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V Humennom sa konečne začala diskusia 
o budúcnosti tepelného hospodárstva

Prehliadka amatérskej výtvarnej 
tvorby vo Vihorlatskom múzeu 
v Humennom

Opitý vodič od Humenného sa 
s autom prevrátil na strechu

  Viac na str. 4   Viac na str. 9

MILAN POTOCKÝ, HUMENNÉ, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na verejnom zhromaždení, 
ktoré sa konalo uplynulý týž-
deň v zasadačke Mestského 
úradu v Humennom, disku-
tovali o možných riešeniach 
tepelného hospodárstva 
v meste zástupcovia samo-
správy, predstavitelia výrob-
cu tepla spoločnosti Chemes, 
a. s., Humenné, Humenskej 

energetickej spoločnosti 
(HES), s. r. o., odborník zo 
Slovenskej technickej uni-
verzity, odborný poradný 
tím primátora, ale aj široká 
verejnosť. Odborníci, ale aj 
verejnosť ocenili, že konečne 
po viac ako 8 rokoch sa zača-
lo otvorene a verejne disku-
tovať o téme, ktorá zaujíma 
Humenčanov.

Mestské potrubia 
sú v katastrofálnom 
stave, mesto do nich 
roky neinvestovalo
Mestské tepelné rozvody sú 
zastarané a spôsobujú dodá-
vateľovi tepla nadnormatív-
ne straty. Sú jednou z príčin 
havárií, porúch a prečo do-
chádza k veľkým stratám  pri 
distribúcii tepla do domác-
nosti, čo sa negatívne preja-

vuje aj na cenách tepla. Pod-
ľa primátora Miloša Merička 
tento stav zapríčinilo bývalé 
vedenie mesta, ktoré nein-
vestovalo do rekonštrukcie 
svojich potrubí. Pritom od 
HES-ky inkasovalo každo-
ročne za prenájom potrubí 
desiatky tisíc eur. „Mesto sa 
nevenovalo svojmu vlastné-
mu majetku,“ skonštatoval 
podpredseda predstaven-

Po rokoch stagnácie a politického zneužívania témy tepelného hospodárstva sa v Humennom konečne začala odborná 
a verejná diskusia o aktualizácii Koncepcie tepelného hospodárstva v meste Humenné, ale aj o prenájme, rekonštrukcii 

a modernizácii mestských tepelných rozvodov. 
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stva spoločnosti Chemes, 
a. s., Humenné František 
Chvostaľ. Dodal, že pre po-
ruchy uniklo množstvo vy-
robeného tepla a nadnorma-
tívne straty musela  HES-ka 
platiť zo svojich výsledkov 
hospodárenia. „Je to predi-
menzované a treba to ozaj 
rekonštruovať a zhodnotiť 
technický stav,“ potvrdil pro-
fesor František Urban zo Slo-
venskej technickej univerzi-
ty, ktorá vypracováva Aktu-
alizáciu koncepcie tepelného 
hospodárstva v meste Hu-
menné. Primátor uviedol, že 
do modernizácie je potrebné 
investovať milióny eur. „In-
vestičný dlh na našom majet-
ku na rozvodoch je viac ako 
10 miliónov eur. Toľko by 
bolo potrebné, aby sa naozaj 
zrekonštruovali, zmoderni-
zovali tie teplovodné rozvody 
v celom meste,“ skonštatoval 
Meričko.

HES-ka môže získať 
6 miliónov na 
rekonštrukciu potrubí
Primátor potvrdil, že mesto 
prostredníctvom HES-ky, 
v ktorej má 33-percentný 
podiel, môže získať z euro-
fondov na rekonštrukciu 
svojich tepelných rozvod až 
6 miliónov eur. Podľa pri-
mátora je to pre samosprávu 
jedinečná príležitosť, ktorá 
sa už nebude musieť opa-
kovať. „Je to ten najlepší 
a najlacnejší spôsob,“ po-
vedal Miloš Meričko. Ak by 
mesto alebo HES-ka inves-
tovali do potrubí z vlastných 
financií, táto investícia by sa 
premietla aj do cien tepla. 
Primátor potvrdil, že mesto 
ani nemá na rekonštrukciu 
zhrdzavených a zastaraných 

potrubí dostatok vlastných 
financií. „Na druhej strane 
si treba povedať, mesto asi 
nemá toľko peňazí, miliónov 
eur, na rekonštrukciu rozvo-
dov, aby si to mohlo dovoliť.  
Nebudeme rekonštruovať 
alebo opravovať chodníky, 
cesty, nedáme školám, škôl-
kam?“ pýtal sa primátor 
Humenčanov na verejnom 
zhromaždení. Navyše mesto 
Humenné sa nemôže uchá-
dzať o peniaze samostatne, 
pretože jednou z podmienok 
zverejnenej výzvy je, že žia-
dateľ musí byť minimálne 
36 mesiacov držiteľom licen-
cie na distribúciu tepla, čo 
mesto Humenné nespĺňa, ale 
iba HES-ka. Meričko spres-
nil, že v tejto súvislosti bude 
potrebné predlžiť nájomnú 
zmluvu s HES-kou, ktorá je 
platná do konca roka 2020. 
Táto podmienka vyplýva 
z výzvy. Ak mesto získa mi-
lióny eur z eurofondov, musí 
garantovať nielen realizáciu 
projektu, ale aj jeho dlhodo-
bú udržateľnosť. „Musíme 
nanovo uzavrieť tú pôvodnú 
zmluvu, ktorá platí do roku 
2020, a nanovo pripraviť 
novú zmluvu. Tieto kroky sú 
diskutované aj so Slovenskou 
inovačnou a energetickou 
agentúrou, s odborníkmi. 
Vytvoril som pracovný tím, 

vytvorený zo zamestnancov 
mesta, ale aj z poslancov 
mestského zastupiteľstva, 
čiže to všetko vlastne vyús-
tilo k tomu, že sme zvolali aj 
verejné zhromaždenie, ktoré 
je možno po desiatich rokoch 
prvé v našom meste. K veľ-
mi dôležitej téme, ktorá bola 
často aj politickým bojom 
v našom meste. Je to čisto 
odborná téma, nie je to poli-
tická,“ poznamenal Meričko. 
„Tú rekonštrukciu a moder-
nizáciu potrebujeme. Čo je 
hlavné, peniaze z tejto výzvy 
sa nebudú potom môcť za-
počítavať do kalkulácie cien 
tepla,“ zdôraznil primátor. 

Mestská spoločnosť 
by modernizáciu 
sama asi nezvládla 
Podľa primátora založenie 
čisto mestskej spoločnosti, 

ktorá by zabezpečovala dis-
tribúciou tepla, by v tejto si-
tuácii nebolo ideálnym rieše-
ním. „Druhá vec bola mest-
ská energetická spoločnosť. 
Aj s pánom profesorom som 
sa o tejto téme bavil, či môže-
me zobrať mestské rozvody. 
Môžeme, lenže tým pádom 
nebudeme mať nárok ani na 
žiadosť, žiadať o eurofondy. 
Druhá vec je, má mesto nie-
koľko odborníkov na túto 
oblasť, ktorých môžem hneď 
prijať do zamestnania, kto-
rých bude treba platiť? Bude-
me musieť opäť investovať do 
tých potrubí, vidíte, v akom 
sú stave, keď nebudú euro-
fondy zo svojich. Má mesto 
toľko peňazí? Nemá. Nebu-
deme potom robiť chodní-
ky? Nebudeme robiť cesty, 
nedáme na stravovanie dô-
chodcom, nebudeme dávať 
benefity pre deti?“ pýtal sa 
primátor. 

Mesto ťažia súdne 
spory s HES-kou. 
Samospráva môže 
prísť o milióny
Ďalšou záležitosťou je vy-
rovnanie súdnych sporov 
medzi mestom  a HES-kou. 
Mestský právnik Štefan Bu-
kovčík vysvetlil, že HES-ka 
žaluje mesto o viac ako 1,4 
milióna eur. „Ide o nezapla-

porkačovanie zo strany 1 
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o budúcnosti tepelného hospodárstva

tené nájomné za roky 2011 až 
2016 a o úhradu nadnorma-
tívnych strát tak isto za roky 
2011 až 2016. Ďalších zhruba 
800-tisíc HES-ka konštatuje, 
že v prípade, ak sa nedohod-
neme alebo nevysporiadame 
celú túto záležitosť komplex-
ne, tak je pripravená rozšíriť 
túto žalobu o ďalších 800-ti-
síc za nezaplatené nájomné 
za roky 2016 až 2018 a za 
nadnormatívne straty takisto 
2016 a 2018,“ povedal Bu-
kovčík. „HES-ka dôvodí, že za 
nadnormatívnymi stratami 
je zodpovednosť mesta Hu-
menné tým, že neinvestovalo 
do tých rozvodov,“ povedal 
Bukovčík s tým, že konanie 
bolo momentálne prerušené 
z dôvodu mimosúdnych jed-
naní. Podpredseda predsta-
venstva spoločnosti Chemes, 
a. s., Humenné František 
Chvostaľ potvrdil, že mesto 
sa nevenovalo svojmu vlast-
nému majetku a nadnorma-
tívne straty platila HES-ka 
zo svojich výsledkov hos-
podárenia. HES-ka sa súdi 
s mestom, pretože samo-
správa nedodržiavala platnú 
nájomnú zmluvu a peniaze 
z nájmu mesto nepoužilo na 
rekonštrukciu potrubí. 

Chemes: Konečne sa 
hovorí o teple
Podpredseda predstaven-
stva Chemes, a. s., Humenné 
František Chvostaľ potvrdil, 
že mesto sa roky o svoje roz-
vody nestaralo. Navyše ne-
schválilo zmenu územného 
plánu a nedovolilo tak Che-
mesu investovať do výmeny 
kotla, ktorý mal využívať ob-
noviteľné zdroje energie. A to 
aj napriek tomu, že výrobca 
tepla vtedy mestu deklaroval 

15-percentné zníženie cien 
tepla. Mesto nedalo pozitív-
ne stanovisko a nechcelo ani 
s výrobcom tepla komuniko-
vať. „Po 9 rokoch sa koneč-
ne hovorí o teple,“ povedal 
Chvostaľ. Mesto za prechá-
dzajúceho vedenia neprišlo 
podľa Chvostaľa so žiadnym 
konštruktívnym návrhom 
a tým, že roky neinvestovalo 
do svojich potrubí, už dávno 
neplatí, že tepelné hospodár-
stvo je zlatým vajcom mesta. 
„Mesto má nejaké skoro-
dované vajce,“ poznamenal 
Chvostaľ. Spresnil, že v mes-
te je potrebné zrekonštruovať 
70 kilometrov rúr. Niektoré 
sú predimenzované a niekto-
ré zastarané. „Tieto zastarené 
potrubia vytvárajú podmien-
ky pre nehospodárnosť a vy-
soké nadnormatívne straty,“ 
priblížil Chvostaľ.

Odborník: Výhody 
centrálneho 
vykurovania sú značné 
Aj keď sa v Humennom 
v poslednom období objavili 
podľa primátora na sociál-
nych sieťach viacerí „experti“ 
na tepelného hospodárstvo, 
mesto veľa alternatív nemá. 
Najefektívnejšie a najhospo-
dárnejšie pre mesto bude, 
ak výrobu bude naďalej za-

bezpečovať centrálny zdroj 
tepla – spoločnosť Chemes, 
a. s., Humenné. Potvrdil to 
aj nezávislý odborník zo Slo-
venskej technickej univerzi-
ty (STU) profesor František 
Urban. „Teraz sa priemy-
selné parky vlastne budu-
jú. Je dobré spojiť vlastne 
priemyselný park s mestom. 
Tie centralizované zdroje 
sú také, že tam sa dajú ro-
biť najjednoduchšie úpravy, 
lebo viem, že mám vymeniť 
nejaký kotol, tak vymením 
jeden kotol, a nie štyri kotly 
na rôznych sídliskách. Je tam 
aj menší inštalovaný výkon aj 
menšie investičné náklady,“ 
povedal Urban. „Tie výhody 
centralizovaného zásobova-
nia teplom sú značné,“ do-
dal Urban, ktorý je zároveň 
zhotoviteľom Aktualizácie 
koncepcie tepelného hospo-
dárstva v meste Humenné. 
Potvrdil, že viacero aj väč-
ších európskych miest je 
napojených na jeden hlavný 
centrálny zdroj tepla. Ako 
príklad uviedol hlavné mesto 
Švédska Štokholm. 

Predĺženie zmluvy 
s HES-kou je 
podmienkou
Primátor potvrdil, že predĺ-
ženie zmluvy s HES-kou je 

jednou z podmienok, ak chce 
mesto získať milióny eur na 
rekonštrukciu potrubí. „Keď 
nebude zmluva, nemôžeme 
žiadať finančné prostriedky 
z eurofondov,“ potvrdil pri-
mátor. K samotnej žiadosti 
musí ešte mesto aktualizovať 
projektové dokumentácie. 
„Čas nás vlastne tak tlačí, to 
posledné alebo ďalšie kolo, 
do ktorého chceme ísť, je 
v auguste, tak iná možnosť 
ani nie je. Ak neprejde zá-
mer, budeme sa musieť pri-
praviť na ďalšie rokovania do 
roku 2020,“ dodal Meričko. 
V stredu uplynulý týždeň za-
sadala aj mestská rada, ktorá 
sa tiež zaoberala problema-
tikou tepla v meste. „Roz-
hodovať však bude mestské 
zastupiteľstvo na svojom na-
sledujúcom rokovaní. Nová 
zmluva s HES a možnosť 
požiadať o európske penia-
ze na výmenu potrubí budú 
posudzovať poslanci najprv 
ako zámer. Tri pätiny (kvali-
fikovaná väčšina) zo všetkých 
poslancov majú dve možnos-
ti. Buď podporia rozvojový 
zámer alebo zostane súčasný 
latentný stav s existujúcimi 
problémami a rizikami. Ja 
osobne som za investova-
nie do tepelných rozvodov,“ 
uviedol primátor.

porkačovanie zo strany 2 
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Opitý vodič od Humenného sa s autom prevrátil na strechu

Cez hranice chcela prejsť  s ukrytými zbraňami

mpo, Humenné, FOTO: POLÍCIA     

41-ročný muž z obce Kamienka bol 
obvinený z trestného činu ohroze-
nie pod vplyvom návykovej látky. 
Dychová skúška u neho dosiahla 
hodnotu takmer 3,5 promile. Spo-
mínaný muž v stredu 5. júna pod-
večer ako vodič viedol motorové 
vozidlo Škoda Felícia po obci Hažín 
nad Cirochou smerom na mesto 
Humenné. „Pri prechádzaní ľavoto-

čivej zákruty sa dostatočne neveno-
val vedeniu vozidla, zišiel s autom 
mimo cestu, vyšiel na zvodidlá, v 
dôsledku čoho sa vozidlo prevrátilo 
na strechu. Pri nehode vodič po-
škodil kovové zábradlie rodinného 
domu. Obvinený vodič je stíhaný na 
slobode, prípad vyšetruje poverený 
príslušník Okresného dopravného 
inšpektorátu v Humennom,“ vy-
svetlila prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová. 

tasr, Veľké Slemence     

Košická krajská policajná hovor-
kyňa Lenka Ivanová uviedla, že 
38-ročná žena chcela územie SR 
opustiť v utorok 28. mája okolo 
19. hodiny cez slovensko-ukra-
jinský hraničný priechod v okrese 
Michalovce. „Počas kontroly bato-
žiny príslušníci finančnej správy 

našli tri krátke zbrane s rôznym 
príslušenstvom, ktoré sú pod-
ľa zákona o strelných zbraniach 
a strelive zakázanými zbraňami, 
a ak zákon neustanovuje inak, 
je zakázané ich nadobudnúť do 
vlastníctva, držať alebo nosiť,“ 
priblížila Ivanová. Dodala, že vy-
šetrovateľ odboru kriminálnej 
polície Okresného riaditeľstva Po-

licajného zboru v Michalovciach 
začal v tejto súvislosti trestné 
stíhanie a ženu obvinil zo zloči-
nu nedovoleného ozbrojovania 
a obchodovania so zbraňami. Po-
licajný vyšetrovateľ zároveň spra-
coval podnet na väzobné stíhanie 
obvinenej ženy, ktorej v prípade 
dokázania viny hrozí trest odňatia 
slobody na tri až osem rokov.

V 30-tich domácnostiach spôsobil poruchu a prerušenie telekomunikačného vedenia

Prevzal peniaze a vypil pivo pochádzajúce z krádeže

mpo, Humenné    

Vyšetrovateľ v Humennom začal 
trestné stíhanie pre zločin poško-
dzovanie a ohrozovanie prevádzky 
všeobecne prospešného zariade-

nia, ku ktorému došlo v nedeľu 2. 
júna v katastrálnom území obce 
Radvaň nad Laborcom. „Dopo-
siaľ neznámy páchateľ odsekol 
65 metrov telekomunikačného 
kábla z nadzemného telekomuni-

kačného vedenia smerujúceho od 
obce Radvaň nad Laborcom do 
obce Zbojné,“ priblížila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová. Páchateľ tak úmysel-
ne spôsobil poruchu prevádzky 

verejného telekomunikačného 
zariadenia najmenej u tridsiatich 
účastníkov v obci Zbojné.  Zákon 
pri tomto trestnom čine stanovuje 
trestnú sadzbu odňatia slobody na 
štyri až osem rokov.

ts, Medzilaborce    

15-ročný Emil z Medzilabo-
riec bol humenským vyšet-
rovateľom obvinený z preči-
nu podielnictva, vzhľadom 
na jeho vek mu v prípade 
preukázania viny hrozí trest 
odňatia slobody až na osem-
násť mesiacov. „Emil ešte 
v mesiaci február tohto roku 

prevzal od iného mladíka fi-
nančnú hotovosť vo výške 5 
eur a taktiež skonzumoval 
pivá i nealko nápoje, pričom 
vedel o tom, že toto všetko 
pochádza z trestnej činnosti. 
Obvinený Medzilaborčan je 
stíhaný na slobode,“ ozrej-
mila prešovská krajská po-
licajná hovorkyňa Jana Lig-
dayová.

Dychová skúška u neho dosiahla hodnotu takmer 3,5 promile!

Polícia zadržala cudzinku, ktorá chcela cez hranicu prejsť so zbraňami ukrytými medzi cestovinami a džúsmi

KRIMI

38-ročná  žena  chcela  preniesť  zbra-
ne  cez  slovensko-ukrajinský  hraničný 
priechod  Veľké  Slemence  –  Mali  Sel-
menci. | IILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Názov a sídlo služobného úradu:
Okresný súd Humenné , Laborecká 17, 066 34  Humenné

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1 
Druh štátnej služby:  dočasná štátna služba 
(§ 36 ods. 4 písm. a) bod 1 zákona o štátnej službe)
Obsadzovaná funkcia: štátny radca - vyšší súdny úradník (7. platová 
trieda – 942,00 €)
Odbor štátnej služby:  2.06 Justícia

Stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného 
štátnozamestnaneckého miesta:

Najnáročnejšia činnosť: 
	koncepčné a systémové činnosti pri rozhodovaní vo výkone súdnictva

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: 
Na základe poverenia sudcu koná a rozhoduje: 
	v civilnom procese podľa § 5 zákona o súdnych úradníkoch 
	v civilnom procese a správnom súdnom procese podľa § 6 zákona 
o súdnych úradníkoch
	v trestnom konaní podľa § 8 ods. 1 zákona o súdnych úradníkoch
	v civilnom a správnom procese vykonáva úkony podľa § 7 zákona 
o súdnych úradníkoch
	v trestnom konaní vykonáva úkony podľa § 8 ods. 2 zákona 
o súdnych úradníkoch
	pripravuje skutkový a právny rozbor vecí
Na obsadzované miesto nie je potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami.

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

	dosiahnutie veku 18 rokov 
	spôsobilosť na právne úkony
	bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom z registra trestov v zmysle § 38 
ods. 9 zákona o štátnej službe)
	splnenie kvalifikačných predpokladov (vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej 
školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom 
právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou)
	ovládanie štátneho jazyka
	uchádzač bol úspešný a vybraný vo výberovom konaní

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

	zdravotná spôsobilosť
	ovládanie cudzieho jazyka - úroveň B2 (anglický, nemecký alebo 
francúzsky jazyk)
	štátne občianstvo Slovenskej republiky

Ďalšie požadované schopnosti:
	analytické, koncepčné a strategické myslenie 
	samostatnosť, rozhodovacia schopnosť
	svedomitosť a spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom
	komunikačné zručnosti

Kvalifikačné predpoklady: 
	vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo 
na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo 
má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný 
zahraničnou vysokou školou

Zoznam predkladaných dokumentov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s označením 
jedného z troch cudzích jazykov (anglický, nemecký alebo 
francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná písomný preklad textu; 
v žiadosti je potrebné uviesť telefonický kontakt a e-mailovú adresu
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu 
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
c) profesijný štruktúrovaný životopis
d) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom 
rozsahu
f) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
g) písomné čestné vyhlásenie, že uchádzač je bezúhonný v zmysle  
§ 38 ods. 7 zákona o štátnej službe
h) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon 
štátnej služby
i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo o inom 
rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
a v profesijnom štruktúrovanom životopise
j) súhlas s obstaraním odpisu registra trestov (je potrebné uviesť: 
rodné priezvisko, meno, terajšie priezvisko, dátum narodenia, miesto 
narodenia, okres narodenia v SR alebo štát narodenia, trvalé bydlisko, 
rodné číslo, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu, priezvisko 
otca, meno otca, rodné priezvisko matky, meno matky, rodné priezvisko 
matky)
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované 
dokumenty, okrem dokladov podľa písm. b), musia byť vlastnoručne 
podpísané uchádzačom.

Ak sa do výberového konania prihlási uchádzač, ktorý je štátnym 
zamestnancom súdu, na ktorom sa obsadzuje štátnozamestnanecké 
miesto, požadované doklady sa okrem písomnej žiadosti o zaradenie do 
výberového konania nepredkladajú.

Forma a obsah výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z:

a) písomnej časti, ktorú tvoria:
- písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača 
z Ústavy Slovenskej republiky, zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov, a štátneho jazyka; 
znalosti z oblasti trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, 
pracovného práva a správneho práva
- prípadová štúdia, ktorá obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej 
situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač; pri vypracúvaní 
písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované 
znenia všeobecne záväzných právnych predpisov
- písomný preklad z cudzieho jazyka, ktorý možno vykonať 
z anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka; pri vypracúvaní 
písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať 
prekladový slovník 
b) ústnej časti, ktorú tvoria:
- prezentácia uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj 
motivácia na výkon činnosti na obsadzovanom štátnozamestnaneckom 
mieste
- odpovede na otázky členov výberovej komisie

Lehota a miesto podania písomnej žiadosti o zara-
denie do výberového konania:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadova-
nými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu

Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humen-
né;alebo doručiť osobne do podateľne okresného súdu, 

najneskôr do 28. júna 2019 (vrátane).
Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke alebo dátum 
podania žiadosti v podateľni okresného súdu. Na oneskorené podané 
žiadosti sa nebude prihliadať. Obálku žiadame označiť „VK / VSÚ - 
neotvárať“.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadova-
nými dokladmi môže uchádzač podať aj v elektronickými prostriedkami 
na adresu  podatelnaOSHN@justice.sk .
Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný 
ju doručiť s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj v listinnej 
podobe, najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením.

Termín výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční

 18. júla 2019 (štvrtok) o 9.00 hod.  
na Okresnom súde Humenné, Laborecká 17 v Humennom.

Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie 
štátnej služby a ktorý podal žiadosť o zaradenie do výberového konania 
spolu s požadovanými dokladmi v určenej lehote, služobný úrad 
pozve na výberové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho 
uskutočnením. Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne 
len elektronickou poštou na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti 
o zaradenie do výberového konania.

Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Kužmová, tel. č. 057 / 888 3224.
JUDr. Jana Kurucová,                                                                                               

predsedníčka okresného súdu  

H
E

/0249

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

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

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

na obsadenie 1 (jedného) voľného štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej službe (§ 36 ods. 4 písm. a) bod 1 zákona o štátnej službe) 

v o  f u n k c i i    Š T Á T N Y  R A D C A   –  V Y Š Š Í  S Ú D N Y  Ú R A D N Í K  
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Počas akcie Miluj svoje mesto Humenčania vysadili kvety

Do festivalu dobrovoľníckej činnosti sa zapojilo viac 
ako dvetisíc ľudí. Svoje mesto skrášlili aj Humenčania 

Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou

OC SZTP Humenné, FOTO: OC SZZTP

22. mája 2019 sme uskutoč-
nili už 3 akcie, teraz to bolo 
v rámci akcie „MILUJEM 
SVOJE MESTO-MILUJEM 
SVOJ KRAJ“, ktorú vyhlásilo 
mesto Humenné. Rozhodli 
sme sa, že si skrášlime okolie 
pri našej kancelárii Okresné-
ho centra Slovenského zväzu 
telesne postihnutých (OC 
SZTP –ZPB) na ulici Kuko-

relliho 60, a to konkrétne sa-
dili sme kvety. Hlinu a hnoji-
vo sme dostali sponzorsky od 
firmy záhradkárske potreby 
Hatala Jozef, kvety doniesli 
naše členky Vajdová Vie-
ra, Nemcová Eva, Vargová 
Marta zo svojej záhradky 
a niektoré kúpila Bochinová 
Erika. Hoci pršalo, nám to 
vôbec neprekážalo, akcia sa 
vydarila. 

tasr, mpo Prešovský kraj

Viac ako 2000 dobrovoľní-
kov sa zapojilo do Festivalu 
priateľstva dobrovoľníc-
kej činnosti Milujem svoje 
mesto – Milujem svoj kraj 
2019. „Tento rok sa do pro-
jektu k mestu Prešov pripojil 
aj Prešovský samosprávny 

kraj na čele s predsedom 
Milanom Majerským a pri-
mátormi okresných miest 
Prešov, Bardejov, Sabinov, 
Humenné, Snina, Vranov 
nad Topľou, Stará Ľubovňa 
a ako neokresné mesto – 
Podolínec,“ uviedla tlačová 
referentka Mestského úradu 
v Prešove Lenka Šitárová. 
Podľa jej slov brigádovali 

nielen žiaci a študenti, ktorí 
mali počas maturitného týž-
dňa voľno, ale všetci, ktorí 
mali chuť a záujem upratať 
a skrášliť svoje mesto. Dob-
rovoľníci zbierali odpadky, 
čistili stĺpy verejného osvet-
lenia, natierali zábradlia a 
vytrhávali burinu. Celkovo sa 
zapojilo 2061 dobrovoľníkov 
z piatich základných škôl, 18 

stredných škôl, dobrovoľníci 
z Univerzitného pastoračné-
ho centra Dr. Štefana Héseka 
v Prešove, Gréckokatolíckej 
charity v Prešove a Apoštol-
skej cirkvi. „Vyzbieralo sa 71 
vriec komunálneho odpadu, 
106 vriec bioodpadu a 20 
vriec plastov,“ doplnila Šitá-
rová.

Peter Kalanin, Stakčín, FOTO: KVHaSK Hodošík

Klub vojenskej histórie a 
strelecký klub Hodošík v 
spolupráci s Detskou orga-
nizáciou Fénix, o. z., a vedú-
cim partnerom Gmina Besko 
sa v rámci projektu „Ces-
tovanie medzi históriou a 
súčasnosťou“, cezhraničná 
spolupráca Interreg V-A 
Poľsko - Slovensko 2014 – 
2020, projekt č. INT/EK/
KAR/1/II/B/0154 zúčastnil 
dňa 26.05.2019 na prípra-
ve a realizácii historického 
podujatia s názvom Mymoń 
1915. Pripravované podujatie 
bolo výsledkom ročnej spolu-
práce v rámci projektu, počas 
ktorého prebiehali technické 

nácviky, ako aj organizačné 
prípravy všetkých zúčastne-
ných. Klub svojimi poznat-
kami a skúsenosťami pri or-
ganizovaní podobných akcií 
prispel k úspešnej realizácii 
podujatia, kde ľudia mohli 
vidieť inscenáciu bojov z 1.sv. 
vojny, delostrelecké výstrely, 
zákopy, vzdušné súboje lieta-
diel z 1. sv. vojny, pyrotech-
nické efekty, dobové unifor-
my, zbrane z obdobia 1. sv. 
vojny a veľa iného. Veríme, 
že takáto blízka spolupráca 
s našimi partnermi z Poľska 
a Slovenska bude pokračovať 
i naďalej a divákom takýmto 
spôsobom aspoň sčasti pri-
blížime krutosť a nezmysel-
nosť vojnových konfliktov. 
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Od nedele 9. júna sa začal 
na Slovensku Národný týž-
deň charity. Potrvá do so-
boty 15. júna. Druhý ročník 
celonárodného podujatia sa 
bude niesť v duchu hesla Sila 
charity je v regiónoch. TASR 
o tom informovala Monika 
Molnárová zo Slovenskej ka-
tolíckej charity (SKCH), kto-
rá podujatie organizuje. Od 
Bratislavy až po Humenné 
bude SKCH na námestiach, 
v školách i vo vlastných za-
riadeniach hovoriť viac o svo-
jej práci, zmysluplnej službe 
v štýle lásky, ktorú chce uká-
zať bežným ľuďom na Slo-
vensku. Charita na Slovensku 
pomáha ľuďom v núdzi už 
vyše 90 rokov. „Robí veľmi 

veľa dobrého v sociálnej ob-
lasti na Slovensku. Zisťujeme 
ale, že neraz sú to dobre utaje-
né činnosti. Ľudia, ktorí hľa-
dajú pomoc, nevedia niekedy 
na koho sa obrátiť. A takisto 
aj ľudia, ktorí chcú pomáhať, 
nevedia, na ktoré dvere majú 
zaklopať a podať pomocnú 
ruku,“ vysvetlil vznik celoná-
rodného podujatia generálny 
sekretár SKCH Erich Hul-
man. „Tento rok by sme chce-
li týždeň niesť v zmysle hesla 
Sila Charity je v regiónoch, 
pretože na Slovensku naozaj 
najviac tých charitatívnych 
diel je v správe diecéznych 
charít jednotlivých diecéz 
a slúžia miestnym ľuďom, 
komunitám v regiónoch z ce-
lého Slovenska,“ poznamenal 
Hulman. Národný týždeň 

charity sa začne spoločnou 
modlitbou na nedeľných svä-
tých omšiach v Bratislave, 
Spišskej Kapitule, Prešove 
a Košiciach. Počas týždňa je 
pripravených viacero podu-
jatí. Napríklad v utorok (11. 
6.) budú dobrovoľníci, ale aj 
zamestnanci charity uprato-
vať verejné priestory, vo štvr-

tok (13 .6.) predávať pouličný 
časopis Cesta. Z Bratislavy 
pôjdu pracovníci charity do 
škôl, kde organizujú besedy. 
V Spišskej Novej Vsi sa usku-
toční tradičná kvapka krvi, 
ktorú Spišská katolícka cha-
rita organizuje spolu s Červe-
ným krížom.

tasr, Sobrance    

Mužovi hrozí trest odňatia 
slobody na sedem až desať 
rokov. Migranti budú vrátení 
na územie Ukrajiny, smero-
vali do niektorej z krajín zá-
padnej Európy. TASR o tom 

informovala hovorkyňa Pre-
zídia Policajného zboru De-
nisa Baloghová. Akciu spus-
tili policajti v noci 30. mája 
o 3.00 h, keď sa 41-ročný 
Slovák snažil dostať migran-
tov cez hranicu pri obci Kalná 
Roztoka v okrese Snina. Na 

výzvy zasahujúcich policajtov 
nereagoval a dal sa na útek. 
Polícia unikajúceho páchate-
ľa zadržala a predviedla ho 
pred vyšetrovateľa Národnej 
jednotky boja proti nelegál-
nej migrácii, ktorý ho násled-
ne obvinil zo zločinu prevá-

dzačstva. Vyšetrovateľ žiada 
pre muža väzobné stíhanie. 
„Odhalený prípad prevádzač-
stva opäť potvrdil opodstat-
nenosť ochrany východnej 
hranice,“ komentovala zásah 
Baloghová.

Od nedele sa začal Národný týždeň charity 

Polícia zadržala prevádzača s 25 nelegálnymi migrantmi 

Edita Kavčáková, Snina

Tentoraz sa s cestovateľským 
kinom vyberieme do Latin-
skej Ameriky, konkrétne 
do ďalekej Kolumbie. Ces-
tovateľka Miška sa po ná-
vrate z Indonézie rozhodla 
preskúmať ďalšiu krajinu 
a výber padol na krajinu s 

nemilou minulosťou. Ko-
lumbia ju prekvapila svojou 
srdečnosťou, otvorenosťou 
a rozmanitosťou prírody. 
Opäť bez plánov, pohodená 
na „pospas“ náhody, sa roz-
hodla putovať po rôznych 
dedinách a oblastiach, kde sa 
za 3 mesiace chtiac či nech-
tiac naučila takmer plynule 

po španielsky. Cieľ cesty už 
mala definovaný - naučiť sa 
čo najviac o prírodných spô-
soboch poľnohospodárstva, 
o našej Zemi (Pacha Mame) 
a preskúmať lokálny spôsob 
života. To sa jej aj úspešne 
podarilo a o príhodách vám 
s radosťou a kolumbijským 
entuziazmom osobne poroz-

práva. O tom, ako sa vyrába 
kakao, či pestujú huby, o ma-
gických kalendároch, ľuďoch 
napojených na Pacha Mamu, 
záhadnom festivale a ďalších 
prekvapivých stretnutiach v 
Kolumbii sa dozviete v ne-
deľu 16. júna o 18:00 v snin-
skom kaštieli.

Návštevníci sninského kaštieľa spoznajú krásy Kolumbie

Od Bratislavy až po Humenné bude Slovenská katolícka charita na námestiach, v školách i vo vlastných zariadeniach hovoriť 
viac o svojej práci, zmysluplnej službe v štýle lásky, ktorú chce ukázať bežným ľuďom na Slovensku.

Policajti Úradu hraničnej a cudzineckej polície zadržali vo štvrtok 30. mája 41-ročného muža, ktorý sa pokúšal previesť 
 cez východnú hranicu 25 nelegálnych migrantov. Tí pochádzali z Vietnamu, Bangladéša, Srí Lanky a Somálska. 
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Do fotografickej súťaže o najkrajšie zábery z Prešovského kraja sa môžu zapojiť aj Humenčania

Na cesty vyráža viac motorkárov a cyklistov. Vodiči by mali zvýšiť  pozornosť

tasr, Prešovský kraj   

Siedmy ročník súťaže Choď a foť 
vyhodnotí odborná porota, ktorej 
predsedá fotograf Jano Štovka. 
Súťaž je spojená s putovnou vý-
stavou najkrajších fotografií. Ako 
TASR informovala Barbora Čecho-
vá z Krajskej organizácie cestovné-
ho ruchu (KOCR) Severovýchod 
Slovenska, fotosúťaž je určená 
amatérskym aj profesionálnym 
fotografom. KOCR Severovýchod 
Slovenska ju pripravila po siedmy 
raz. Hlavným cieľom fotosúťaže 
je predstaviť zaujímavosti Prešov-
ského kraja prostredníctvom foto-
grafií a putovnej výstavy. Záujem 
o súťaž každoročne rastie, do pre-
došlého ročníka bolo prihlásených 
493 fotografií od 155 autorov. Sú-
ťaž trvá do 15. októbra 2019. K dis-
pozícii sú štyri tematické kategórie, 
a to príroda, kultúra, tradície a his-

tória, Black & White a šport, špor-
tové aktivity. Podmienkou je, aby 
fotografia bola zhotovená na úze-
mí Prešovského kraja. „Fotosúťaž 
ponúka priestor všetkým, ktorých 
očaril Prešovský kraj a chcú sa so 
svojimi dielami podeliť aj s verej-
nosťou. Či už sú to Vysoké Tatry, 
Pieniny, Poloniny, drevené chrá-
my, hrady, zákutia miest, alebo 
ľudia, tradície či momentky, ktoré 
fotografov zaujali pri potulkách 
krajom. Na všetky zábery sa bude-
me tešiť,“ pozýva do súťaže Martin 
Janoško, riaditeľ KOCR Severový-
chod Slovenska. O víťazoch v šty-
roch kategóriách rozhodne odbor-
ná porota, svojho favorita vyberú i 
fanúšikovia stránky Severovýchod 
Slovenska na Facebooku. Odme-
nou bude aj putovná výstava víťa-
zov a finalistov fotosúťaže. Výstava 
sa každoročne začína vernisážou 
v Divadle Jonáša Záborského 

v Prešove a putuje ďalej po Sloven-
sku, ale aj do zahraničia. Fotografie 
sú vytlačené na veľkých formátoch. 
Aktuálna putovná výstava z predo-
šlého ročníka fotosúťaže sa v máji 
presunula do Kúpeľov Červený 
Kláštor Smerdžonka v Pieninách, 
návštevníci ju môžu vidieť v dome 
zdravia. V minulom roku v súťa-
ži výrazne upútala mladá autorka 

z Bardejova Karin Kaľatová. Za 
fotografiu z dreveného chrámu 
v Bardejovských Kúpeľoch Ďaku-
jem, Pane Bože získala ocenenie 
Grand Prix. Fotografia zároveň 
získala prvé miesto v kategórii kul-
túra, tradície a história. Autorka 
oslovila porotu i ďalšími zábermi, 
prvenstvo si odniesla aj v kategórii 
Black & White.

ts, mpo, Slovensko   

V tomto období je potrebná zvý-
šená opatrnosť, aby nedochádzalo 
k zbytočným úmrtiam. Cyklisti 
a motocyklisti ešte viac majú oproti 
vodičom v autách veľkú nevýhodu, 
pretože pri páde nie sú dostatočne 
chránení. Snáď už ani netreba zdô-
razňovať potrebu nosenia ochran-
ného oblečenia, chráničov a prilby. 
Reflexné prvky sú rovnako dôleži-
té. Vždy treba jazdiť podľa svojich 
schopností a zručností, prispôsobiť 
sa stavu cesty, počasiu i ďalším 
okolnostiam, ktoré možno predví-
dať. Vodiči áut si musia uvedomiť, 
že na cestách treba počítať aj s tý-
mito, dvojkolesovými účastníkmi. 
Tí sa zmestia aj tam, kam autá nie. 

Preto je azda najdôležitejšie sledo-
vať spätné zrkadlá a situáciu okolo 
auta. Rovnako opatrní by mali byť 
tiež chodci, ktorí sa zúčastňujú 
cestnej premávky. Polícia opäť 
vyzýva všetkých účastníkov cest-
nej premávky, aby dodržiavali do-
pravné predpisy, sledovali situáciu 
v cestnej premávke a správali sa na 
cestách zodpovedne. Vodiči musia 
hlavne predvídať, zvýšiť pozornosť 
najmä na miestach, kde je prav-
depodobnosť výskytu cyklistov, 
a včas reagovať. Cyklistom, ktorí 
sú spolu s chodcami najzraniteľ-
nejším článkom medzi účastníkmi 
cestnej premávky, pripomíname, 
že cyklista je vodičom nemotoro-
vého vozidla, a teda aj pre neho 
platia všetky povinnosti ako pre 

vodiča motorového vozidla, ako aj 
pravidlá cestnej premávky. S cie-
ľom ochrániť na cestách čo najviac 
životov a v záujme zvýšenia bez-
pečnosti účastníkov cestnej pre-

mávky, si policajti „posvietili“ aj 
na vodičov motorových vozidiel i 
kamiónovej dopravy. V kontrolách 
na cestách budú policajti pokračo-
vať i naďalej. 

Široká verejnosť sa opäť môže zapojiť do fotografickej súťaže o najkrajšie zábery z Prešovského kraja. 

So zlepšujúcim sa jarným počasím je na cestách najmä viac cyklistov a motocyklistov. Preto treba zvýšiť pozornosť, predvídať a včas 
reagovať. Počas uplynulého 22. týždňa zaznamenala polícia viacero nehôd, ktorej účastníkmi boli spomínaní motocyklisti aj cyklisti.
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Prehliadka amatérskej výtvarnej tvorby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Fotosalón Ľudia sveta 2019

V Národnom parku Poloniny si turista poranil koleno.  
Zasahovala aj Horská záchranná služba 

tasr, Nová Sedlica, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Horskí záchranári pomáhali v so-
botu 1. júna popoludní 31-ročnému 
slovenskému turistovi v Národ-

nom parku (NP) Poloniny, ktorý 
schádzal z vrcholu Čierťaž do No-
vej Sedlice v okrese Snina. Pri zo-
stupe si poranil koleno, nedokázal 
samostatne pokračovať. Informuje 

o tom Horská záchranná služba 
(HZS) na svojej webovej stránke. 
„Záchranári mu na mieste poskytli 
neodkladnú zdravotnú starostli-
vosť a následne ho odprevadili k 

terénnemu vozidlu, ktorým pokra-
čovali do Novej Sedlice, kde pa-
cienta na vlastnú žiadosť odovzdali 
známym, s ktorými pokračoval na 
ďalšie vyšetrenia,“ uvádza HZS.

Jana Fedičová, Humenné

Vo výstavných priestoroch Vihor-
latského múzea je výstava Výtvar-
né spektrum verejnosti prístupná 
od 6. do 30. júna 2019. Vernisáž 
výstavy spojená s udelením ocene-
ní sa uskutoční dňa 6. júna 2019 
v koncertnej sieni Vihorlatského 
múzea so začiatkom o 16. hodine 
(súčasťou podujatia je rozborový 
seminár pre súťažiacich so začiat-
kom o 14.30 hod.). Výtvarné spek-
trum 2019 podporilo v aktuálnom 
ročníku 123 diel od 61 autorov z 
okresov Humenné, Medzilabor-
ce, Prešov, Bardejov, Vranov nad 
Topľou, Svidník, Stropkov, Poprad, 
Kežmarok a Spišská Nová Ves. 
Členovia odbornej poroty − pred-
seda poroty, pedagóg, maliar Ján 

Bartko, PhDr. (Prešov), sochár, 
výtvarník, pedagóg Mgr. art. Jaro-
slav Drotár (Humenné),  maliarka, 
pedagogička Mgr. art. Vladimíra 
Savkaničová (Humenné), výtvar-
ník, pedagóg Mgr. art. Peter Králik 
(Michalovce) a tajomníčka poroty, 
historička umenia, metodička pre 
výtvarnú tvorbu Vihorlatského mú-
zea v Humennom − udelili v rámci 
súťažného postupu jednu hlavnú 
cenu, osem cien a deväť čestných 
uznaní. Do výstavnej kolekcie za-
radila odborná porota 73 diel od 
44 autorov. Žánrovú rozmanitosť 
tvorby prezentujú kresby, grafiky, 
maľby a plastiky. Tradičné výtvar-
né techniky, ako olej, pastel, akva-
rel a akryl, dopĺňajú kombinované 
a menej časté výtvarné postupy 
(proláž, leptanie plechu). Medzi vy-

stavujúcimi autormi z Prešovského 
kraja sa svojou tvorbou vo Vihor-
latskom múzeu aktuálne prezen-
tuje aj sedem výtvarníkov z okresu 
Humenné a Medzilaborce. Projekt 
z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.  Celoštátna 
postupová súťaž neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby sa od tohto roku 
prezentuje novým logom podujatia, 
ktoré vzišlo zo súťažnej špeciálnej 
tematickej kategórie v minulom 
ročníku (návrh loga Výtvarného 
spektra) Výtvarného spektra. Víťaz-
né logo súťaže pochádza z tvorivej 
dielne autorky  Barbory Ďurinovej, 
študentky Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne. Logo Výtvarného spek-
tra sa stáva univerzálnym prezen-
tačným symbolom používaným na 
všetkých dokumentoch súvisiacich 

so súťažou Výtvarné spektrum.

Výtvarné spektrum ako vrcholné 
podujatie svojho druhu na Sloven-
sku podporuje rozvoj neprofesio-
nálnej výtvarnej tvorby v celej jej 
žánrovej rozmanitosti – v kresbe, 
grafike, maľbe, plastike, úžitkovej 
tvorbe, ale neobchádza ani práce 
intermediálneho charakteru. Vy-
hľadáva a podporuje nové výrazné 
talenty. Pomocou sprievodných 
podujatí a odborných seminárov 
podporuje ďalšie vzdelávanie ama-
térskych výtvarníkov a metodic-
kých pracovníkov. Od svojho vzni-
ku sa v rámci Výtvarného spektra 
prezentovalo mnoho výtvarníkov, 
pre ktorých sa súťaž stala odra-
zovým mostíkom ku kariére pro- 
fesionálneho umelca.

M. Vasil, Humenné

Popri hlavnej téme Ľudia sveta 2019 
(farebná a čiernobiela fotografia) 
boli vyhlásené aj  témy  Open-co-
lor (farebná fotografia), Open-mo-
nochrome (čiernobiela fotografia) a 
téma Nature (farebná a čiernobiela 
fotografia). Zúčastnili sa na ňom au-
tori zo 60 krajín (profesionáli i ama-
téri). Do súťaže bolo prihlásených 

viac ako 6000 fotografií. Záštitu 
nad podujatím a ocenenia poskytli 
viaceré  medzinárodné fotografické 
organizácie (FIAP, PSA, GPU, ICS,-
Mol, IUP). Za Humenné hodnotila 
fotografie porota v zložení Borislav 
Milovanovič (Srbsko), Tomasz Oko-
niewski (Poľsko), Miroslav Vasil 
(Slovensko).
Celkom porota udelila 8 zlatých me-
dailí a ďalšie ceny v každej kategórii. 

Najúspešnejším autorom bol Gwo-
long Chang z Taiwanu. Teší nás, 
že slovenský autor Ján Sranko pri 
anonymnom hodnotení fotografií 
dostal dve ocenenia. Podrobnejšie si 
môžete výsledky pozrieť na stránke 
hlavného organizátora www.pho-
toclub-danube.com. Výsledky hu-
menského digitálneho fotosalónu s 
projekciou víťazných a pre výstavu 
akceptovaných  obrázkov boli pre-

zentované 30. mája 2019 vo Vihor-
latskom múzeu. Pozvané boli najmä 
blízke fotokluby zo Stropkova, Zem-
fo Michaloviec a Karpatské obzory 
z Humenného. Snahou fofotosaló-
nu je pomôcť vo vzájomnej infor-
movanosti fotoklubov a verejnosti 
o súčasnom prístupe fotografov k 
obrázkom a forme ich výtvarného 
vyjadrenia, ktoré by mohlo byť  pre 
mnohých motivujúce.

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť na výstavu súťažných prác krajského kola 56. ročníka 
celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby autorov z Prešovského kraja.

Tento rok v priebehu marca až mája 2019 prebehol 2. ročník medzinárodného fotosalónu Ľudia sveta 2019 (People of the World 2019). Humenský 
fotoklub Reflex pri Vihorlatskom múzeu dostal príležitosť podieľať sa na jeho organizácii. Hlavným organizátorom bol srbský fotoklub Danube,  

ktorý má skúsenosti s organizovaním medzinárodných fotosalónov, ten pozval k spoluúčasti fotokluby z Bulharska, Slovinska a Slovenska. 
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MsKS – DOM KULTÚRY

VESELÉ HÁČKOVANIE
Zapoj sa do dobrej veci a uháčkuj 

pre deti rôznofarebné štvorce, ktoré 
pospájame do veselých dečiek. 

Cieľom akcie je pomoc a podpo-
ra 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
Autorská výstava - Zsuzsanna 
Mezei... Potrvá do 30. júna vo 

výstavnej miestnosti DK. 

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

ARCHEOLÓGIA HORNÉHO 
ZEMPLÍNA

Výstava archeologických nálezov 
dokumentuje proces osídľovania 

regiónu a vývoj jednotlivých kultúr 
na našom území od čias doby 

kamennej po novovek. Vystavované 
artefakty pochádzajú z náhodných 
objavov i nálezov v rámci  system-
atických výskumov a archeolog-

ických prieskumov v regióne. Na-
jstaršie vystavené nálezy  v podobe 

pravekých kamenných nástrojov 
pochádzajú  z obdobia 250 000 

rokov pred Kristom a nájdené boli  
v blízkosti Humenného, Čertižného, 

Kochanoviec, Brestova a Hažína. 
Jeden z najväčších nálezových 

súborov dokumentuje praveké os-
ídlenia  z obdobia 6 000  rokov pred 

Kristom. Potrvá do 28. júla.

VÝTVARNÉ SPEKTRUM
Výstava súťažných prác krajského 
kola neprofesionálnej  výtvarnej 

tvorby autorov z Prešovského kraja 
je súčasťou 56. ročníka celoštátnej 
postupovej súťaže. Do výstavnej 
kolekcie zaradila  odborná porota 
tentokrát 73 diel od 44 autorov. 
Medzi vystavujúcimi autormi sa 
svojou tvorbou vo VM aktuálne 

prezentuje aj sedem výtvarníkov z 
okresu Humenné a Medzilaborce. 

Vo výstavných priestoroch VM 

potrvá do 30. júna.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových 

fotografií prináša zábery od na-
jstarších dochovaných vyobrazení 

štvorkrídlového objektu rene-
sančného kaštieľa a priľahlého 

parku na rytine z obdobia druhej 
polovice XVII. storočia po dnešok. 

KINO FAJN

X-MEN: DARK PHOENIX
akčný, fantasy, dobrodružný (USA), 

slovenské titulky – 12. júna o 19.30 hod. 
X-Meni čelia najhroznejšiemu a 

najsilnejšiemu nepriateľovi z vlast-
ných radov – Jean Greyovej. Počas 

vesmírnej záchrannej misie Jean 
takmer zomrie. Po návrate domov 
zistí, že  neznáma vesmírna sila 

posilnila jej schopnosti, 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 

svojimi osobnými démonmi. 

MUŽI V ČIERNOM: 
GLOBÁLNA HROZBA

(MEN IN BLACK 
INTERNATIONAL)

akčná komédia, sci-fi (USA), slov-
enské titulky – 13. júna o 19.30 hod. 

3D verzia; 14. a 15. júna o 19.30 
hod.; 16. 6. o 17.30 hod.

Muži v čiernom odnepamäti chránia 
našu Zem pred vesmírnou háveďou. 
V novom dobrodružstve však stoja 
proti hrozbe, s akou sa ešte nestret-
li: zradcovi v ich vlastných radoch...

MÔJ DEDO SPADOL Z MARSU
(MY GRANPA IS AN ALIEN)

rodinný (SVK / KOPRODUKCIA), 
slovenský dabing – 15. júna o 16.00 

hod.; 16. júna o 15.45 hod.
Život dievčatka Uny sa v jednej 

chvíli otočí hore nohami. Jej deda 
unesú mimozemšťania. Una zistí, 
že jej dedo je sám mimozemšťan, 
ktorého raketa havarovala na zemi 

pred mnohými rokmi. V pivnici 
objaví dedovho pilota, malého 
mrzutého robota. Una a robot 

majú necelých 24 hodín na to, aby 
našli a zachránili deda. Počas výn-
imočných dobrodružstiev sa spri-
atelia, racionálnu robotickú logiku 

nahradia emócie a Unina láska 
zachráni jej čiastočne mimozemskú 
rodinu. V jednej z úloh sa objaví aj 

Petra Polnišová.

UZLY A POMARANČE
(ORANGENTAGE)

dráma, romantický (CZE/SVK/
GER), originálna verzia – 15. júna 
o 17.45 hod.; 16. 6. o 19.30 hod.
Uzly a pomaranče sú príbehom o 
prvej láske voňajúcej po poma-
rančoch, nesmelých dotykoch, 

chlapčenských súbojoch o česť a 
hlavne o koňoch. Scenár vychádza 

z knižnej predlohy renomovanej au-
torky pre mládež, Ivy Procházkovej. 

Zachytáva život pätnásťročného 
Dareka, ktorému sa po smrti matky 

všetko obrátilo naopak. V jeho 
živote sa však objavia kone, ktorého 

ho sprevádzajú nielen počas krás-
neho obdobia zamilovanosti, ale 
dovedú ho až na prah dospelosti.

ŠŤASTNÝ LAZZARO
(LAZZARO FELICE)

dráma (ITA), české titulky – 19. 
júna o 19.30 hod.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

(BLÍŽENCI * 20. 5. – 20. 6.)
10. 06. MARGARÉTA, GRÉTA
11. 06. DOBROSLAVA
12. 06. ZLATKO
 Svetový deň proti detskej  
 práci)
13. 06. ANTON
14. 06. VASIL
 (Svetový deň darcov krvi)
15. 06. VÍT
16. 06. BLANKA, BIANKA
 - Deň otcov
 (Medzinárodný deň afrického
 dieťaťa)
17. 06. ADOLF, ADOLFÍNA
 (Svetový deň boja proti  
 rozširovaniu púští a sucha)

ASFK... Lazzaro je mladík tak 
dobrosrdečný a úprimný, až sa 

niektorým ľuďom zdá hlúpy. Žije 
v odľahlej časti Talianska v izolo-
vanej komunite roľníkov, ktorí už 
pred desiatkami rokov stratili kon-
takt so zvyškom sveta a bez nároku 

na mzdu, vzdelanie alebo slušné 
životné podmienky tvrdo pracujú 

pre svoju „premudrelú“ pani. Avšak 
žijú svojím spôsobom šťastne. Keď 

skupinu zotročených dedinčanov 
zhodou náhod objaví polícia, roľníci 
zisťujú, v akom klamstve roky žili 
a s vidinou splnených snov sa vy-
dávajú do mesta. Zatiaľ čo ostatní 
prezívajú tvrdý stret s novou real-
itou, Lazzaro zostáva aj uprostred 

moderného sveta až dojemne dobrý 
a prirodzený, a pôsobí ako čriepok 
stratenej minulosti. Z festivalu v 

Cannes si snímka odviezla Cenu za 
najlepší scenár.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
10. 06.  HUGO / ARTUŠ
11. 06. MERRY / CHIP
12. 06. AKIM / ASTRO
13. 06. CYRIL / RINTINTIN
14. 06. SYLVA / HARYK
15. 06. BUTTERFLY / BUBLINA
16. 06. THEODOR / HUBERT
17. 06. MACÍK / ELIOT
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (10.06.) 4:23 / 20:36 hod.
ut 4:22 / 20:36 hod.
str  4:22 / 20:37 hod.
štvr 4:22 / 20:38 hod.
pia  4:22 / 20:38 hod.
sob 4:22 / 20:39 hod.
ned 4:22 / 20:39 hod.
pon (17.06.) 4:22 / 20:39 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
(10. – 16. 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.

7. 3. 2016Inzercia8
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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

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

HE-R/0118

V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM NEDOSTAL NÁŠ  
TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,  

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU TÝŽDŇA  
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON) V HUMENNOM

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 
 � Prijmem PRACOVNÍKOV 

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

HE-R/0159

 � 42-ročný, čiastočne inva-
lidný dôchodca si HĽADÁ PRÁ-
CU – ako pomocný robotník, 
vrátnik/strážnik, vodič auta do 
3,5 t. Ponúknite. Humenné a 
okolie. Tel. 0948 097 342.

HE-R/0164

P R E D A J

 � Predám CHATKU so zá-
hradkou v ZO Pokrok v Hu-
mennom. Tel. 0915 941 371.  

HE-R/0149

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

HE-R/0001

S L U Ž B Y

 � REKONŠTRUKCIE BY-
TOVÝCH JADIER – omietky, 
obklady, dlažby, plávajúce 
podlahy... Potrebujete PRE-
SŤAHOVAŤ BYT, PREVIESŤ 
NÁBYTOK, ZBAVIŤ SA NEPO-
TREBNÉHO NÁBYTKU A ZA-
RIADENIA Z BYTU? Prídeme 
a odvezieme. Tel. 0944 807 207. 

HE-R/0156

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

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

fľaša. 

Keď je dážď na Víta (15. 6., 
mučeník), hojnou žatvou tento rok 

ku nám zavíta.

Keď na svätého Víta prší, ďalších 
sedem dní tak bude.

Na sv. Víta keď sa z neba dážď leje, 
nech v dobrý jačmeň gazda dúfa.

Na svätého Víta celú noc svitá. 

Ak vinohrady pred Vítom odkvitnú, 
dúfame v zrelé víno, aj keď nás 

neobdarila uplynulá jeseň.

Na deň sv. Víta - na jednom konci 
krajiny sa stmieva a na druhom 

svitá.

PRANOSTIKA

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
10. 06.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
11. 06.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
12. 06.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
13. 06.  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
14. 06.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1  

(Pod stračou nožkou)
15. 06.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
16. 06 . CENTRUM,
 Námestie slobody 67  

(Južné námestie)
17. 06.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

 (jac)
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-MJK-, (pčeč); Spišská Nová Ves; FOTO ARCHÍV FKHE

II. LIGA ŽIAČKY WU-15
skup. Východ – 20. kolo

FK NOVES SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
- FK HUMENNÉ 

6:4 (5:2)

Góly: 8., 24. a 25. Miriama Kaščáko-
vá, 5. Emma Revajová, 16. Ema Jaško-
vá, 44. Alexandra Slivova – 34. (11 m) 
a 35. Anna-Mária Ufnárová, 45. a 52. 
Radoslava Beslerová.

FK HUMENNÉ: Katarína Jakubo-
vá (Alžbeta Fedurcová) – Viktória 

Žulkovičová, Noemi Savarijová, 
Natália Piškaninová, Sofia Babjako-
vá, Sára Šilarová, Ema Sedlačková, 
Radoslava Mattová, Anna-Mária 
Ufnárová, Hana Krišková, Radosla-
va Beslerová, Alexandra Bučeková, 
Tatiana Šilarová. 

Humenné 20 14 3 3 104:30 45
Spiš. Nová Ves 20 13 1 6 73:60 40
Vranov  19 11 2 6 105:54 35
Trebišov 20 10 0 10 57:35 30
Snina 20 7 2 11 50:95 23
Stropkov 19 0 0 19 8:123 0

(mz), -MJK-; Bratislava, Levoča

Hráč 1. Tenisového klubu Humen-
né Dávid Keller a Humenčan Se-
bastián Minich, ktorý v súčasnosti 
pôsobí v TK Slovan Bratislava, sa 
v dňoch 18. – 21. mája zúčastnili 
Letných majstrovstiev regiónu 
kategórie starších žiakov. 

Minich vyhral na bratislavskej 
antuke súťaž dvojíc (štvorhru, 16 
párov) s partnerom Simonom Nor-
rmanom (súperi M. Lazarčík / L. 

Imrišek finálový zápas skrečovali) 
a dostal sa do finále dvojhry (jed-
notlivci, 38 hráčov) bratislavského 
regiónu. Tu podľahol 1:2 Simonovi 
Norrmanovi po setoch 6:4, 2:6 
a 2:6.

Keller zvíťazil v Levoči vo 
štvorhre (7 párov) súťaže 
východoslovenského regiónu 
s partnerom Bence Tóthom, keď vo 
finále zdolali 2:1 dvojicu M. Ivan 
/ D. Balaščák po setoch6:4, 3:6 
a 10:6.

Pohodová rozlúčka humenských futbalistiek so sezónou na Spiši

Humenskí tenisti úspešní na 
regionálnych majstrovstvách

Sebastián Minich, tréner Mário Burda, Dávid Keller. | FOTO  ARCHÍV TCHE
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(mtgh), -MJK-; Bratislava

Záver plaveckej sezóny je tu 
a korunovaný je každoročne 
majstrovskými pretekmi na 
republikovej úrovni. Tento-
krát sa na Pasienkoch v Brati-
slave v krytom dlhom 50-met-
rovom bazéne v termíne 31. 
mája až  2. júna prezentovalo 
298 plavcov (143 mužov a 145 
žien) zo 49 klubov registrova-
ných v Slovenskej plaveckej 
federácii.

Z Plaveckého klubu CHEMES 
Humenné sa na tieto Majstrov-
stvá SR nominovali dve plavky-
ne – Ema BORŠČOVÁ a Nina 
TREBIŠOVSKÁ. V sprievode 
trénera Mariána Tomahogha 
absolvovali naše juniorky deväť 
štartov. 

Ema Borščová si umiestne-
ním v rozplavbách 200 m prsia 

vyplávala účasť vo finále tej-
to disciplíny. Osobný rekord 
2:58,17 minút ju vo finále za-
radil na siedmu priečku na Slo-
vensku. Ďalšie siedme miesto 
si vyplávala v disciplíne 1 500 

metrov voľný spôsob časom 
19:57,06 minút.   
Nina Trebišovská v disciplíne 
motýlik na 200-m dĺžke skonči-
la na peknom jedenástom mieste 
a 1 500 metrov voľným spôso-

bom doplávala na 17. pozícii. 

Naše obe plavkyne si dohro-
mady vylepšili šesť osobných 
rekordov.

ŠPORT / INZERCIA

Trebišovská a Borščová na Majstrovstvách SR juniorov v plávaní

Humenské  plavkyne  N.  Trebišovská  a  E. 
Borščová  na  tohtoročných  M-SR  juniorskej 
kategórie. | FOTO  ARCHÍV PKCH

Nina Trebišovská, tréner Marián Tomahogh, Ema Borščová. | FOTO ARCHÍV 
PKCH
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(dk), -MJK-; Košice, Snina 

Hľadáme šermiarske talen-
ty... Turnaj v šerme kordom 
kategórie starších žiakov, 
mladších žiakov a mini žiakov 
s týmto názvom,  ktorý bol za 
účasti klubov z celého Sloven-
ska, usporiadali 25. mája v 
Košiciach. Klub šermu Snina 
tu reprezentovalo 10 preteká-
rov. 

Umiestnenie sninských šermia-
rov:

STARŠÍ ŽIACI U-14 * 6. Mar-
tin Hrustič... Víťazom sa stal 
Kostovčík z Willardu Košice. 
MLADŠÍ ŽIACI U-12 * 1. Lu-
káš Sentivan,  6. Jakub Grossru-
batscher, 10. Gabriel Ganaj, 11. 
Ladislav Kosťul.  
MLADŠIE ŽIAČKY U-12 * 
Sninskí šermiari v tejto kategó-
rii nemali zastúpenie. Víťazkou 
sa stala Hubinská z Akadémie 
šermu Bratislava.
MINI ŽIACI U-10 * 3. Oliver 

Galajda, 3. Jozef Gerboc, 5. 
Jakub Kazík, 9. Al Tinawi Ab-
rahám... Víťazom sa stal Fiačan 
z Willardu Košice.
MINI ŽIAČKY U-10 * 1. Vane-
sa Kováčová. 

Vyjadrenie trénera Martina Ka-
zíka: „Naši mladí šermiari si 
vybojovali dve zlaté a dve bron-
zové medaily. Výborný výkon 
podal Sentivan, ktorý dlhodo-
bo podáva vyrovnané výkony 

a jeho víťazstvo na tomto tur-
naji je toho dôkazom. Všetci ale 
bojovali a ukázali, že sú dobre 
pripravení na záver šermiarskej 
sezóny, čím sú júnové Majstrov-
stvá Slovenska v Bratislave.“ 

(ts), -MJK-; Slovensko, Humenné  

Európsky volejbal v júni zaví-
ta do všetkých kútov Sloven-
ska. Naše reprezentačné tímy 
mužov a žien sa v rámci Zlatej 
európskej ligy 2019 spoločne 
predstavia v Nitre, Humen-
nom a v Poprade.

Pre oba tímy Slovenska je Zlatá 
európska liga súčasťou prípravy 

na tohtoročné majstrovstvá Eu-
rópy v auguste a v septembri. 
Ženský šampionát v závere au-
gusta privíta aj slovenská met-
ropola a palubovka Zimného 
štadióna Ondreja Nepelu.
A tak by sa v Humennom opäť 
mala objaviť aj dvojica Andrej 
Kravárik (tréner mužskej re-
prezentácie slovenských volej-
balistov) a rodáčka z Jasenova, 
Adriana Marčeková, ktorá je 
ambasádorkou volejbalových 

Majstrovstiev Európy 2019. 
V hre je postup na turnaje Final 
Four (21. – 22. júna), ktoré sa 
uskutočnia v estónskom Tallin-
ne (muži), resp. chorvátskom 
Varaždíne (ženy).

MUŽI * A-skupina: 

-sobota 1. júna: Slovensko – 
Turecko (Nitra, 18.55 hod.) 
-streda 12. júna: Slovensko – 

Lotyšsko (Humenné, 16.00 hod.) 
-sobota 15. júna: Slovensko – 
Belgicko (Poprad, 18.00 hod.)

ŽENY * A-skupina: 
-sobota 1. júna: Slovensko – 
Švédsko (Nitra, 15.00 hod.) 

-streda 12. júna: Slovensko – 
Česko (Humenné, 20.00 hod.) 
-sobota 15. júna: Slovensko – 
Ukrajina (Poprad, 15.30 hod.)

Turnaj šermiarskych talentov na košických planšoch

Zlatá európska liga už túto stredu na humenskej palubovke MŠH

Mladí sninskí šermiari na turnaji v Košiciach s trénerom Martinom Kazíkom. | FOTO ARCHÍV DK
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Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom 
náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca 
podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré 
musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred 
požiarmi a civilnej ochrany. 

Spoločnosť KEEPER, s.r.o. v Humennom vám už 12 rokov ponúka služby autoškoly a školiaceho strediska. V roku 
2018 sme rozšírili našu činnosť, aby sme sa ponukou prispôsobili neustále sa vyvíjajúcim legislatívnym požiadavkám 
a uľahčili vám nielen orientáciu v povinnostiach, ale aj ich plnenie.

Ušetrite si čas pri hľadaní služieb autorizovaného 
bezpečnostného technika, technika požiarnej 

ochrany a technika civilnej ochrany.

„V dobe, keď je čas drahocenný, je potrebné mať partnera, 
ktorému záleží na vašich potrebách. 
Nehľadajte, prinášame riešenia k vám.“ 

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

Školenia, prehliadky, kontroly, revízie, rekvalifikácia - Keeper ponúka komplexnú ponuku služieb na jednom 
mieste. Individuálny prístup prispôsobený vašim potrebám zaručí vašu spokojnosť a vy tak budete spĺňať všetky 
povinnosti a mať pri tom čas na to, na čom vám naozaj záleží.

Ďalšie informácie získate na www.keeper.sk alebo prostredníctvom kontaktov 
 – e-mail: info@keeper.sk * tel.: 0910 979 417.

Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana
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-MJK-, Humenné 

TIPOS III. LIGA VÝCHOD
29. kolo – 8. 6. 2019

FK HUMENNÉ  
– AŠK MARIA HUTA

14:0 (8:0)
 

Góly: 8., 14., 20., 28., 52., 59., 73. 
a 78. Filip Serečin, 43. a 72. Dušan 
Janko, 31. Pavol Ruskovský, 37. Cyr-
il Vasiľ, 45. Vladimír Voroňák, 68. 
Dominik Matta.

Žlté karty: bez kariet. Rozhodovali: 
D. Gorel – M. Ruščanský, M. Fedák – 
300 divákov.
FK: M. Klamár (46. M. Cholp) – M. 

Zlacký, R. Dický (46. A. Kuľha), C. 
Vasiľ, Pa. Ruskovský (61. D. Matta), 
Pe. Kokočák (5. D. Janko), I. Komjatý, 
F. Serečin, V. Voroňák, J. Bialončík, 
M. Dolutovský (46. S. Salanci). 
Tréner: Jozef Skvašík.
AŠK: J. Kaľavský – K. Blahovský, T. 
Šefčík, P. Pokrivčák, S. Borženský, M. 
Sater, Z. Horváth, Š. Žiga, M. Beli, A. 
Pitko, E. Hamrák. Tréner: Matúš Bi-
roščák.

•	 Veľké Revištia – Snina 3:1, Bardejo-
vská Nová Ves – Vranov n/T. 4:2, Giral-
tovce – Spišská Nová Ves 2:0, Stropkov 
– Svidník 2:0, Plavnica – Krompachy 

2:1. FC Košice a Šarišské Michaľany 
mali voľno. / 1. FC Tatran Prešov B 
a MFK Rožňava zo súťaže odstúpili. 

Košice 25 24 0 1 87:8 72
Vranov 25 18 2 5 64:27 56
Humenné 25 15 2 8 51:28 47
Š. Michaľany 25 13 1 11 46:31 40
Spiš. N. Ves 25 11 4 10 29:42 37
Stropkov 25 10 5 10 33:29 35
Snina 26 10 3 13 39:49 33
Giraltovce 25 10 1 14 21:32 31
V. Revištia 25 8 6 11 35:43 30
Bard. N. Ves 25 8 5 12 43:60 29
Svidník 25 9 2 14 25:42 29
Plavnica 25 8 4 13 42:49 28
Krompachy 25 8 2 15 24:40 26
Maria Huta 26 4 3 19 21:80 15

Humenčania neumožnili súperovi ani čestný gól. Gólostrojom sa prezentoval Serečin

Filip Serečin (vpravo) – strelec ôsmich gólov v zápase s posledným celkom 
treťoligovej tabuľky súťaže VsFZ. | FOTO  MJK

Dvojica Pavol Ruskovský – Vlado Voroňák sa pri ôsmom góle Humenčanov takto 
pohrala s brankárom Jozefom Kaľavským. | FOTO  MJK

Tropické slnečné počasie vylákalo ľudí skôr do prírody a k vode ako na futbalový 
zápas. Jedna tribúna otočená na západ zostala prázdna, našlo sa len zopár 
odvážlivcov, ktorí si spestrili sledovanie zápasu opaľovaním. | FOTO  MJK

Výsledok hovorí o jednoznačnom víťazstve domácich. Na snímke vo výskoku Igor 
Komjatý. Avšak hostia, ktorého družstvo Amatérskeho športového klubu tvoria 
najmä mladí hráči, napriek nepriazni na zelenom trávniku zanechali v Humennom 
dobrý dojem, snahu im uprieť nemožno. Hostia odohrali celý zápas v Humennom 
bez striedania, nemali nikoho na lavičke náhradníkov. Naopak, domáci využili 
všetkých päť povolených striedaní. | FOTO  MJK

Kapitán FK Humenné, Cyril Vasiľ, takto hlavičkoval pri šiestom góle do súperovej 
svätyne. | FOTO  MJK


