	
to,	aby	sa	dala	zvládnuť	bez	

alkoholu a drog. Tie pomáhali 
predovšetkým	vo	chvíľach,	kedy	
sa	Elton	cítil	sám,	opustený	a	
nemilovaný,	čo	sa	mu	stávalo	
prakticky	stále.	Lenže,	keď	ste	
dušou rocker a showman, tak 
sa	z	každého	problému	skrátka	

vyspievate. 

TED BUNDY: DIABOL 
S ĽUDSKOU TVÁROU

životopisná dráma, krimi (USA), 
české titulky – 6. a 9. júna 

o 19.30 hod.
Príbeh	jedného	z	najznámejších	
a	najmilovanejších	sériových	
vrahov histórie, Teda Bundy-
ho.	Prekvapivým	rozprávačom	
strhujúceho	filmu	je	Bundyho	
priateľka,	ktorá	s	ním	v	čase	
vrážd	žila	pod	jednou	strechou	
a	o	jeho	hrôzostrašnej	činnosti	
nemala	ani	potuchy.	Až	postupne	
zisťuje,	že	muž,	s	ktorým	viedla	
láskyplný	rodinný	život,	je	jed-
ným	z	najhľadanejších	a	najväč-
ších	monštier	Ameriky.	Bundy	
spáchal	minimálne	tridsať	vrážd	
mladých	žien.	Všetky	omráčil,	
brutálne	uškrtil	a	znásilnil,	často	
posmrtne.	Jeho	krvavý	koníček	

budil hrôzu, napriek tomu sa 
počas	procesu,	ale	aj	po	ňom,	
stal	miláčikom	mnohých	žien	a	

dievčat.	

PSIA DUŠA 2
(DOG´S JURNEY)

rodinný (USA), český dabing – 7. 
a 9. júna o 17.30 hod.

Baily	je	oddaný	a	milý	psík	a	do	
životov	Ethana	a	jeho	vnučky	CJ	
prináša	iba	radosť	a	smiech.	Má	

však zvláštne poslanie. Jeho duša 
sa na konci jeho síl prevtelí do 
iného	psíka	a	Baily	si	tak	vždy	
musí	nájsť	cestu	späť	ku	svojej	

spriaznenej duši.

X-MEN: DARK PHOENIX
akčný, fantasy, dobrodružný 
(USA), slovenské titulky – 7. 
a 12. júna o 19.30 hod.; 8. 6. 

o 19.30 hod. 3D verzia.
X-Meni	čelia	najhroznejšiemu	
a	najsilnejšiemu	nepriateľovi	z	
vlastných	radov	–	Jean	Greyo-
vej.	Počas	vesmírnej	záchrannej	

misie Jean takmer zomrie. Po 
návrate	domov	zistí,	že		neznáma	
vesmírna sila posilnila jej schop-
nosti,	ale	zároveň	ostala	oveľa	
menej stabilná. Práve sa zrodil 
Dark	Phoenix.	Jean	musí	zápasiť	
nielen so svojou novo nabitou a 
nestabilnou silou, ale aj so svoji-

mi	osobnými	démonmi.	

BLESKOVÝ MANU
(MANOU, THE SWIFT)
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

(BLÍŽENCI * 20. 5. – 20. 6.)

03. 06. KAROLÍNA, KEVIN
04. 06. LENKA, LENA
	 (Medzinárodný	deň	nevinných	

detských	obetí	agresie)
05. 06.  LAURA
	 (Svetový	deň	životného	

prostredia - UNEP)
06. 06.  NORBERT
07. 06.  RÓBERT, RÓBERTA
  -	Výročie	Memoranda	národa	

slovenského	(pamätný	deň)
08. 06.  MEDARD
  (Medzinárodný	deň	oceánov	/	

Deň	najlepších	priateľov)
09. 06.  STANISLAVA
10. 06.  MARGARÉTA, GRÉTA

animovaný, rodinný, komédia 
(GER), slovenský dabing – 8. júna 

o 15.30 hod.; 9. 6. o 15.45 hod.
Malý	Manu	je	výborný	letec	a	

teší sa na skúšku z lietania, ktorú 
musí	podstúpiť	každá	čajka,	
aby	sa	mohla	s	celým	kŕdľom	
bezpečne	vydať	na	zimu	do	

južných	krajín.	Nešťastnou	ná-
hodou	ale	skončí	ako	zmoknutá	
sliepka	v	mori	a	musí	si	vypočuť	
posmešky	od	mladších	čajok	a	
výčitky	od	tých	dospelých...	V	
skutočnosti	je	Manu	dážďovník,	
medzi	čajky	sa	ako	mláďa	omy-
lom	priplietol.	Dážďovníky	sú	
akrobati	oblakov,	rýchli,	presní	

a vytrvalí.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
03. 06. ASTER / LUP
04. 06. CHRIS / RIKY
05. 06. HAMLET / GEJŠA
06. 06. BENDŽO / HONEY
07. 06. LINDA / WABI
08. 06. DINA / GRECO
09. 06. ČIKY / BABY
10. 06. HUGO / ARTUŠ
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA
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VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD
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ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.
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OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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Firma PAVEX s.r.o.
p o n ú k a   na 
PRENÁJOM  

PRIESTORY NA POSEDENIE
v príjemnom prírodnom

prostredí, vhodné 
na rodinné a firemné akcie.

Priestor sa nachádza v blízkosti 
obce	Kamenica	nad	Cirochou	
(bývalý	pioniersky	tábor).

Súčasťou	priestoru	na	prenájom	
je	ohnisko,	drevené	stoly	 

a	lavice,	detské	pieskovisko,	
kotol	(možnosť	uvariť	si	

chutný	guláš),	gril	na	drevené	
uhlie,	palivové	drevo.	 

K dispozícii sú toalety, voda, 
elektrina	a	chladnička.	Cena	za	
prenájom	je	60	eur	/	1	deň.

V prípade záujmu  
nás kontaktujte na tel. č.: 

0908 370 378

Jozef Talarovič, región 

A tentokrát niečo pre novinárov... 
Detská Fénix Snina zrealizovala v 
rámci mikroprojektu č. INT/EK/
KAR/1/II/B/0109 „Prírodná tu-
ristika bez hraníc“, ktorý je spo-
lufinancovaný z Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko - Slovensko 
2014-2020 v spolupráci s poľským 
vedúcim partnerom Pro Carpathia 
z Rzeszowa, študijnú cestu pre slo-
venských a poľských novinárov. 

Cieľom	 bolo	 navštíviť	 zaujímavé	
miesta	v	poľsko-slovenskej	pohranič-
nej	oblasti	a	propagovať	toto	územie	s	
dôrazom	na	rozvoj	cestovného	ruchu.	

Prvou zástavkou bolo letisko v Ka-
menici	 nad	 Cirochou	 so	 zaujíma-
vým	 výkladom	 náčelníka,	 Arnošta	
Foffa. Po ekomúzeu v Zemplínskych 
Hámroch	sprevádzal	prítomných	no-
vinárov	 starosta	 obce	 Ján	Kepič.	 Po	
večeri	 mali	 účastníci	 snahu	 pozoro-
vať	 hviezdnu	 oblohu	 v	Astronomic-
kom observatóriu na Kolonickom 
vrchu.	Avšak	 pre	 nie	 priaznivé	 me-
teorologické	 podmienky	 si	 prezreli	
prístroje a planetárium.

Ďalší	deň	sme	venovali	poľskej	stra-
ne	–	skanzen	a	zámok	v	Sanoku,	Ca-
ritas Myczkowce, Uherce Mineralne 
a	 širšie	 okolie	 Solinských	 jazier.	
Večer	ešte	novinárov	zaujal	Ing.	Mi-
roslav	 Buraľ	 so	 svojou	 prednáškou	
o	 flóre	 a	 faune	 poľsko-slovenského	
pohraničia.		

Poznávacia exkurzia v okolí Sniny 
vyplnila	 tretí	deň	záujmového	podu-
jatia. Poliakov zaujali miniatúry dre-
vených	kostolíkov	v	obci	Ulič,	ale	aj	
interiér	dreveného	kostolíka	v	Topo-
li	 s	 pútavým	 výkladom	 miestneho	
správcu. 

Na	 záver	 celého	 podujatia	 sme	
navštívili	Sninský	kaštieľ	a	absolvo-
vali sme krátku besedu s primátorkou 
mesta	 Snina	 na	 tému	 -	 Ako	 zvýšiť	
využívanie	 miestneho	 prírodného	
dedičstva	 v	 poľsko-slovenskom	 po-
hraničí.	

Študijná cesta novinárov regiónom Východu i Poľska

Beseda slovenských a poľských novinárov s primátorkou Sniny, Danielou Galandovou (vľavo). | FOTO ARCHÍV JTAL
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-MJK-, Pavol Čečko; Humenné

Skrátený hrací čas (2-krát 
35 minút), kratšie ihrisko, 
menšie brány... ale určite 
nie menej chuti po góloch 
a víťazstve, úsilia odovzda-
ného na zelených trávni-
koch. Takto vyzerá ženský 
futbal, resp. keď sa kategó-
ria žiačok série druhej ligy 
WU-15 skupiny Východ, 
v podaní FK Humenné pre-
háňa po ihrisku.

Nádherné	 prichádzajúce	
letné	 počasie	 spestrilo	 Hu-
menčankám	v	nedeľu	2.	júna	
predpoludním	 rozlúčku	 so	
sezónou, ktorú korunovali 
výhrou	nad	súperkami	z	Vra-
nova	 nad	 Topľou	 (trénerom	
je	 futbalový	 brankár	 MFK	
Vranov n/T. – Erik Makó) 
a	 získaním	pohára	 za	 víťaz-
stvo vo futbalovej sezóne 
2018/2019,	ktorý	z	rúk	Petra	
Jenčuru	(predseda	ObFZ	Hu-
menné)	prevzala	za	svoj	tím	
aj	 trénerov	 (Alexander	 Bo-
chyn, Jozef Piškanin, Pavol 
Čečko)	kapitánka	Anna-Má-
ria Ufnárová.

II. LIGA ŽIAČKY WU-15
skup. Východ – 19. kolo

FK HUMENNÉ – MFK 
VRANOV NAD TOPĽOU

4:1 (3:0)

Góly: R. Beslerová 2, E. 
Sedlačková,	A-M.	Ufnárová.

FK HUMENNÉ: Katarína 
Jakubová	 (Alžbeta	 Fedurco-
vá)	 –	 Viktória	 Žulkovičová,	
Jana	Kopáčová,	Noemi	Sava-
rijová, Natália Piškaninová, 
Sofia	Babjaková,	Sára	Šilaro-
vá,	 Ema	 Sedlačková,	 Rado-
slava	 Mattová,	 Anna-Mária	
Ufnárová, Hana Krišková, 
Radoslava Beslerová, Sára 
Sokolovičová,	Diana	Jeňová,	

Alexandra	Bučeková,	Sabina	
Bardzáková. 

Vranovčanky	 boli	 štvrtýkrát	
v	sezóne	súperom	Humenča-
niek...	 Od	 úvodného	 hvizdu	
oba	 celky	 nevynechali	 žia-
den súboj o loptu, za ziskom 
bodov išli zodpovedne, ob-
čas	aj	 tvrdo.	Už	v	6.	minúte	
sa	k	lopte	dostala	Sedlačková	
a	domáce	hráčky	sa	ujali	ve-
denia – 1:0. Nato v 9. minúte 
Beslerová	 zvýšila	 skóre	 na	
2:0	 a	 rovnaká	 hráčka	 v	 28.	
minúte	 náskok	 Humenčanie	
opäť	 navýšila	 na	 polčaso-
vých	3:0.

Po zmene strán sa aktivita 
z	oboch	strán	zvýšila,	hostky	
chceli	nepriaznivé	skóre	do-
rovnať.	 Domáce	 sa	 ale	 pre-
javili	viac	útočne	a	Ufnárová	
v	50.	minúte	zvýšila	vedenie	
už	 na	 4:0.	 Čestný	 gól	 Vra-
novčaniek	(4:1)	zaznamenala	
v 66. minúte Ema Bila.

Tréneri	 a	 vedenie	 družstva	
WU-15	 žiačok	ďakujú	 rodi-
čom	 za	 ich	 aktívnu	 pomoc	
počas	celej	futbalovej	sezóny.	
Dievčatám	 Blahoželáme... 

Víťazné a radostné ukončenie futbalovej sezóny mladých 

FK HUMENNÉ – žiačky WU-15, víťaz II. ligy skupiny Východ VsFZ v sezóne 2018/2019. | FOTO MJK 

Takto padali víťazné góly (už v uplynulej sezóne) do 
bránok súperiek. | FOTO MJK 

Jedinou strelkyňou gólu Vranovčaniek 
bola Ema Bila. | FOTO MJK 

Tréner Jožko Piškanin neúnavne nabáda svoje zverenkyne k lepším 
výkonom na ihrisku. | FOTO MJK 
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humenských futbalistiek na svojom zelenom trávniku

Kapitánka družstva Anna-Mária Ufnárová pri prevzatí víťazného pohára. Za VsFZ 
odovzdal pohár Peter Jenčura. | FOTO MJK 

Tréner a golman MFK Vranov nad Topľou – Erik Makó (vľavo). | FOTO MJK 

Anna Mária Ufnárová (v modrom drese). | FOTO MJK 

Najaktívnejšou hráčkou z pozície súpera Vranova bola určite Michaela Horná  
(v žltom drese). Na snímke v súboji o loptu so Sabinou Bardzákovou.  | FOTO MJK Sofia Babjaková (modrý dres). | FOTO MJK 
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK 

TIPOS III. LIGA VÝCHOD
28. kolo – 2. 6. 2019

FK HUMENNÉ – MFK SLOVAN 
GIRALTOVCE

3:0 (0:0) 

Góly:	54.	a	78.	Filip	Serečin,	70.	
Igor	Komjatý.
Žlté karty: nikto – 48. Peter Roba 
(NS	–	podrazenie	súpera	v	sľubne	
sa rozvíjajúcej akcii).  
Rozhodovali:	M.	Jasečko	–	I.	Jurá-
šek,	M.	Hrebeňár	–	400	divákov.
FK:	M.	Klamár	–	M.	Zlacký	(81.	J.	
Bialončík),	R.	Dický,	A.	Kuľha	(85.	
L.	Krajník),	C.	Vasiľ,	Pa.	Ruskovský	
(85.	M.	Balog),	Pe.	Kokočák	(78.	M.	
Dolutovský),	D.	Janko,	 I.	Komjatý,	
F.	Serečin,	V.	Voroňák	(81.	M.	Gon-
calves).	Tréner:	Jozef	Skvašík.
MFK SLOVAN: S. Pella – Pe. 
Roba,	E.	Tomko,	T.	Jurč,	Pa.	Galik	
(83. M. Michalko), R. Furmanek, J. 
Verčimák,	M.	Šoltys	 (83.	S.	Tkáč),	
M.	Gdovin,	 P.	Kuriplach,	A.	 Sovič	
(76.	J.	Chovanec).	Tréner:	Ľubomír	
Puhák.

•	 Snina – Plavnica 1:2, 
FC	Košice	–	Veľké	Revištia	9:0,	
Spišská Nová Ves – Bardejovská 

Nová Ves 1:2, Maria Huta – Ša-
rišské	Michaľany	0:8,	Krompachy	
– Stropkov 0:0. / Vranov a Svidník 
mali	voľno.	/	1.	FC	Tatran	Prešov	
B	a	MFK	Rožňava	zo	súťaže	od-
stúpili. 
Košice 25 24 0 1 87:8 72
Vranov 24 18 2 4 62:23 56
Humenné 24 14 2 8 37:28 44
Š.	Michaľany	 25	 13	 1	 11	 46:31	 40
Spiš. N. Ves 24 11 4 9 29:40 37
Snina 25 10 3 12 38:46 33
Stropkov 24 9 5 10 31:29 32
Svidník 24 9 2 13 25:40 29
Giraltovce	 24	 9	 1	 14	 19:32	 28
V. Revištia 24 7 6 11 32:42 27
Krompachy 24 8 2 14 23:38 26
Bard. N. Ves 24 7 5 12 39:58 26
Plavnica 24 7 4 13 40:48 25
Maria Huta 25 4 3 18 21:66 15

(ts), -MJK-; Slovensko, Humenné  

Európsky volejbal v júni 
zavíta do všetkých kútov 
Slovenska. Naše reprezen-
tačné tímy mužov a žien sa 
v rámci Zlatej európskej 
ligy 2019 spoločne predsta-
via v Nitre, Humennom a v 
Poprade.
V sobotu 1. júna v Nitre na-
stúpili	slovenské	volejbalové	
reprezentácie	proti	Švédkam	
(15.30) a Turkom (18.30), 
v stredu 12. júna v Humen-
nom	budú	hrať	proti	Češkám	
(17.00) a Lotyšom (20.00) 
a v sobotu 15. júna v Po-
prade	 budú	 čeliť	 Ukrajin-
kám	 (15.30)	 a	 Belgičanom	
(18.30). V hre je postup na 
turnaje Final Four (21. – 

22.	júna),	ktoré	sa	uskutočnia	
v	estónskom	Tallinne	(muži),	
resp.	chorvátskom	Varaždíne	
(ženy).
Pre oba tímy Slovenska je 
Zlatá	európska	liga	súčasťou	
prípravy	 na	 tohtoročné	maj-
strovstvá Európy v auguste 
a	v	septembri.	Ženský	šampi-
onát v závere augusta privíta 
aj slovenská metropola a pa-
lubovka	 Zimného	 štadióna	
Ondreja Nepelu.
A	 tak	 by	 sa	 v	 Humennom	
opäť	 mala	 objaviť	 aj	 dvoji-
ca	 Andrej	 Kravárik	 (tréner	
mužskej	 reprezentácie	 slo-
venských	volejbalistov)	a	ro-
dáčka	 z	 Jasenova,	 Adriana	
Marčeková,	ktorá	je	ambasá-
dorkou	 volejbalových	 Maj-
strovstiev Európy 2019. 

MUŽI * A-skupina: 
-sobota 1. júna: Slovensko – 
Turecko (Nitra, 18.30 hod.) 
-streda 12. júna: Sloven-

sko – Lotyšsko (Humenné, 
20.00 hod.) 

-sobota 15. júna: Slo-
vensko – Belgicko (Po-

prad, 18.30 hod.)

ŽENY * A-skupina:
-sobota 1. júna: Slovensko – 
Švédsko	(Nitra,	15.30	hod.) 
-streda 12. júna: Sloven-
sko – Česko (Humenné, 

17.00 hod.) 
-sobota 15. júna: Slo-

vensko – Ukrajina (Po-
prad, 15.30 hod.)

Súper nekládol Humenčanom veľký odpor.

Zlatá európska liga vo volejbale čoskoro aj v Humennom
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BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0117

H
E

-R
/0248

Spoločnosť 
ALTHAN s.r.o., 

prehlasuje,
ŽE HOVÄDZIE 

MÄSO NA NAŠICH 
PULTOCH JE 

VÝLUČNE  
ZO SLOVENSKÝCH 

FARIEM A SO 
SLOVENSKÝM 

PÔVODOM

Dve kolá pred záverom sezóny v pohodovej nálade

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417
HE-R/0118
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(jpnc), -MJK-; Michalovce 

Do Michaloviec pricestovala 
omladina z východu Sloven-
ska - 70 chlapcov a 51 dievčat, 
aby si zmerali výkonnosť pred 
blížiacim sa koncom jarnej 
plaveckej sezóny. Do súťaže sa 
zapojili aj plavci Plaveckého 
klubu CHEMES Humenné, 
ktorých v bazéne usmerňova-
li tréneri Blaško a J. Pencák. 
Na štart sa postavilo štrnásť 
chlapcov a dvanásť dievčat 
z Humenného, vo veku 8 až 11 
rokov.

Najmladší,	 iba	 8-ročný	 Samu-
el Chalúpka na krátkej trati 
v disciplíne znak na 25 m doplá-
val na štvrtom mieste.

Deväťročná	 Noemi Daňo-
vá nepustila nikoho pred seba 
a	 zvíťazila	 vo	 všetkých	 šty-
roch disciplínach: 50 m - kraul, 
znak,	 prsia	 aj	motýlik.	Samuel 
Lichman dvakrát vystúpil na 
najvyšší	stupeň	víťazov	–	50	m	
kraul	 a	 motýlik;	 dva	 razy	 do-
plával na druhej pozícii – 50 m 
znak a prsia. Oliver Sabadoš 
doplával v znaku na 50 metrov 
s	 najrýchlejším	 časom	 a	 voľ-
ným	 spôsobom	 dohmatol	 ako	
druhý.	Ďalší	naši	v	tejto	vekovej	
kategórii sa do prvej trojky ne-
dostali	 -	 Tomáš	 Biľo,	 Beatrice	
Crea,	Petra	Grešová,	Alexandra	
Kračuníková,	Sarah	Marcinová,	
Hana Mydlova a Nina Regulo-
vá. 

Desaťročný	 Kristián Gabrík 
zvíťazil	 v	 dvoch	 disciplínach:	
50	 m	 –	 kraul	 aj	 znak;	 druhý	
doplával	v	motýliku	na	50	met-
rov.	 Šimon	 Račko	 si	 vyplával	
tieto	 medailové	 umiestnenia:	
1.	 miesto	 za	 50	 m	 motýlik,	 2.	
miesto za 50 m prsia a tretí v po-
radí bol v kraule aj znaku na 
50-m trati. Filip Luksaj	zvíťazil	
v prsiarskej disciplíne na 50 m, 
druhý	doplával	znak	na	50	met-
rov. Laura Ovšanyová v znaku 
na 100 m dohmatla na druhej 
pozícii a tri disciplíny doplávala 
na	treťom	mieste	–	100	m	kraul,	
prsia	 a	motýlik.	Ostatní	 v	 tejto	
kategórii	na	stupne	víťazov	ten-
tokrát nedosiahli: Slavomír Ba-

ziľak,	 Slavomír	 Bobaľa,	 Nadja	
Katkovčin,	 Eva	 Onderišinová,	
Sphia Sotáková, Marko Straka, 
Dominika	 Vasiľková	 a	 Jakub	
Čajbik.

Z	 jedenásťročných	 sa	 najlep-
šie	 umiestnil	 Martin	 Leňo	 -	 8.	
miesto	v	motýliku	na	100	met-
rov. V tejto kategórií ešte štarto-
vali - Michal Hlubik a Nikolas 
Jevič.

Na	 týchto	 pretekoch	 v	 srdci	
Zemplína si naši plavci 71-krát 
vylepšili	svoje	osobné	rekordy.

Druhé kolo FPD Slovenského poháru žiakov VSO v plávaní

Plavci PK Chemes Humenné po pretekoch v michalovskom bazéne. | FOTO ARCHÍV PKCH
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