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Mesto hľadá prevádzkovateľa mestskej 
dopravy na najbližších 10 rokov

Vodič z okresu Humenné sa zrazil 
s cyklistkou a ušiel

Humenská pôrodnica posilnila 
tím svojich špecialistov

  Viac na str. 3   Viac na str. 4

Milan Potocký, Humenné

Aktuálne mestskú hromadnú do-
pravu v Humennom zabezpečuje 
michalovská spoločnosť DZS - M. 
K. Trans, s. r. o., ktorej platnosť 
zmluvy vyprší 31. decembra tohto 
roku. Odbor dopravy, životného 
prostredia a mestskej zelene MsÚ 

vypracoval technické podmienky 
pre verejné obstarávanie k zabez-
pečeniu služieb v MHD na ob-
dobie od 1. januára 2020 do 31. 
decembra 2029 so zameraním na 
všeobecné podmienky, vozidlový 
park, výbavu vozidiel a ostatné 
podmienky, ktoré musí uchádzač 
spĺňať. Mestské zastupiteľstvo 

schválilo aj dva pozmeňujúce návr-
hy poslanca Tomáša Šudíka. Posla-
nec presadil, aby bolo 90 percent 
všetkých autobusov klimatizova-
ných a aby mali jednotnú farebnú 
karosériu s umiestnením potlače 
podľa vizualizácie dodanej mestom 
Humenné.

Mesto zruší linku č. 7, bola 
nerentabilná
Samospráva zruší linku č. 7. „Dôvo-
dom tohto kroku je nerentabilnosť 
Linky č. 7, na ktorej bolo počas ob-
dobia od 01.05.2018 do 31.12.2018 
prepravených 4 977 cestujúcich, 
najazdených 11 807 km a dosiah-
nuté tržby boli vo výške 340,59 

Humenská radnica sa rozhodla zlepšiť a skvalitniť služby mestskej hromadnej dopravy (MHD) pre občanov. Poslanci 
schválili podmienky pre verejné obstarávanie k zabezpečeniu služieb v MHD na obdobie 10 rokov,  

presnejšie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2029.
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Mesto hľadá prevádzkovateľa mestskej dopravy na najbližších 10 rokov

Snina: Maľby na zastávke lákajú turistov do regiónu

eura. Dodatkom č. 3 k zmluve o 
poskytovaní prepravných výkonov 
vo verejnom záujme bolo zmluvne 
dohodnuté navýšenie o 20 000 eur, 
čo predstavuje náklad 4,02 eura 
na jedného cestujúceho,“ uviedlo 
mesto v dôvodovej správe. „V pred-
loženom návrhu sa vraciame opäť k 
6 linkám MHD, nakoľko posledná 
siedma linka, ktorá bola zriadená 
v polovici minulého roka, vyka-
zovala nerentabilnosť. Vychádzali 
sme z podmienok, ktoré sú histo-
ricky v meste Humenné zaužívané. 
Z podmienok sme vylúčili len linku 
číslo 7, ktorá bola zavedená v roku 
2018,“ potvrdila Monika Pasto-
ráková, vedúca Odboru dopravy, 
ŽP a MZ. Podľa poslanca Tomáša 
Šudíka je nenormálne, aby cena 
na jednu osobu vychádzala až na 
4,02 eura. „To by bolo lacnejšie, 
keby sme ľuďom preplácali nejaký 
taxík,“ upozornil poslanec Šudík. 
Dodal, že taxík dovezie zákazníka 
v Humennom za 2 - 3 eurá. „A my 
sme na jednu osobu MHD platili 
4,02 eura. To nevedel nikto pre-
počítať, zanalyzovať, že to bude tak 
fungovať?“ pýtal sa poslanec. „Po-
žiadali sme Vysokú školu dopravy 
v Žiline o vypracovanie nejakej 

optimalizácie a najvýhodnejšieho 
zabezpečenia dopravnej obsluž-
nosti v meste Humenné,“ dodala 
Patoráková. Mesto predpokladá, že 
dopravca prepraví ročne 400 000 
osôb a predpokladaný ročný jazd-
ný výkon bude približne 165 000 
km. Tieto údaje boli podľa mesta 
upravené na základe skutočne pre-
pravených osôb a najazdených kilo-
metrov v posledných rokoch.

So súčasným stavom 
poslanci nie sú veľmi 
spokojní
Poslanec Martin Ruščanský nie je 
spokojný, v akom stave sú autobusy 
mestskej hromadnej dopravy, ktoré 
jazdia po meste. „Tými autobusmi, 
čo sa teraz vozíte, drahí občania, 
ktoré aj zatekajú a sú v takom podľa 
mňa v zlom technickom stave a nie 
sú  podľa mňa už vhodné na to, aby 
jazdili v našom meste. Myslím to 
tak v rámci doby, ktorá tu teraz je. 
Tak sa snaží mesto Humenné na-
hradiť modernými autobusmi, kto-
ré majú aj také zaujímavé veci, kli-
matizáciu a podobne,“ poznamenal 
poslanec Martin Ruščanský. Podľa 
Šudíka nestačí aby v 21. storočí, 
keď  sú extrémne horúčavy, bolo 
podľa navrhovaných technických 
podmienok klimatizovaných len 50 

percent autobusov. Podľa poslanca 
Šudíka je to veľmi málo. Dodal, že 
vodič MHD má potom otvorené 
dvere, čo môže ohroziť bezpečnosť 
pasažierov. Môže podľa poslanca 
prudko zabrzdiť a cestujúci môže 
vypadnúť von. „Je štandard, aby 
bola klimatizácia,“ dodal Šudík. 
Preto navrhol, aby v technických 
podmienkach bolo zapracované, 
aby až 90 percent všetkých auto-
busov MHD bolo vybavených kli-
matizáciou. Nie 50 percent, ako to 
bolo v pôvodnom návrhu. Poslanci 
Šudíkov návrh schválili. Podporili 
aj ďalší jeho pozmeňujúci návrh, 
aby autobusy mali jednotnú fa-
rebnú karosériu s umiestnením 
potlače podľa vizualizácie dodanej 
mestom Humenné. Šudík je pre-
svedčený, že pri mestskej doprave 
by malo mesto viac prihliadať aj na 
životné prostredie. „Zároveň mys-
lieť aj na rôzne ekologické formy 
do budúcna, ako je elektrina alebo 
zemný plyn, ktoré oveľa viacej dba-
jú na životné prostredie,“ povedal 
Šudík. Podľa poslanca Branislava 
Čekovského mesto nemôže v MHD 
reálne zabezpečiť všetky vymože-
nosti. Napríklad, aby boli úplne 
všetky autobusy nové, nízkopod-
lažné, klimatizované a elektrické. 
„Musíme urobiť kompromis medzi 

maximálne možno nejakým kom-
fortom a prijateľnými finančnými 
podmienkami,“ upozornil Čekov-
ský. Doplnil, že je zbytočne naprí-
klad presadzovať, aby pohonná 
jednotka bol plyn CNG. „Najbližšia 
plnička zemného plynu do autobu-
sov je v Michalovciach. Určite by 
to nebolo rentabilné,“ poznamenal 
Čekovský. Podľa poslanca prevádz-
kovať vlastnú mestskú dopravu je 
zase utópia. „Myslím si, že sme dosť 
malé mesto na to, aby sme prevádz-
kovali osem autobusov,“ zdôraznil 
poslanec. Čekovský je presvedčený, 
že pokiaľ sa v Humennom nevy-
buduje obchvat mesta, ekologické 
autobusy radikálne k skvalitneniu 
ovzdušia neprispejú. „Pokiaľ roz-
právame o ekologizácii dopravy, 
my si musíme povedať, kam máme 
stavať naše úsilie, ak chceme zlep-
šiť životné prostredie a ovzdušie v 
meste Humenné. Smerovať našu 
aktivitu do vybudovania obchvatu, 
pretože ja už som to povedal neraz, 
pokiaľ pred Sociálnou  poisťovňou 
ide kamión s drevom od Sniny, za-
staví na červenej, a kým sa rozbeh-
ne s tým kúdolom dymu za sebou 
hore nadjazdom, tak vyprodukuje 
za päť minút toľko exhalátov ako 
tento autobus za celý deň,“ uviedol 
Čekovský.

tasr, Snina

Iniciátorom prerodu je v meste 
pôsobiaci výtvarný umelec Andrej 
Smolák. Svoju súkromnú základnú 
umeleckú školu (ZUŠ) prihlásil do 
dobrovoľníckeho projektu Milu-
jem svoje mesto – Milujem svoj 
kraj vyhláseného Prešovským sa-
mosprávnym krajom. Podľa jeho 
slov dostala škola od primátor-
ky mesta Daniely Galandovej na 

skrášlenie na výber z troch objek-
tov, jednu z mestských autobuso-
vých zastávok, u-rampu a budovu 
železničnej stanice Snina – pred-
mestie. „Vybrali sme si túto bu-
dovu, lebo táto zastávka je akousi 
prvou bránou do Sniny. Rozhodli 
sme sa preto na nej zobraziť do-
minanty Sniny a okresu,“ uviedol 
pre TASR Smolák. Medzi 12 na-
maľovanými objektmi nechýba so-
cha Herkula z nádvoria Sninského 

kaštieľa či všetky tri kostoly nachá-
dzajúce sa v meste. Povzbudením 
pre turistov k spoznávaniu regiónu 
by podľa Smoláka mali slúžiť vy-
obrazenia Medovej baby z Novej 
Sedlice, sibírskeho kosatca z Hos-
tovíc či zubra ako symbolu Polo-
nín. Premenu železničnej zastávky 
do súčasnej podoby vrátane výroby 
kartónových šablón so zobrazený-
mi dominantami trval autorom, 
Smolákovi a siedmim pedagógom 

ZUŠ, dva týždne. „Drobné opravy 
fasády, zadebnenie okien a dve-
rí, vypratanie interiéru a natretie 
budovy sivou podkladovou farbou 
vykonali Verejnoprospešné služby 
mesta Snina,“ doplnila Eva Miha-
liková z oddelenia strategického 
rozvoja mestského úradu. Farby, 
ktoré boli na premenu zastávky 
použité, pochádzali podľa jej slov 
od sponzora.

Železničná zastávka Snina – predmestie zmenila v uplynulých týždňoch svoj vzhľad. Nefunkčná budova, pomaľovaná 
grafitmi, sa premenila na galériu dominánt mesta i širšieho regiónu. Informuje o tom mesto na svojej internetovej stránke.
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Humenská pôrodnica posilnila tím svojich špecialistov

ts, Humenné

„Sme veľmi radi, že náš gynekolo-
gicko-pôrodnícky tím sa rozrástol 
o nové posily. Všetko sú to výbor-
ní lekári väčšinou s dlhoročnými 
skúsenosťami, ktorí pôsobili už na 
viacerých pracoviskách. Sú medzi 
nimi však aj mladí ľudia, pre kto-
rých sa táto profesia stala srdcovou 
a do tímu prinášajú nové nápady 
a inovácie. Spoločne tak ešte zvý-
šili kvalitu poskytovanej zdravot-
nej starostlivosti a bezpečnosť pre 
budúce mamičky a ich novoroden-
cov,“ uviedol riaditeľ Nemocnice 
Svet zdravia Humenné Jaroslav 
Marčišin. Gynekologicko-pôrod-
nícky tím humenskej nemocnice 
dnes tvorí: MUDr. Ladislav Hama-
dej – primár, MUDr. Tibor Focko, 
MUDr. Zuzana Magdziaková Tká-
čová, MUDr. Slavomír Novický, 
MUDr. Patrícia Pradová, MUDr. 
Martina Šebová, MUDr. Monika 
Sejková, MUDr. Stanislav Filkor, 
MUDr. Zuzana Paňková a MUDr. 
Ľubomír Božoň. V Nemocnici Svet 
zdravia Humenné prišlo počas 
minulého roku na svet 570 detí. 
Humenská pôrodnica uskutočni-
la 557 pôrodov, čo je v porovnaní 
s predošlým rokom mierny ná-
rast. Trinásť mamičiek si domov 
z pôrodnice odnieslo aj dvojičky. 
Zatiaľ čo v roku 2017 dosial počet 
pôrodov číslo 540, minulý rok ich 
bolo 557. Chlapcov pritom prišlo 
na svet 287, dievčat 283. Medzi 

najčastejšími dievčenskými mena-
mi, aké rodičia dávali svojim novo-
rodencom, sa objavili Nela, Eliška 
a Nina. U chlapcov zase dominova-
li mená Jakub, Richard a Michal.

Prvá pôrodnica novej 
generácie 
Humenská nemocnica ako prvá 
v sieti Svet zdravia v roku 2015 
predstavila nový projekt pôrodni-
ce novej generácie. Základom sú 
tri moderné pôrodné izby, ktoré 
nahrádzajú tradičné pôrodné sály. 
Mamičkám poskytujú väčšie súk-
romie pri pôrode i komfortné a prí-
jemné prostredie. Súčasťou pôrod-
nej izby je moderné polohovateľné 
pôrodné lôžko, detská postieľka, 
rozkladacie kreslo pre sprevádza-
júcu osobu, samostatné sociálne 
zariadenie so sprchou či audio sys-
tém s upokojujúcou hudbou. Do 
pôrodnej izby okrem manžela či 
inej sprevádzajúcej osoby, lekára 
a sestry nemá prístup nik iný. Ma-
mičky v nej strávia približne osem 
až desať hodín, čiže celý pôrod od 
prvej pôrodnej fázy až po závereč-
nú popôrodnú fázu.

Neformálne stretnutia 
s primárom
Nemocnica zaviedla od septembra 
minulého roku novú tradíciu. Raz 
mesačne, zväčša v prvý utorok 
v mesiaci, majú budúce mamičky 
príležitosť navštíviť pôrodnicu, po-
zrieť si jej priestory a na stretnutí 

s primárom sa opýtať na všetko, 
čo ich zaujíma. „Viacero mami-
čiek nemá dostatok informácií o 
samotnom pôrode, možnostiach, 
ktoré nemocnica ponúka, nepozná 
priestory pôrodnice a personál. Aj 
to prispieva k obavám z príchodu 
dieťatka na svet, ktoré mamičky 
majú. Na týchto stretnutiach im 
chceme preto pomôcť odbúrať 
stres. Mamičky sa môžu opýtať na 
čokoľvek, čo ich bude zaujímať, 
zoznámiť sa s personálom, ktorý 
sa o nich bude starať, a zároveň 
si pozrieť priestory. Keď tak príde 
deň pôrodu, budú už prichádzať do 
známeho prostredia, medzi ľudí, 
ktorých poznajú, a budú vedieť, čo 
ich čaká,“ vysvetľuje primár gyne-

kologicko-pôrodníckeho oddelenia 
Nemocnice Svet zdravia Humenné 
MUDr. Ladislav Hamadej.

Predpôrodná príprava
Nemocnica poskytuje mamičkám 
možnosť zúčastniť sa na pred-
pôrodnej príprave. Vlani ju absol-
vovalo 57 mamičiek, čo je o 20 viac 
oproti predošlému roku. Cieľom 
prípravy je znížiť úzkosť a strach 
budúcej mamičky z pôrodu a po-
radiť, ako sa na pôrod pripraviť. 
Humenská pôrodnica vlani v ex-
pertnom hodnotení nemocníc, kto-
ré pripravuje Health Policy Insti-
tute v spolupráci s portálom www.
rodinka.sk, získala prvé miesto 
v rámci Prešovského kraja.

Lekársky tím, ktorý pôsobí na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Svet zdravia Humenné, sa rozšíril o nových 
špecialistov. O budúce mamičky sa v humenskej nemocnici dnes spoločne s primárom stará profesionálny tím desiatich lekárov. 

Medzilaborce: Múzeum pozýva na prednášky o umení a o Andym Warholovi 
tasr, Medzilaborce 

Múzeum moderného umenia An-
dyho Warhola (MMUAW) v Me-
dzilaborciach pripravilo pre svojich 
návštevníkov počas leta sériu pred-
nášok. Informuje o tom internetová 
stránka múzea. Témami stretnutí 

bude súčasné umenie v rôznych 
podobách, či už ide o mail-art, ale-
bo využívanie pop-artu pri práci 
so žiakmi základných škôl a tiež 
zamýšľanie sa nad dielami kráľa 
pop-artu. Prednášky o umelcovi 
otvoria témy ako Percepcia diela 
Andyho Warhola z etologického 

a etnologického pohľadu či Biela 
tvár na farebnom plátne. Prvú zo 
série s názvom Grafika v digitál-
nej forme si priaznivci moderného 
umenia mohli vypočuť v utorok (9. 
7.). Ďalšie dve sa uskutočnia v stre-
dy v priebehu dvoch nasledujúcich 
týždňov. Na rozhraní júla a augus-

ta bude mať múzeum týždňovú 
prestávku, v auguste sa prednášky 
budú konať vo štvrtky, s výnim-
kou posledného týždňa, keď bude 
v utorok. Počas leta je v MMUAW 
možné okrem troch stálych expozí-
cií zhliadnuť aj výstavu diel Karola 
Felixa Lapač snov.
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Vodič z okresu Humenné sa zrazil s cyklistkou a ušiel
mpo, Humenné      

V súvislosti s dopravnou nehodou 
v meste Strážske v Michalovskom 
okrese, ku ktorej došlo v pondelok 
8. júla popoludní medzi vozidlom a 
cyklistkou, a z miesta ktorej vodič 
s vozidlom ušiel, polícia prostred-
níctvom médií požiadala o zverej-
nenie výzvy pre svedkov udalosti, 
a tým o pomoc pri objasňovaní. 
„Pravdepodobne po medializácii sa 
v mladom vodičovi pohlo svedomie 
a prišiel na útvar PZ oznámiť, že 
on viedol vozidlo zn. Kia Sportage 
a spôsobil nehodu. Ide o 20-roč-
ného mladíka z okresu Humenné,“ 
informovala košická krajská poli-
cajná hovorkyňa Jana Mésarová. 
Polícia mladíka ako podozrivého 
z trestného činu ublíženia na zdra-
ví a neposkytnutia pomoci zadrža-
la a umiestnila do cely policajného 
zaistenia. „V danej veci už koná 

vyšetrovateľ odboru kriminálnej 
polície Okresného riaditeľstva PZ 
v Michalovciach, ktorý v súčasnos-
ti s podozrivou osobu vykonáva po-
trebné procesné úkony,“ doplnila 
policajná hovorkyňa. 

Vodič narazil do 
73-ročnej cyklistky
Dňa 08.07. okolo 15,10 h došlo 
v meste Strážske v okrese Micha-
lovce k dopravnej nehode medzi 
73-ročnou cyklistkou a vozidlom 
Kia Sportage. Vodič viedol vozidlo 
po Laboreckej ulici smerom na Mi-
chalovce, kde z doposiaľ neziste-
ných príčin prednou časťou vozidla 
narazil do zadnej časti bicykla, kto-
ré v tom istom smere viedla cyk-
listka. Vodič na mieste dopravnej 
nehody nezotrval a z miesta odi-
šiel. Cyklistka pri dopravnej neho-
de utrpela ťažké zranenia. 

Polícia: V Zboji zadržali prevádzača aj s migrantmi

Na trati medzi Koškovcami a Udavským odstraňovali kríky a náletové dreviny

tasr, Zboj, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Hraničná a cudzinecká polícia za-
držala v katastri obce Zboj (okres 
Snina) prevádzača aj s migrantmi. 
Informovala o tom polícia na so-
ciálnej sieti. Prevádzač sa v stredu 
(3. 7.) vo večerných hodinách po-
kúsil cez les prekročiť schengenskú 
hranicu spolu s nelegálnymi mig-

rantmi. Pochádzajú z Afganistanu 
a Vietnamu. Ako uvádza polícia, 
procesné úkony sú s nimi vykoná-
vané aj vo štvrtok popoludní. Pri 
zásahu spolupracovali policajti z 
mobilnej zásahovej jednotky zo 
Sobraniec, oddelenia hraničnej 
kontroly PZ Zboj a národnej jed-
notky boja proti nelegálnej migrá-
cii.

ts, Udavské, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) 
realizovali vo štvrtok 11. júla v čase od 
07.40 h do 12.20 h výlukové práce v 
úseku Koškovce – Udavské. V rámci 
tejto výluky sa v uvedenom medzis-
taničnom úseku zrealizovalo kosenie 
trávnatého porastu, odstraňovanie 

krovia a náletových drevín, doplne-
nie, zhutnenie a úprava štrkového 
lôžka do profilu a smerová a výšková 
úprava koľaje na traťovú rýchlosť. 
Práce vykonávali ŽSR vlastnými per-
sonálnymi kapacitami. Vzhľadom na 
to, že ide o jednokoľajnú trať, ces-
tujúci boli prepravovaní náhradnou 
autobusovou dopravou, ktorú zabez-
pečil dopravca ZSSK.

Neskôr prišiel na políciu oznámiť, že on viedol auto a spôsobil nehodu. Pohlo sa v ňom svedomie? 

KRIMI

73-ročná cyklistka pri dopravnej nehode utrpela ťažké zranenia.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Mladík z Humenského okresu viedol vozidlo Kia Sportage. Z miesta nehody ušiel. Je 
podozrivý z trestného činu ublíženia na zdraví a neposkytnutia pomoci. | FOTO POLICIA
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Z rokovania siedmeho zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva 

(ts), Michaela Dochánová; Humenné      

V rámci programu zasadnutia 
rokovali a schválili poslanci 
nové Všeobecne záväzné na-
riadenie (VZN) o príspevkoch 
na čiastočnú úhradu nákladov 
činností školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Humenné. 
Nové VZN č. 151/2019 bude 
platiť s účinnosťou od 1. sep-
tembra 2019 a určuje výšku 
príspevkov a ich úhradu zákon-
ným zástupcom dieťaťa alebo 
dospelou osobou, ktoré navšte-
vujú školy alebo školské zaria-
denia. Tento príspevok je dopl-
ňujúcim zdrojom financovania 
škôl a školských zariadení k 
príspevku z podielových daní 
pre jednotlivé zariadenia. Dô-
vodmi na úpravu výšky týchto 
poplatkov boli hlavne finančné 
aspekty v samotných školských 
zariadeniach, keďže od roku 
2013 sa tieto poplatky nijakým 
spôsobom neupravovali. 

Príspevok za pobyt dieťaťa 
v MŠ:

	do 3 rokov veku - 20 eur/
mesačne na 1 dieťa
	od 3 rokov veku - 10 eur/
mesačne na 1 dieťa

Príspevok v ZUŠ:
	individuálne vyučovanie do 
25 rokov veku - 8 eur/mesiac
	individuálne + skupinové 
vyučovanie do 25 rokov veku 
bez dotácie zriaďovateľa - 30 
eur/mesiac
	individuálne + skupinové 
vyučovanie nad 25 rokov veku 
- 35 eur/mesiac
	skupinové vyučovanie do 
25 rokov veku - 5,50 eur/me-
siac
	poberateľom dávky v hmot-
nej núdzi sa na základe rozhod-
nutia zriaďovateľa zníži suma 
o 50%

Príspevok na čiastočnú 
úhradu nákladov činnosti 

školského klubu detí (ŠKD):
	ŠKD v plne organizovanej 
ZŠ - 10 eur/mesačne na 1 dieťa

	ŠKD v neplne organizova-
nej ZŠ - 5 eur/mesačne na 1 
dieťa
	poberateľom dávky v hmot-
nej núdzi sa na základe rozhod-
nutia zriaďovateľa zníži suma 
o 50%
	zároveň sa zníži suma o 
50% aj na každého ďalšieho 
súrodenca, ak títo navštevujú 
školu spoločne

Príspevok na čiastočnú 
úhradu nákladov činnosti 

CVČ:
	dieťa a študent vo veku 5 – 
25 rokov s trvalým pobytom v 
meste Humenné - 2 eur/mesiac
	iná dospelá osoba vo veku 
18 – 30 rokov s trvalým poby-
tom v meste Humenné - 10 eur/
mesačne
	poberateľom dávky v hmot-
nej núdzi sa na základe rozhod-
nutia zriaďovateľa zníži suma 
o 50%

Príspevok na čiastočnú 
úhradu nákladov v školskej 
jedálni a vo výdajni školskej 

jedálne:
Na základe pozmeňovacieho 
návrhu poslanca Babjarčíka 
schválilo MsZ k uvedeným 
sumám príspevku na nákup po-
travín aj čiastočnú úhradu re-
žijných nákladov na jedlo/deň 
v sume 0,05 eur.
	MŠ + súkromné MŠ (2 – 6 
rokov) - desiata 0,36 eur; obed 
0,085 eur; olovrant 0,24 eur + 
režijné náklady 0,05 eur
	ZŠ (6 – 11 rokov) - obed 
1,15 eur + režijné náklady 0,05 
eur
	ZŠ (11 – 15 rokov) – obed 
1,23 eur + režijné náklady 0,05 
eur
	dospelý stravník - 1,33 eur + 
režijné náklady 0,05 eur
	dospelý stravník v MŠ bez 
právnej subjektivity - 2,95 eur 
+ režijné náklady 0,05 eur
	ZŠ športová trieda + diétne 
stravovanie (6 – 11 rokov) - 
obed 1,38 eur + režijné náklady 
0,05 eur
	ZŠ športová trieda + diétne 
stravovanie (11 – 15 rokov) - 
obed 1,48 eur + režijné náklady 

0,05 eur
	cudzí dospelý stravník uhra-
dí celé náklady na nákup potra-
vín a režijné náklady

Zároveň od 1. septembra 2019 
bude dotácia 1,20 eur posky-
tovaná aj všetkým žiakom ZŠ 
ako štátny príspevok. Dotácia 
bude poskytovaná na žiaka, 
ktorý sa zúčastnil vyučovania 
v ZŠ a zároveň odobral stravu.

Rozpočtové opatrenie pre 
Technické služby mesta 

Humenné
Poslanci MsZ schválili na svo-
jom štvrtkovom rokovaní aj 2 
600 eur pre Technické služby 
mesta Humenné, ktoré z dô-
vodu plynulosti a bezpečnosti 
cestnej premávky pri Kostole 
troch svätých košických mu-
čeníkov na Sídlisku III rozšíria 
približne 20 metrov vozovky. 
V tomto prípade bude potreb-
ná prekládka obrubníkov, od-
vodnenie odpadovej šachty, 
zhutnenie podložia a následné 
asfaltovanie. TS plánujú zreali-
zovať rozšírenie cesty do kon-
ca augusta tohto roku.

Odbočovací pruh na 
Komenského ulici 

Jednohlasne odobrili poslanci 
MsZ aj odkúpenie pozemku od 
Prešovského samosprávneho 
kraja za symbolické 1 € v pro-
spech mesta Humenné. Spomí-
naný pozemok sa nachádza na 
Komenského ulici pri Gymná-
ziu arm. gen. L. Svobodu. Vý-
stavbou odbočovacieho pruhu 
z Komenského na Mierovú uli-
cu sa tak vyrieši komplikovaná 
dopravná situácia v tejto lokali-
te. Územné rozhodnutie o stav-
be bude vydané v najbližších 
dňoch po vypracovaní projek-
tovej dokumentácie uloženia 
podzemného elektrického ve-
denia do chráničky káblov.

Zriadenie vecného bremena 
MsZ v rámci rokovania schváli-
lo aj zriadenie vecného breme-
na v prospech Východosloven-
skej distribučnej a.s. Košice, na 
preložku elektrických káblov 

pri ihrisku s umelou trávou na 
Chemlonskej ulici v Humen-
nom. Prekládka podzemného 
elektrického vedenia je nutná z 
dôvodu, aby bolo možné vedľa 
východnej pozdĺžnej strany tré-
ningového futbalového ihriska 
s umelou trávou umiestniť sto-
žiare umelého osvetlenia a zre-
alizovať zvyšné oplotenie pre 
zachytávanie lôpt.

Vo štvrtok 11. júla sa uskutočnilo v poradí už VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) 
tohto volebného obdobia v Humennom, s účasťou osemnástich poslancov.

SPRAVODAJSTVO / INZERCIA

P R E D A J

 � Predám SUCHÉ PALI-
VOVÉ DREVO. Tel. 0915 
900 006.  

HE-R/0167

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

HE-R/0001

 � Predám CHATKU so 
záhradkou v ZO Pokrok 
v Humennom. Tel. 0915 
941 371.  

HE-R/0149

P R Á C A 

 � Prijmeme pracovníka 
na pozíciu MONTÁŽNIK 
do výrobnej spoločnos-
ti v Humennom. Základ 
mzdy od 3,1901 €/hod. + 
variabilná zložka mzdy 
(dochádzkový bonus od 
50 do 75 € + príplatky + 
odmeny).  Tel. 0948 901 
201.

HE-R/0166

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / OPERÁ-
TORKY do výroby v Hu-
mennom. Základ mzdy od 
3,1901 €/hod. + variabil-
ná zložka mzdy (dochádz-
kový bonus od 50 do 75 
€ + príplatky + odmeny).  
Tel. 0948 901 201.

HE-R/0165

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
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Na Slovensku chce vzniknúť  takmer 20 nových strán

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Ide o subjekty Šariš, Naše Voľby, 
Cieľ, Slovenská iniciatíva menšín, 
Rómske demokratické hnutie, 
Hlas občana, RADOSŤ Hnutie Slo-
venska, Únia Štátnej Starostlivosti, 
Budúcnosť pre Slovensko, Sloven-
ská vlastenecká strana, Pirátska 
strana, Právo a Povinnosť, Zelená-
či - občianska iniciatíva, Rómska 

strana, Strana Spotrebiteľov, Al-
ternatíva pre Slovensko, Ľudia uli-
ce, Za ľudí. Na Slovensku je zare-
gistrovaných viac ako 150 politic-
kých strán a hnutí. Od januára sú 
účinné nové pravidlá pre politické 
strany, ministerstvo vnútra na ne 
upozorňuje na svojej webstránke. 
Zákon okrem iného určil stranám 
limity na počet členov, má zabrániť 
kupovaniu strán a upravuje na-

kladanie s finančnými 
darmi. Novinkou je aj 
to, že názov politickej 
strany alebo jej skratka 
nesmú obsahovať meno 
alebo priezvisko osoby, 
ktorá je štatutárnym 
orgánom, členom šta-
tutárneho orgánu alebo 
členom prípravného vý-
boru strany.

Na Slovensku by chceli vzniknúť viaceré nové politické strany. Oznámenie o zbieraní podpisov zverejnili na webstránke  
ministerstva vnútra. Na registráciu potrebujú minimálne 10-tisíc podpisov od občanov.

Rodáci zo Stariny v spomienkach oživili zmiznutý svet  

tasr, Stakčín

„Môj bratranec príde, tak ako kaž-
dý rok, až z Jablonca nad Nisou. Je 
osemdesiatnik, tohto roku to možno 
bude naše posledné stretnutie,“ ho-
vorí o podujatí rodáčka zo Stariny 
žijúca v Humennom Mária Kriško-
vá. Aj mnohí ďalší rodení Starinča-
nia podľa nej využívajú každoročné 
stretnutie na to, aby sa na jednom 
mieste zišlo celé príbuzenstvo. Ako 
príklad uvádza rozvetvenú rodinu 
ôsmich detí, ktorá na stretnutie ro-
dákov prichádza z rôznych kútov 
bývalého Československa. Už ôsmym 
rokom je cieľom zúčastnených breh 
vodnej nádrže (VN) v katastri ich 
potopenej obce. Predtým sa rodá-
ci stretávali v sninskom kultúrnom 
dome či v Dome vysťahovalcov, kto-
rý sa v Snine zriadil. Výnimkou bolo 
prvé stretnutie v roku 1992, ktoré 
sa tiež konalo pri VN Starina. „Je 
nám to blízke. Je to náš kataster. 
A v našom katastri sa človek cíti ako 
doma,“ víta zmenu miesta Krišková. 
„Ešte keď pôjdete do lievika a vidí-
te to všetko zhora, tie lesy, tá naša 
hora, ... Ste doma,“ dopĺňa ju ďalšia 
starinská rodáčka Božena Plánková. 
„Stretnutia sú veľmi veselé, vyzerá to, 
akoby sa stretla jedna veľká rodina. 

Je to príležitosť stretnúť raz za rok 
priateľov z mladosti. Tá chvíľka trvá 
veľmi krátko, jeden deň a zase sa ro-
zídeme,“ opisuje atmosféru stretnutí 
Krišková. „Na každé sa tešíme, pri-
náša nám radosť. Keď sa muselo od-
chádzať, ľudia odchádzali s veľkým 
plačom. Dnes sa tešíme. Spomíname 
na naše detstvo. V mladosti sme od-
tiaľ odchádzali a v mestách sme už 
zostarli,“ pridáva sa Plánková. Obe sa 
zhodujú, že smútok po stratenej kraji-
ne detstva na podujatí už nepociťujú. 
Na začiatku, počas a tesne po vysťa-
hovaní, to bolo iné. „Pre našich rodi-
čov bolo sťahovanie veľmi ťažké. My 
sme to až tak nevnímali, keďže sme 
už žili inde, ale oni to prežívali veľmi 
intenzívne. Pre nich to bolo strašné. 
Prišli do mesta po tom, čo celý život 
prežili uprostred prírody na svojich 
hospodárstvach. Otec napríklad mal 
kone. Z dediny išiel posledný, pretože 
sa svojho koňa nechcel vzdať,“ spo-
mína na rok 1985 Božena Plánková. 
Otec, rovnako ako väčšina vysídlen-
cov, skončil v byte na sídlisku v mes-
te. Najčastejšími cieľmi Starinčanov, 
ale i obyvateľov ďalších šiestich vy-
sídlených obcí boli Snina, Stakčín 
a Humenné. Všetky rodiny dostali 
náhradné byty alebo pozemky na 
stavbu rodinných domov. Za domy, 

záhrady a ovocné stromy boli obyva-
telia odškodnení. Podľa znaleckých 
posudkov dostali v priemere 80.000 
až 150.000 korún, uvádza interneto-
vá stránka Lesopoľnohospodárskeho 
urbárskeho spoločenstva Starina. 
Starina bola najväčšou spádovou 
obcou spomedzi siedmich vysťaho-
vaných. V obci bolo zdravotné stre-
disko, polícia, matrika, reštaurácia, 
základná škola. Bola na rázcestí troch 
smerov, na Ulič, Ruské a na Zvalu 
a Ostrožnicu. Okrem Stariny skončili 
pod hladinou vody obce Ruské, Zvala, 
Veľká Poľana, Ostrožnica, Smolník 
a Dara. Niektoré z nich existovali od 
konca 15. storočia. Ich vysídlenie sa 
realizovalo od jari 1980 do jari 1986, 
keď ako poslednú vysťahovali obec 
Ruské. Počas šiestich rokov vysťaho-

vali 3500 ľudí, ktorí tvorili 940 rodín 
a bývali v 820 domoch. Ako uvádza 
Lesopoľnohospodárske urbárske 
spoločenstvo Starina, vyskytlo sa 
viac ako 100 prípadov vyvlastnenia, 
keďže ľudia nesúhlasili s výškou od-
škodnenia stanovenou znaleckým 
posudkom. Vodná nádrž Starina je 
najväčším zdrojom pitnej vody v 
strednej Európe. Zatopená plocha 
predstavuje 311,4 hektárov, celkový 
objem vody v nej je 59,80 miliónov 
kubických metrov. Napúšťať sa začala 
v roku 1987. Pitnou vodou zásobuje 
okresy Humenné, Vranov nad Top-
ľou, Michalovce, Trebišov a tiež časti 
okresov Svidník, Stropkov, Medzila-
borce, Bardejov a aglomerácie Košíc 
a Prešova.

Stretnutie rodákov vysídlenej obce Starina pri najväčšej stredoeurópskej vodnej nádrži počas víkendu vrátilo spomienky na stratený svet. 
Každoročné podujatie priláka do katastra rodnej obce stovky vysídlencov a ich rodinných príslušníkov z celého územia bývalého Československa.
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tasr, Slovensko    

Podľa riaditeľa konzulárneho od-
boru MZVaEZ SR Martina Bezáka 
ministerstvo aplikuje štyri stupne 
cestovných odporúčaní. „Štvrtý 
najvyšší stupeň je odporúčanie 
opustiť krajinu a platí pre teritóriá 
postihnuté ozbrojenými konflikt-
mi,“ vysvetlil. Aktuálne ide o Irak, 
Jemen, Sýriu, Líbyu a Somálsko. 
Cestovné odporúčanie tretieho 
stupňa radí necestovať do určitých 
oblastí krajiny. Momentálne sa 
vzťahuje aj na Slovákmi turisticky 
obľúbený Egypt. „Upozorňujeme 
slovenských občanov, že na sever-
nom Sinaji platí okrem výnimočné-
ho stavu aj zákaz nočného vychá-
dzania,“ uviedlo MZVaEZ SR na 
svojej webovej stránke. Túto časť 
Egypta a tiež západné územia hra-
ničiace s Líbyou považuje minister-
stvo dlhodobo za rizikové a odporú-
ča slovenským občanom, aby tam 
necestovali. Zavedenie výnimočné-
ho stavu neovplyvnilo fungovanie 
egyptských turistických letovísk pri 
Červenom mori. Slovákom dovo-
lenkujúcim v Egypte MZVaEZ SR 
odporúča riadiť sa pokynmi cestov-
ných kancelárií a ich delegátov. Je 

vhodné zdržiavať sa v hotelovom 
rezorte a vyhnúť sa verejným plá-
žam. „Taktiež odporúčame zvážiť 
účasť na organizovaných výletoch 
alebo individuálnu turistiku po 
južnej časti Sinajského polostrova, 
do delty Nílu, Káhiry, Alexandrie 
a Fajúmu,“ pripomína minister-
stvo. „Je dôležité sledovať aktuál-
ny vývoj bezpečnostnej situácie a 
striktne rešpektovať pokyny prís-
lušníkov bezpečnostných zložiek,“ 
tvrdia pracovníci MZVaEZ SR. Z 
hľadiska kriminality v Egypte pred-
stavujú najväčšie riziko vreckári a 
drobní zlodeji. „Pri pohybe mimo 
turistických stredísk odporúčame 
uprednostniť nevýstredné obleče-
nie,“ doplnili. V urgentných prípa-
doch môžu slovenskí občania volať 
na pohotovostné číslo Veľvyslanec-
tva SR v Káhire +201000060968 
alebo na telefónne číslo stálej 
diplomatickej služby MZVaEZ SR 
+421-2-59785978. Cestovné odpo-
rúčanie tretieho stupňa sa vzťahuje 
aj na Afganistan, Pakistan, Indiu či 
Filipíny. Tiež Sudán, Južný Sudán, 
Stredoafrickú republiku, Mali, Be-
nin, Burkinu Faso a Venezuelu. „V 
rámci organizovaného cestovného 
ruchu je u Slovákov číslom jeden 

z hľadiska obľúbenosti Turecko,“ 
konštatuje Bezák. V roku 2018 
podľa ministerstva malo Turecko 
navštíviť 160.000 občanov SR a 
tento rok by to podľa údajov zo Slo-
venskej asociácie ces tovných kan-
celárií malo byť až 200.000. Pre 
Turecko dlhodobo platí druhý stu-
peň cestovného odporúčania, ktoré 
radí zvážiť cestu do určitých oblas-
tí. Nevzťahuje sa však na známe 
letné dovolenkové destinácie ako 
Anatalya, Alanya, Izmir, Bodrum, 
Kappadokia, Ankara či Istanbul. 
 „Odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť 
cestovania sa týka len pohranič-

ných regiónov juhovýchodného 
Turecka, kde sa v dôsledku situácie 
v susednej Sýrii a Iraku zvýšili bez-
pečnostné riziká,“ uviedlo MZVaEZ 
na webovej stránke. Ide o miesta a 
provincie Adana, Hatay, Gazi An-
tep, Şanliurfa, Mardin, Şirnak a 
Hakkari. Pre slovenských turistov, 
ktorí v Turecku potrebujú kon-
zulárnu asistenciu, je k dispozícii 
Veľvyslanectvo SR v Ankare, Gene-
rálny konzulát v Istanbule a osem 
honorárnych konzulátov v jednot-
livých regiónoch. Kontakty na ne 
sú k dispozícii na webovej stránke 
MZVaEZ SR.

tasr, Snina    

Potvrdzujú to dva body rokova-
nia ostatného mestského zastu-
piteľstva (26.6.). Prvým mestskí 
poslanci zrušili zakladateľskú 
listinu schválenú na svojom májo-
vom (30.5.) zasadnutí a schválili 
nové, upravené znenie zaklada-
teľskej listiny obchodnej spoloč-
nosti s ručením obmedzeným. 
Dôvodom zmien boli odporúča-
nia koordinátorky Regionálneho 
centra sociálnej ekonomiky pre 

Prešovský kraj a právnika Im-
plementačnej agentúry MPSVR 
SR. Zriaďovacou listinou vzniká 
Mestský podnik Snina, s. r. o., 
ktorého cieľom je do pracovného 
procesu integrovať dlhodobo ne-
zamestnaných. Prvotným záme-
rom obchodnej spoločnosti budú 
činnosti spojené s údržbou verej-
ných priestranstiev, poskytova-
ním starostlivosti o domácnosť a 
záhradu prostredníctvom servis-
ných poukážok a oživenie tradič-
ných ľudových remesiel v regióne, 

uvádza dôvodová správa. S týmito 
činnosťami by mesto v rámci soci-
álneho podniku chcelo začať ešte 
tohto roku. V budúcnosti má sa-
mospráva zámer činnosť rozšíriť 
o jednoduchú stavebnú činnosť, 
potravinársku činnosť a o rekre-
ačné služby. Druhým bodom sú-
visiacim so sociálnym mestským 
podnikom bolo schválenie inves-
tičných zámerov na rekonštruk-
ciu budov vo vlastníctve mesta, 
v ktorých by v budúcnosti mohli 
prevádzky podniku existovať. Ide 

o dve chaty a budovu turistického 
informačného centra (TIC) v re-
kreačnej oblasti Sninské rybníky 
s tým, že mesto má v pláne dobu-
dovať nevyužívané podkrovie TIC. 
Vo všetkých troch objektoch by 
mala byť sústredená remeselníc-
ka činnosť mestského sociálneho 
podniku. Financie na rekonštruk-
ciu všetkých troch budov plánuje 
mesto získať prostredníctvom 
výzvy Ministerstva vnútra SR pre 
sociálne podniky pripravovanej 
na august tohto roku.

Ministerstvo zahraničia varuje, do ktorých krajín nie je bezpečné cestovať  

Snina: V meste vzniká sociálny podnik  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí(MZVaEZ) SR upozorňuje na relatívnu 
bezpečnosť cestovania do jednotlivých krajín svojimi cestovnými odporúčaniami. 

Sninská samospráva podniká záverečné kroky k spusteniu prevádzky sociálneho podniku. 

Slovákom dovolenkujúcim v Egypte odporúča ministerstvo zdržiavať sa v hotelovom 
rezorte a vyhnúť sa verejným plážam. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Zemplín: Prírodné vodné plochy sú vhodné na kúpanie

Do celoslovenského kola Výtvarné spektrum 2019 vysiela 
Vihorlatské múzeum v Humennom 18 autorov

tasr, Zemplín, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ   

Voda prírodných vodných plôch 
na Zemplíne je vhodná na kú-
panie. TASR o tom informovali 
všetky tri regionálne úrady ve-
rejného zdravotníctva (RÚVZ) 
pôsobiace na Zemplíne. Vo 
Vranove nad Topľou a v Micha-
lovciach postupujú pri kontrole 
kvality vody z Veľkej Domaše, 
Zemplínskej šíravy a Vinianske-
ho jazera, akoby išlo o plochy so 
štatútom prírodného kúpaliska. 
Odoberajú ich pred začiatkom 
sezóny a následne každých štr-
násť dní počas prázdninových 
mesiacov. Na Domaši vodu pred 
sezónou kontrolovali 26. júna. 
Vranovskí hygienici tu vykonali 
päť odberov zo všetkých stre-
dísk, Nová Kelča, Nová Kelča 
polostrov Krym, Holčíkovce, Po-

ľany a Dobra. „Vyšetrené vzorky 
preukázali, že voda odobraná 
z vodnej nádrže Veľká Domaša 
je vhodná na kúpanie,“ uviedli 
k výsledkom analýzy z RÚVZ. 
Dodali však, že kúpanie v Doma-
ši je i napriek tomu na vlastné 
riziko. „Prvý odber vzoriek re-
kreačných vôd zo Zemplínskej 
šíravy a Vinianskeho jazera bol 
vykonaný dňa 11. 6. 2019, vzor-
ky vôd na základe laboratórneho 
rozboru spĺňali požiadavky na 
kúpanie,“ informovala o sta-
ve prírodných vodných plôch 
spadajúcich do správy RÚVZ v 
Michalovciach regionálna hygie-
nička Janka Stašková. Doplnila, 
že v utorok 2. júla boli na oboch 
plochách vykonané ďalšie odbe-
ry vzoriek. Sú v štádiu vyšetro-
vania. V Humennom, kde hygie-
nici monitorujú vodu z Laborca 

a rybníkov v Slo-
venskej Volovej 
a Chlmci, je situá-
cia iná. „Z dôvodu, 
že tieto prírodné 
plochy sú bez šta-
tútu prírodného 
kúpaliska, resp. 
vôd určených na 
kúpanie, odoberá-
me vzorky z týchto 
vodných plôch na 
laboratórne analýzy iba na za-
čiatku kúpacej sezóny,“ vysvetlil 
odlišnosť prístupu Peter Čurlej 
z humenského RÚVZ. Doplnil, 
že vyšetrujú iba určené mikro-
biologické ukazovatele. Vzor-
ky z troch vôd odobrali ešte 19. 
júna. Výsledky laboratórnych 
analýz podľa Čurlejových slov 
preukázali, že voda je vhodná 
na kúpanie vo všetkých z nich. 

Čurlej ale upozornil, že „kvalita 
vody v týchto vodných plochách 
sa však vplyvom tepla môže 
rýchlo zmeniť, resp. môže dôjsť 
ku kontaminácii vody rôznymi 
chemickými látkami, ktoré môžu 
byť vypúšťané do týchto vodných 
plôch (najmä rieka Laborec)“. 
Humenskí hygienici preto pova-
žujú kúpanie v týchto vodných 
plochách za rizikové. 

Dana Kataniková, Humenné   

Každá výstava tvorivej činnosti 
človeka je priestorom na zamys-
lenie. Pri prehliadkach neprofe-
sionálnej tvorby vnímame auten-
tickosť pohľadu autora na svoje 
okolie a hĺbku zaujatia témou. 
Technickej prepracovanosti alebo 
„správnosti“ tvorivého postupu 
patrí v poradí až druhé miesto. Vý-
nimočnými sa stávajú diela, ktoré 
úprimne svedčia o svete okolo, 
ale i o tom, čo je ukryté v každom 
z nás. Mnohokrát za formou na 
pohľad jednoduchšou je ukryté 
myšlienkové bohatstvo hlbších 
významov než pri dielach formo-
vaných priveľkou snahou. Tieto 
práce je možné vidieť na výstavách 
postupovej súťaže neprofesio-
nálnej výtvarnej tvorby Výtvarné 

spektrum po celom Slovensku. 
Takéto diela mali možnosť vidieť 
i návštevníci Vihorlatského múzea 
v Humennom pri prehliadke ko-
lekcie najlepších výtvarných diel 
Prešovského kraja za rok 2019.    

V poradí 56. ročník súťaže naplnil 
jeden zo svojich najdôležitejších 
cieľov – vyhľadávať a podporovať 
nové talenty. Nehľadiac na vek, 
pohlavie či vzdelanie sa zapája-
jú stále noví, ale i skúsení autori 
takmer zo všetkých okresov Pre-
šovského kraja (Humenné, Medzi-
laborce, Prešov, Bardejov, Vranov 
nad Topľou, Svidník, Stropkov, 
Poprad, Kežmarok). V aktuálnom 
ročníku bolo do súťaže prihláse-
ných celkovo 123 diel od 61 au-
torov. Výtvarné práce hodnotila 
dňa 11. mája 2019 odborná porota 

v zložení: PhDr. Ján Bartko (pred-
seda poroty), Mgr. art. Jaroslav 
Drotár, Mgr. Dana Kataniková, 
Mgr. art. Peter Králik a Mgr. art. 
Vladimíra Savkaničová. Do vý-
stavnej kolekcie porota zaradila 
73 diel od 44 autorov a udelila 
osem cien a deväť čestných uzna-
ní. Hlavnú cenu si za kolekciu pia-
tich diel zhotovených technikou 
leptania medeného plechu vyslúžil 
Andrej Mruz, ktorý sa zúčastnil 
súťaže po prvý raz. Ocenení boli 
i traja autori priamo z Humenné-
ho (Michal Goroľ, Juraj Ledžinský 
a Emília Muličaková). Z hľadiska 
výtvarných techník aktuálny roč-
ník potvrdil pretrvávajúci záujem 
o akryl a olej. V menšej miere 
boli zastúpené pastel, akvarel, 
koláž a grafika (tlač z výšky). Po-
zoruhodným oživením výtvarnej 

kolekcie sa stali diela z keramiky, 
kameňa a práce využívajúce menej 
obvyklé postupy (proláž). Zaují-
mavým fenoménom  je rastúca ob-
ľuba tvorby diel väčších formátov. 
Isté negatívum priniesla prílišná 
dekoratívnosť, až prezdobenosť 
výtvarných diel, prípadne ich 
adjustácie a účasť prác skôr štu-
dijného charakteru. Tohtoročné 
Výtvarné spektrum – Prešovský 
kraj zaznamenalo vo všeobecnosti 
mierny pokles kvalitatívnej úrov-
ne oproti minulému roku. O to 
viac vyniklo niekoľko tvorivých 
individualít, ktoré zaujali experi-
mentom, rafinovanosťou a nároč-
nosťou tvorivého postupu. Projekt 
z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.

Zaujali experimentom, rafinovanosťou a náročnosťou tvorivého postupu. 
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Humenné: Zmyslov plné hry pomáhajú rozvoju dieťaťa, tvrdí výtvarníčka  

Medzinárodný výtvarný plenér insitných umelcov v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom

tasr, Humenné

Je len na nás, aké vnemy prijmú 
naše deti,“ hovorí. Počas piatich 
dní zaujmú hlavnú úlohu na wor-
kshopoch s názvom „Zmyslov plné 
hry“ suroviny bežne dostupné 
v každej domácnosti. „Je vedec-
ky dokázané, že ak dieťa počas 
prvých troch rokov života zažíva 
negatívne vnemy, poznačia ho na 
celý ďalší život. Keď sú tie vnemy 
pozitívne a príjemné, je to naopak. 
Nie je to, samozrejme, záruka, 
ale je tu veľký predpoklad, že sa 
bude jeho život vyvíjať správnym 
smerom,“ vysvetľuje teoretické 
pozadie série workshopov. Podľa 
Varcholovej je stimulácia zmys-
lov u detí do troch rokov dôležitá 
aj pre správny vývoj reči. „Vtedy 
sa mozog dieťaťa vyvíja najviac, 

vzniká najväčšie množstvo synap-
sií, nervových prepojení v mozgu. 
Čím viac pozitívnych vnemov dieťa 
do troch rokov má, tým má väčšie 
predpoklady na úspešné absolvo-
vanie všetkých ďalších zručností 
v neskoršom živote,“ doplnila. 
Zmyslov plné hry rozdelila do pia-
tich dní. Každý z nich ponúka de-
ťom iný materiál - ryžu, múku, kru-
picu, gélové guľôčky vo vode, ktoré 
sú „neviditeľné“ a dieťa ich musí 
hmatom nájsť, či tekuto-tuhú zmes 
škrobu a vody, ktorá sa vplyvmi 
prostredia a dotykmi mení. „Mali 
sme zámer ukázať mamičkám 
v Humennom, že je veľmi jedno-
duché, lacné a dostupné ponúknuť 
deťom užitočný materiál na hra-
nie,“ uzavrela Varcholová. V stre-
du sa v priestoroch Nerv-u konal aj 
workshop Mám si čo obliecť, kto-

rý starším deťom ukázal princípy 
upcyklovanej módy. Nepotrebné 
košele a tričká sa vďaka lektor-
kám premenili na módne kúsky. 
Platforma Nerv v spolupráci s ob-
čianskym združením Flek pripra-
vila na leto sériu podujatí, wor-

kshopov, prednášok, koncertov, 
výstav a premietaní s umeleckou, 
environmentálnou i urbanistickou 
tematikou. Leto doma, ako ucelený 
program nazvali, vyvrcholí počas 
prvého augustového víkendu. 

Jana Fedičová, Humenné 

V aktuálnom ročníku predstaví 
širokej verejnosti insitnú maľ-
bu a rezbu desať umelcov zo 
Slovenska, Maďarska a Poľska. 
(Janka Cehlárová (SK) – maľba, 
Rudolf Kotlárik (SK) – maľba, 
Ján Timko (SK) – maľba, Mar-
tin Uličný (SK) – maľba, Marek 
Zimka (SK) – maľba, Lucia Vi-
cová, (SK) – maľba, János Gál 
(HU) – maľba a rezba, Marian 
Antoni Pażucha (PL) – maľba 
a rezba, Ryszard  Wysocki (PL) 
– rezba, Beata Wojtowicz (PL) 
– maľba). Väčšinu hosťujúcich 
umelcov tvoria v tomto roku au-
tori, ktorí sa plenéru v skanzene 
Vihorlatského múzea zúčastňujú 
po prvýkrát. Ich autorské diela 

budú opäť vznikať pred zrakmi 
návštevníkov denne od 9. do 18. 
hodiny (okrem dňa 16. 7. 2019). 
V rámci plenérového programu 
sa dňa 18. júla so začiatkom o 16. 
hodine v areáli skanzenu usku-
toční slávnostná vernisáž výsta-
vy insitnej drevorezby zo zbierok 
Vihorlatského múzea v Humen-
nom pod názvom Z dreva − zo 
srdca. Výstavná kolekcia do 31. 
augusta 2019 ponúka tri desiatky 
diel európskych rezbárov, ktorí 
sa počas uplynulých ročníkov 
zúčastnili medzinárodného vý-
tvarného plenéra Insita. Súčas-
ťou záverečného programu 15. 
ročníka medzinárodného výtvar-
ného plenéra insitných umelcov 
v skanzene Vihorlatského múzea  
Insita 2019 bude sprístupnenie 

výstavy novovzniknutých autor-
ských diel insitných umelcov. 
Diela budú spolu s tematickou 
výstavou Z dreva − zo srdca vy-
stavené v areáli skanzenu počas 
letnej sezóny a stanú sa súčasťou 
múzeom budovaného zbierkové-
ho fondu európskeho insitného 
umenia.  Múzejným zámerom je 

podporiť spoluprácu pri rozvíja-
ní výtvarných zručností v insit-
nom umení a prejavoch ľudovej 
tvorby ako súčasti spoločných 
hodnôt európskeho kultúrneho 
dedičstva. Projekt z verejných 
zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia.

Praktické ukážky, ako jednoducho rozvíjať kognitívne a intelektuálne zručnosti detí do troch rokov,  
realizuje počas týždňa výtvarníčka Zora Varcholová v priestoroch platformy Nerv v Humennom. 

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva milovníkov insitného umenia do areálu Expozície ľudovej architektúry a bývania 
(skanzen) Vihorlatského múzea na 15. ročník medzinárodného výtvarného plenéra insitných umelcov Insita 2019.  

Program medzinárodného stretnutia insitných umelcov sa uskutoční  v dňoch 14. – 19. júla 2019. 

Séria kultúrnych podujatí, výstav a workshopov prebieha v priestoroch na Laboreckej 
ulici, ktoré bezplatne poskytol umelcom a širokej verejnosti generálny riaditeľ spoloč-
nosti Chemes, a. s., Humenné JUDr. Dávid Molnár. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY

KULTÚRNE LETO
Hudobná skupina GEROC´K – v nedeľu 
21. júla o 17.30 hod. * Folklórna skupina 

HATALOVČAN – v nedeľu 28. júla * 
Folklórna skupina PACERKI z Budkov-

iec... na námestí pri Fontáne lásky.

17. HUMENSKÉ ORANOVÉ DNI 
ŠTEFANA THOMÁNA

ISTVÁN MATYÁS (Maďarsko) - Medz-
inárodný organový festival v Rímskoka-

tolíckom kostole Všetkých svätých. 
Organ a klavír študoval vo Viedni. Od 

roku 2008 do r. 2014 pôsobil ako répéti-
teur na Hudobnej univerzite v Grazi, od 
r. 2014 pôsobí ako répétiteur na Vysokej 
škole múzických umení vo Viedni. Od 
roku 2017 je aj umeleckým riaditeľom 

Medzinárodného týždňa organov Zalae-
gerszeg. – v stredu 24. júla o 19.00 hod. 

Dobrovoľné vstupné.

EXPRES STREET PARTY
Katka Knechtová – Dominika Mirgová – 
Majself – DJ EKG – DJ Sukowach – DJ 
and Moderátor Rádia Expres... - v sobotu 
27. júla od 19.00 hod. pred námestí DK.

KREATÍVNE LETO
Tešíme sa na šikovné deti v meste. Prin-
este si nápady a dobrú náladu, materiál je 
zabezpečený... – vo štvrtok 18. a 25. júla 
od 10.00 do 12.00 hod. na humenskom 

amfiteátri.

MIRO JAROŠ - AMFIK TOUR 2019
V nedeľu 4. augusta o 17.00 hod. na 

humenskom amfiteátri. Vstupné 10 eur. 

FAREBNÝ VÝLET
Autorská výstava – Viktória, Kristína 

a Igor Slyvkovi... – vo výstavnej miestno-
sti DK potrvá do konca júla.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

PRÁZDNINY V MÚZEU
História – Etnografia – Prírodoveda – 
Umenie a tvorivé dielne... – od 1. júla 
do 9. augusta vo VM. Informácie: tel. 

057 775 2240.

ARCHEOLÓGIA HORNÉHO  
ZEMPLÍNA

Výstava archeologických nálezov do-
kumentuje proces osídľovania regiónu a 

vývoj jednotlivých kultúr na našom území 
od čias doby kamennej po novovek. 

Potrvá do 28. júla.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála výstava. Súbor veľkoformátových 
dobových fotografií prináša zábery od 
najstarších dochovaných vyobrazení 

štvorkrídlového objektu renesančného 
kaštieľa a priľahlého parku na rytine z 
obdobia druhej polovice XVII. storočia 

po dnešok. 

KINO FAJN

STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE
(LONG SHOT)

romantická komédia (USA), české titulky 
– 13. júla o 17.15 hod.; 14. a 16. júla 

o 19.30 hod.
Charlotte Field (Ch. Theron) je jednou z 

najvplyvnejších žien na svete. Je šikovná, 
krásna, vzdelaná, pracuje v diplomacii 
a má talent na všetko. Fred Flarsky (S. 
Rogen) je nadaný novinár na voľnej 

nohe, ktorý priťahuje problémy. Nemajú 
nič spoločné, až na to, že Charlotte bola 
kedysi jeho opatrovateľkou a on bol do 

nej zaľúbený... 

SAMBA
ASFK... dráma (FRA), české titulky – 17. 

júla o 19.30 hod.

LOLI PARADIČKA
romantická komédia (SVK), originálna 

verzia – 18., 19., 20., 21. a 23. júla 
o 19.30 hod.

HUMENSKÝ AMFITEÁTER

(vstup voľný; v prípade nepriaznivého 
počasia sa premietanie ruší)

PO ČOM MUŽI TÚŽIA
19. JÚL (piatok) - 21.30 hod. 

komédia (CZE), originálna verzia
Charizmatický cynik Karel Král (J. 

Langmajer), trochu šovinista a sarkas-

tický sympaťák, na ktorého ženy letia, je 
šéfredaktorom časopisu Playboy. Jedného 

dňa jeho nezáväzný spôsob života utŕži 
hneď niekoľko rán. Dostane výpoveď 

kvôli poklesu predajnosti časopisu, 
bývalá manželka a dcéra (A.  Hoffman-

nová a S. Sandeva) ho opäť naštvú, 
neznáma žena mu nabúra auto a na jeho 
miesto je dosadená krásna, mladá šéfre-
daktorka Leona (T. Pauhofová). Karel 

vyrieši problémy po chlapsky – spoločne 
s najlepším kamarátom Čestmírom (M. 
Hádek) sa opije a v dobrodružnej noci si 
praje, aby sa stal ženou, pretože „ženy to 
majú v živote omnoho jednoduchšie a on 

je za to kvôli nim na dne“.

VO VEĽKOM ŠTÝLE
26. JÚL (piatok) - 21.30 hod. 
komédia (USA), český dabing 

Na vyrovnanie účtov nie je nikdy ne-
skoro. V zúfalej snahe platiť pravidelne 
účty a prežiť kvôli svojim najbližším, 
sa trojica kamarátov odhodlá riskovať 

všetko a prepadnúť banku, ktorá ich pri-
pravila o peniaze. Herecký koncert troch 
zrelých hercov (M. Freeman, M. Caine, 
A. Arkin), so zmyslom pre inteligentný 

humor a nesmrteľnú recesiu.

LEVÍ KRÁĽ
animovaný, rodinný (USA), slovenský 

dabing – 20., 21. a 27. júla o 15.00 hod.; 
20. a 21. júla o 17.15 hod. 3D formát; 28. 

júla o 17.15 hod.

TIESŇOVÉ VOLANIE
ASFK... dráma (DEN), české titulky – 24. 

júla o 19.30 hod.

IBIZA
komédia (FRA), české titulky – 25. a 28. 

júla o 19.30 hod.

DETSKÁ HRA
horor (USA), české titulky – 26. a 27. júla 

o 19.30 hod.

100 VECÍ
komédia (GER), český dabing – 27. júla 

o 17.15 hod.; 30. júla o 19.30 hod.
 

A DÝCHAJTE POKOJNE  
+ PERSONA GRATA

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

(RAK * 21. 6. – 21. 7.; 
LEV * 22. 7. – 22. 8.)

(LETNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY 
* 1. 7. – 31. 8.)

15. 07. HENRICH, EGON, ŠARLOTA
16. 07. DRAHOMÍR
17. 07. BOHUSLAV
 - Výročie deklarácie 

o zvrchovanosti SR (pamätný deň)
18. 07. KAMILA
19. 07. DUŠANA
20. 07. IĽJA, ELIÁŠ
21. 07. DANIEL
22. 07. MAGDALÉNA, MAGDA
23. 07. OĽGA, LILIEN, LIBOR
24. 07. VLADIMÍR
25. 07. JAKUB, TIMUR
26. 07. ANNA, HANA
27. 07. BOŽENA
28. 07. KRIŠTOF
 (Deň rodičov)
29. 07.  MARTA
30. 07.  LIBUŠA
 (Medzinárodný deň priateľstva)
31. 07. IGNÁC
 (Sviatok sv. Ignáca z Loyoly – jeden 

z najvýznamnejších kresťanských 
mystikov)

 
ASFK... dráma (ISLAND/SWE/BELGICKO), 

české titulky – 31. júla o 19.30 hod.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
15. 07.  KASANDRA / KIM
16. 07.  ČOKY / ZORKA
17. 07.  RUDY / SENTA
18. 07.  ANABELA / GULIVER
19. 07.  MICHELANGELO / JAZMÍNA
20. 07.  KELLY / IDA
21. 07.  SAXANA / JAMIE
22. 07.  LEONA / BRIAN
23. 07.  PEGGY / LUCY
24. 07.  DAN / BRIT, BRITT
25. 07.  MIŠKO / DAG
26. 07.  HILLARY / JANKA
27. 07.  LOTTY / DORA
28. 07.  LAURA / KEKSÍK
29. 07.  GOLEM / AŠAR
30. 07.  BODIE / CHANTAL
31. 07.  DELLA / MIKEŠ
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (15.07.) 4:39 / 20:33 hod.
ut 4:40 / 20:32 hod.
str 4:41 / 20:31 hod.
štvr 4:42 / 20:30 hod.
pia  4:43 / 20:29 hod.
sob 4:44 / 20:28 hod.
ned 4:46 / 20:27 hod.
pon (22.07.) 4:47 / 20:26 hod.
ut 4:48 / 20:24 hod.
str  4:49 / 20:23 hod.
štvr 4:50 / 20:22 hod.
pia  4:52 / 20:21 hod.
sob 4:53 / 20:20 hod.
ned 4:54 / 20:18 hod.
pon (29.07.) 4:56 / 20:17 hod.
ut 4:57 / 20:15 hod.
str (31.07.) 4:58 / 20:14 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.
15. 07.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
16. 07.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
17. 07 . BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
18. 07.  SLNEČNICA, 
 Ul. 1. mája 21
19. 07.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67 (Južné nám.)
20. 07.  PRI KAŠTIELI, 
 Mierová ul. 33/1 (Pod stračou nožkou)
21. 07.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
22. 07.  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
23. 07.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28/26
24. 07 . NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
25. 07.  LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
26. 07.  PRI KAŠTIELI, 
 Mierová ul. 33/1 (Pod stračou nožkou)
27. 07.   DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
28. 07.   HARMÓNIA, 
 Ul. 1. mája 21
29. 07.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
30. 07.   FIALKA, 
 Nemocničná ul. 41/A
31. 07.  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie 
stavajú, znamená to včasnú zimu.

Slnečné lúče na Kamilu (18. 7.)  
majú najväčšiu silu.

Na sv. Eliáša (20. 7., prorok) dopoludnia 
leto a popoludní už jeseň.

Hmla na Daniela (21. 7.)  
zrána k zemi zosadá. 

Svätá Mária Magdaléna (22. 7.) čistá, 
hojnosť v záhradách je istá.

Keď prší na Magdalénu, orechy trpia.

Jasná noc a zore pred sv. Jakubom (25. 7., 
apoštol) teší hospodárov hojným zrnom.

Včely len do Jakuba lietajú do hôr.

Na Jakuba poletujú škovránky vo výške, 
potom spievajú hoc-kde na hrude.

Svätá Anna (26. 7., matka Panny Márie) 
prináša už chladnejšie rána. 

Keď prší na Annu,  
lieskovce bývajú červivé.

Ženci do poľa - včely z poľa.

PRANOSTIKA

 (jac)
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV
-Z/000383

SV
-Z/000425

SV
-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV
-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV
-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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Myšlienka týždňa...
"AK SA TI ZDÁ, 

ŽE MNOHO VIEŠ 
A VŠETKÉMU DOBRE 

ROZUMIEŠ, VEDZ AJ TO, 
ŽE OVEĽA VIAC 

JE TOHO, ČO NEVIEŠ."

(TOMÁŠ KEMPENSKÝ  
– 1380-1471;  NEMECKÝ KŇAZ, 

REHOĽNÍK U AUGUSTINIÁNOV, MYSTIK) 

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.
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(pet), -MJK-; Humenné

Štvordňové výmeny ponad tenisovú 
sieť v Humennom zabezpečil v termíne 
5. - 8. júla na dvorcoch 1. TC Humenné 
celoslovenský tenisový turnaj mladších 
žiakov triedy „B“ - GLANZ CUP 2019. 
Priamo na mieste sa s konečnou plat-
nosťou registrovalo na turnaj 13 dievčat 
a 21 chlapcov. 1. TC Humenné reprez-
entovali - Bianka Nazadová a Tamara 
Šebáková; Filip Goffa, Tomáš Goffa a 
Samuel Mato. 
Z tejto humenskej pätice sa na víťazné 
priečky dostali Bianka a Tamara, keď 
obsadili tretie miesto vo štvorhre dievčat. 
Víťazkou turnaja sa stala Lujza Koz-
mová z TK Mladosť Košice. Víťazom 
chlapčenskej dvojhry je Jakub Kubiš z 
TK Banská Bystrica.

CHLAPCI
DVOJHRA (21, 32-ka pavúk)

Nasadená jednotka turnaja Jakub Kubiš 
sa predieral súťažou podľa papierových 

predpokladov, keď sa stal víťazom turna-
ja Glanz Cup. Vo finále zdolal rozdielom 
2:0 po setoch 6:1 a 7:5 turnajovú trojku 
Timoteja Jánošíka.
Filip Goffa vypadol hneď v prvom kole, 
podľahol 0:2 (2:6, 0:6) Samuelovi Tro-
janovi. Tomáš Goffa mal prvé kolo voľný 
žreb, potom však skončil na rakete pora-
zeného finalistu, Timoteja Jánošíka 0:2 
(0:6, 0:6). Samuel Mato si tiež zahral iba 
jeden zápas, vyradil ho Dominik Kačur 
rozdielom 0:2 (2:6, 6:7 - 1).

ŠTVORHRA (9 párov, 16-ka pavúk)
Do štvorhry chlapcov sa zaradila hu-
menská dvojica Filip Goffa a Tomáš 
Goffa. Zastavila ich hneď prvá dvojica vo 
štvrťfinále (prvé kolo mali voľno), Oliver 
Hlivjak / Jakub Madej (0:2 – 0:6, 0:6).  
Finálový roztrel zvládla lepšie dvojica 
Jakub Kubiš / Timotej Jánošík, keď po-
razila dvojicu O. Hlivjak / J. Madej 2:0 
(6:3, 6:2).

DIEVČATÁ
DVOJHRA (13, 16-ka pavúk)

Lepšie z našej dvojice si počínala Tamara 
Šebáková, vyhrala prvý zápas nad Sarou 
Dragošekovou 2:0 (6:2, 6:1), no následne 

vo štvrťfinále podľahla 0:2 Jessice 
Kolesárovej  po setoch 1:6 a 0:6. Bianka 
Nazadová bola nasadenou trojkou na tur-

Glanz Cup 2019 na humenskej tenisovej antuke. Z pätice 

Finalisti súťaže jednotlivcov chlapcov – víťaz Jakub Kubiš (vľavo) a Timotej Jánošík 
(2. miesto). | FOTO ARCHÍV TCHE

Tretie miesto vo štvorhre dievčat obsadila humenská dvojica – Tamara Šebáková 
a Bianka Nazadová. | FOTO ARCHÍV TCHE

Finalisti súťaže dvojíc chlapcov – vľavo víťazi štvorhry Jakub Kubiš a Timotej Jánošík; vpra-
vo porazení Oliver Hlivjak a Jakub Madej.| FOTO ARCHÍV TCHE
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naji, avšak podľahla hneď prvej súperke, 
Dominike Petríkovej 0:2 (2:6, 1:6).
Finále patrilo dvojici nasadenej jednotke 
Lujze Kozmovej a dvojke J. Kolesárovej 
(2:0 – 6:4, 6:2), ktoré si aj takto rozdelili 
poradie. 

ŠTVORHRA (6 párov, 8-čka pavúk)
Do bojov súťaže dvojíc vstúpilo len šesť 
párov, preto možnosť zisku medailového 
umiestnenia bola na dosah. Humenskému 
páru B. Nazadová / T. Šebáková sa po-
daril zisk bronzovej medaily. Stačila im 
na to jedna výhra zo štvrťfinále, keď zdo-
lali dvojicu Sara Dragošeková / Soňa Mi-
chaľáková 2:1 po setoch 7:5, 2:6 a 10:7. 

Následne podľahli neskorším víťazkám, 
L. Kozmová / J. Kolesárová 0:2 (2:6, 
1:6). Tie vo finále zdolali 2:0 (6:1, 7:5) 
pár Timea Gross / Nela Kuriľáková.

našich mladých nádejí sa tešila dvojica Nazadová a Šebáková

Finalistky štvorhry dievčat – vľavo víťazky J. Kolesárová a L. Kozmová; vpravo strie-
borné N. Kuriľáková a T. Gross. | FOTO ARCHÍV TCHE

Finalistky dvojhry dievčat – Lujza Koz-
mová (vľavo víťazka) a Jessica Kolesáro-
vá (2. miesto). | FOTO ARCHÍV TCHE

Nástup chlapcov na turnaji Glanz Cup 2019 v Humennom. | FOTO ARCHÍV TCHE

Aj dievčatá dostali pred súťažou inštruktáž od vrchného rozhodcu Milana Pavlovčíka z usporiadateľského klubu 1. TC Humenné. 
| FOTO ARCHÍV TCHE
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(pet), -MJK; Poprad; FOTO ARCHÍV TCHE

MŠK Poprad-Tatry usporiadal v 
dňoch 8. - 10. júla tenisový turnaj 
kategórie starších žiačok triedy 
„C“ s názvom SPIŠ 2019. Zúčast-
nilo sa ho 24 dievčat. 1.TC Humen-
né reprezentovala Karin Ferja-
ková, ako siedma nasadená hráčka 
v súťaži jednotlivcov.

Na dvojhru boli dievčatá vyžrebované 
v 32-člennom pavúkovi (vyraďovacia 
fáza). Vďaka žrebu (voľné prvé kolo) 
sa Ferjaková stretla v zápase so svo-
jou súperkou Vanesou Mrzenovou 
v osemfinále, z ktorého bez straty hry 
(2:0 - 6:0, 6:0) postúpila do štvrťfinále. 
Tu si takmer rovnako (2:0 – 6:1, 6:1) 
poradila so Zarou Patríciou Herdický. 
Žreb semifinálového zápasu jej prihral 
na raketu turnajovú štvorku, Leu 
Kolodžejovú, ktorá jej tiež nenarobi-
la veľké problémy, zdolala ju 2:0 po 
setoch 6:1 a 6:3. Humenskej tenistke 
vystavila stopku až finálová súper-
ka, druhá nasadená Ester Gonosová, 
ktorej podľahla rozdielom 0:2 po 
setoch 6:7 a 2:6. Za zmienku možno 
stojí, že nasadená jednotka na tomto 
turnaji, Zuzana Kalašová si zahrala 
len jeden zápas, keď vypadla hneď 
v druhom kole (v prvom mala voľný 
žreb).

Striebro pre 
Ferjakovú spod 

tatranských štítov

ŠPORT / INZERCIA
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/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)

H
E

-P
R

/0248

Regionálna rozvojová agentúra Humenné 
s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – 

program „Podpora regionálneho rozvoja“ 
a v spolupráci  so štátnym podnikom LESY SR  

vytvorila  a realizovala  Investičný projekt pod názvom:

S P O Z N A J   S V O J   R E G I Ó N

Projekt vznikol na platforme predstavovania historických, 
kultúrnych a prírodných zaujímavosti regiónu.  Prevedie  

Vás  zaujímavými historickými zastávkami, na ktorých Vám 
zhotovené informačné tabule a prístrešky približia zaujímavosti, 

spojené  s konkrétnym miestom a lokalitou, v ktorej sa 
nachádzajú a tiež poskytnú miesto na oddych. 

Vybrali a upravili sme 4 významné lokality:

1. BRESTOVSKÉ MOHYLY
Vyhlásené významné lesnícke miesto. Jedinečný fenomén 

pravekých východoslovenských mohýl.

2. KRÁSNY BROD – KAMJANA ČERTOV KAMEŇ  
Zaujímavé miesto s vytesanou podobou čerta na tunajšom brale, 

ku ktorému sa viaže zaujímavá povesť.    

3. PALOTA – PALOTSKÉ PRIESMYKY 
Významne priesmyky Laboreckej vrchoviny, ktorými často 

„prechádzala“ história.

4. HOSTOVICE – ZVONICA SKORY 
Krásna drevená zvonica postavená na počesť padlých vojakov 

počas prvej svetovej vojny.

Pozývame všetkých záujemcov o históriu, kultúru a prírodné 
zaujímavosti na prechádzku týmito zaujímavými miestami. 

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej  
republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.“
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od 1.7.2019 do 31.7.2019
Uvedené ceny sú s DPH.

BEZ ALERGÉNOV ● BEZ LEPKU ● S VYSOKÝM PODIELOM MÄSA

BRAVČOVÉ PLECE  
BEZ KOSTI * 

3,49 €
/kg 

BRAVČOVÉ KARÉ 
BEZ KOSTI * 

4,49 €
/kg 

ÚDENÉ BRAVČOVÉ
REBIERKO 

0,32 €
/100g

ÚDENÉ BRAVČOVÉ
KOLENO ZADNÉ 

0,38 €
/100g

GARDEN
KLOBÁSA 

0,52 €
/100g

OPEKAČKA VOĽNÁ 

0,49 €
/100g 

ŠPEKÁČKY 

0,39 €
/100g 

NIŤOVKY BEZVAJEČNÉ
400 g 

0,49 €
/ks 

* Garancia ceny do 14.07.2019
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