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Pred voľbami sa strihali pásky,  
ale až teraz sa platí, tvrdia poslanci

 Najmenej sobášov v Prešovskom 
kraji bolo v okrese Humenné

 Humenská pôrodnica patrí 
medzi TOP 3 na Slovensku 

  Viac na str. 3   Viac na str. 7

Milan Potocký, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na rokovaní mestského zastupiteľstva 
v Humennom, ktoré sa uskutočnilo 
v polovici júna, sa poslanci zaoberali 
Záverečným účtom mesta za rok 2018, 
ktorý bol zároveň volebným rokom. Via-
cerí poslanci sú presvedčení, že mnohé 
stavebné aktivity, ktoré sa naplánovali a 
naštartovali tesne pred voľbami v závere 

uplynulého roka, boli súčasťou mega-
lomanskej kampane predchádzajúceho 
vedenia mesta. Poslanci naznačili aj to, 
že peniaze sa pri všetkých aktivitách ne-
museli minúť efektívne. Podľa poslanca 
Jozefa Babjáka je ale dôležité, že došlo 
k zmene vo vedení mesta aj v zastupiteľ-
stve, pretože počas predchádzajúceho 
vedenia mesta podľa Babjáka poslan-
ci často nemali informácie a prehľad 

o tom, čo sa bude robiť.

Ruščanský: Prestrihli pásku, 
a my to musíme platiť 
Primátor Miloš Meričko potvrdil, že 
predchádzajúce vedenie mesta tesne 
pred voľbami naštartovalo viacero in-
vestičných akcií, ktoré prirovnal k me-
galomanskej kampani. Reálne ale podľa 
primátora tieto aktivity spláca súčasné 

vedenie mesta. „A faktúry, hovorím, 
sme museli ešte doplácať, splácať my 
za tú predvolebnú kampaň. Ale beriem, 
áno, niečo sa urobilo a chvála Bohu, že 
sa urobilo. Budem rád, keď sa to bude 
dať urobiť aj teraz,“ povedal Meričko. 
Poslanec Martin Ruščanský upozornil, 
že chodníky, komunitné centrum, ihris-
ko s umelou trávou bude musieť splácať 
súčasné vedenie mesta. „Všetko sa za-

Primátor Miloš Meričko potvrdil, že predchádzajúce vedenie mesta tesne pred voľbami naštartovalo viacero investičných 
akcií, ktoré prirovnal k megalomanskej kampani. Reálne ale podľa primátora tieto aktivity spláca až súčasné vedenie mesta.
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Pred voľbami sa strihali pásky, ale až teraz sa platí, tvrdia poslanci

Umelecké vyznania insitnej drevorezby v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom

čalo, rozkopalo, a my to musíme platiť, 
tú väčšinu investičných akcií,“ povedal 
Ruščanský. Upozornil aj na futbalový 
štadión, na ktorom sa mala realizovať 
výstavba ihriska s umelým trávnikom. 
„Áno, niečo sa začalo, rozkopalo, 10 per-
cent sa zainvestovalo a 90 percent musí-
me doplácať my,“ zdôraznil Ruščanský. 
„Vo veľa prípadoch sa nezačalo, prípad 
umelej trávy bol tak naprojektovaný, že 
sme museli odznova, lebo bol bez osvet-
lenia, aj chodníky a dom seniorov, asi 
bola prestrihnutá páska, a robíme ho až 
my,“ potvrdil Meričko.

Poslanec: Ani sme nevedeli,  
čo sa bude robiť
Poslanec Jozef Babják uviedol, že po-
čas predchádzajúceho vedenia mesta 
poslanci často nemali informácie a pre-
hľad o tom, čo sa bude robiť. „My, čo 
sme tu boli aj v predchádzajúcom ob-
dobí, sme ani nevedeli, čo sa bude robiť. 
Pretože o tom rozhodoval možno jeden 
človek a ten povedal teraz toto, teraz 
toto o zmysluplnosti niektorých investí-
cií a ich rozsahu. Asi keby bola disku-
sia v zastupiteľstve, tak by nedopadli 

tak ako parčík na Osloboditeľov. To je 
podstatné. Ten systém, ktorý tu dnes 
funguje, kde každý má právo rozprávať 
a pripomienkovať a hovoriť do toho, 
neexistoval,“ vysvetlil Babják. Zároveň 
naznačil, že pri niektorých stavebných 
aktivitách nemuseli byť peniaze použité 
efektívne. „Dobre, že to tu zostane, len 
či to bolo za také peniaze, či to bolo také 
potrebné. O tom bolo treba diskutovať 
v predchádzajúcom volebnom období,“ 
poznamenal Babják.

Poslanec Tomáš Šudík pripomenul, že 
na tento stavebný boom v predchádzajú-
com volebnom období boli použité úve-
ry v hodnote viac ako 3,3 milióna eur. 
„Kde tie peniaze vlastne skončili, na čo 
tie úvery vlastne boli na minulé volebné 
obdobie brané? Chcem sa opýtať, či to 
bola tá super volebná kampaň, kde sa 
zázračne všetko pred voľbami prerába-
lo, z čoho to bolo financované? Z tohto 
úveru, ktorý teraz my musíme splácať?“ 
pýtal sa poslanec Tomáš Šudík. Poslanec 
Ondrej Mudry je presvedčený, že penia-
ze sa investovali efektívne. „Preinvesto-
valo sa za minulý rok viac ako 4 milióny 
eur, hodnota majetku stúpla o 4 milióny 
eur, čiže nikto tie peniaze neprejedol, 

ale sú tu,“ povedal Ondrej Mudry. „Je 
pravdou, že v predvolebnom období sa 
horúčkovito pracovalo, ale nie sedem 
rokov,“ poznamenal Meričko. 

Babin: Konečne máme 
možnosť sa vyjadrovať 
Negatívne skúsenosti z predchádzajú-
ceho volebného obdobia má aj poslanec 
Michal Babin, ktorý v predchádzajúcom 
období pôsobil aj v komisii výstavby. 
„Čo sa týka tých investičných akcií, nič 
z komisie výstavby nevychádzalo, ako 
povedal tu poslanec Babják, všetko sa 
rozhodovalo tu na vedení mesta, nie 
ako teraz, keď máme možnosť sa všetci 
vyjadrovať, čo sa týka týchto vecí,“ po-
vedal Babin. Poslanec tiež spochybňu-
je financovanie niektorých investícií. 
„Druhá vec je, za koľko peňazí? Nie 
som odborník, ale si myslím, ale tak to 

by mal niekto iný zhodnotiť, či za tie 
peniaze, ktoré boli zaplatené, či je aj tá 
hodnota toho majetku,“ dodal Babin. 
Poslanec ďalej uviedol, že v prípade par-
číku bola táto akcia predražená. Myslí 
si to aj poslanec Ruščanský. „Parčík je 
celkom fajn, ale koľko peňazí nás to stá-
lo. To isté štadión. Je celkom pekný, ale 
niektoré veci mi tam nedávajú zmysel, 3 
milióny to stálo. Aj schody na Mája sú 
celkom pekné, ale koľko to stálo. Veľa 
vecí je pekných, len pozrime sa aj na to, 
koľko to stojí,“ dodal Ruščanský. Primá-
tor Meričko uviedol, že plán nových in-
vestičných akcií schválilo zastupiteľstvo 
začiatkom roka. „Dosť veľa ľudí sa ma 
pýta, kedy budeme robiť ďalšie úseky. 
Treba pripomenúť, že z tohto balíka pôj-
de 600-tisíc eur tak, ako bol plán inves-
tičných akcií, na cesty a chodníky bude 
určené,“ uzavrel primátor. 

Jana Fedičová, Humenné, FOTO: MIPO

Výstava reprezentatívnej kolekcie insit-
nej drevorezby sa koná pri príležitosti 
15. ročníka medzinárodného výtvarné-
ho plenéra Insita 2019. Projekt z verej-
ných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. Takmer tri desiatky vystave-
ných diel pochádzajú z tvorivej dielne 
rezbárov zo Slovenska, Poľska, Maďar-
ska a Ukrajiny - účastníkov doterajších 
výtvarných plenérov insitnej tvorby vo 
Vihorlatskom múzeu v Humennom. Te-
maticky rôznorodá výstava predstavuje 
ukážky s tematikou kresťanskej ikono-
grafie i dedinského koloritu. Nájdeme 
ich  v podobe monumentálnych dre-

vených plastík, skulptúr a pôsobivých 
dekoratívnych predmetov v prírodnej 
i polychrómovanej farebnej úprave. 
Úprimnosť insitnej tvorivosti v prezen-
tovaných dielach vychádza z bohatosti  
vlastnej fantázie autorov, využíva i roz-
manitosť tvaroslovia jednotlivých ume-
leckých slohov, ľudových a prírodných 
motívov. Diela charakteristické čistou 
rezbou, technickou dôslednosťou, na-
turalizmom i dekoratívnosťou sú nasý-
tené emóciou a symbolikou. Každé die-
lo je jedinečnou umeleckou výpoveďou 
o vzácnom súzvuku človeka a prírody. 
Výstava je poctou umelcom so šikovný-
mi rukami a srdom otvoreným načúvať 
šepotu dreva. Zároveň aj spomienkou 

na predkov, ktorí do jedného z najstar-
ších prírodných materiálov vkladali 
svoje výpovede o budúcom kultúrnom 
dedičstve. 
Vybraná kolekcia vystavených diel po-
chádza zo súboru múzejných zbierok 
insitného umenia 
V i h o r l a t s k é h o 
múzea v Humen-
nom. V súčasnos-
ti sa v zbierkovom 
fonde insitného 
umenia nachádza 
vyše dvesto diel 
účastníkov dote-
rajších ročníkov 
výtvarného ple-

néra Insita. Okrem drevorezby je v mú-
zejných zbierkach zastúpená maľba, 
keramika, kameň a podmaľba na skle. 
Aktuálna výstava insitnej drevorezby 
potrvá v skanzene Vihorlatského múzea 
v Humennom do 31. augusta 2019. 

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva do areálu Expozície ľudovej architektúry a bývania − skanzenu Vihorlatského 
múzea na výstavu vybraných diel insitnej drevorezby pod názvom Z dreva − Zo srdca. 
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Humenská pôrodnica patrí medzi TOP 3 na Slovensku

ts, Humenné, FOTO: SZ, MIPO

„Z ocenenia sa veľmi tešíme a váži-
me si ho. Je to zásluha celého nášho 
tímu, na ktorý som patrične hrdý, 
a zároveň potvrdenie kvality zdra-
votnej starostlivosti. V humenskej 
nemocnici sa ju neustále snažíme 
zvyšovať. Nedávno sme posilnili gy-
nekologicko-pôrodnícky tím, už od 
roku 2015 sme ako prvá pôrodnica 
v sieti Svet zdravia sprevádzkovali 
pôrodné izby a raz mesačne majú 
budúce mamičky príležitosť navští-
viť pôrodnicu, pozrieť si jej priestory 
a na stretnutí s primárom sa opýtať 
na všetko, čo ich zaujíma. Aj takto 
sa snažíme odbúrať obavy mami-
čiek z príchodu dieťatka na svet. 
Veríme, že tieto aspekty v ďalších 
rokoch prispejú k tomu, aby sme tak 
ako pri expertnom hodnotení boli 
úspešní aj v hodnotení mamičiek,“ 
uviedol riaditeľ humenskej nemoc-
nice Jaroslav Marčišin. V rámci ex-
pertného hodnotenia bola skladba 

indikátorov a metodika ich spraco-
vania vypracovaná v spolupráci so 
Slovenskou gynekologicko-pôrod-
níckou spoločnosťou. Prvé miesto 
obsadila trenčianska pôrodnica 
(88,6 bodov), druhé zase pôrodnica 
v Bratislave-Ružinov (88,2 bodov) 
a s 85,5 bodmi získala tretie miesto 
humenská pôrodnica. Zároveň sa 

stala podľa expertného hodnote-
nia najlepšou v Prešovskom kraji 
a v celkových výsledkoch najlepšou 
vo svojej úrovni neonatologickej sta-
rostlivosti. V humenskej nemocnici 
prišlo počas minulého roku na svet 
570 detí. Pôrodnica uskutočnila 557 
pôrodov, čo je v porovnaní s predo-
šlým rokom mierny nárast. Trinásť 

mamičiek si domov z pôrodnice od-
nieslo aj dvojičky. Chlapcov pritom 
prišlo na svet 287, dievčat 283. Me-
dzi najčastejšími dievčenskými me-
nami, aké rodičia dávali svojim no-
vorodencom, sa objavili Nela, Eliška 
a Nina. U chlapcov zase dominovali 
mená Jakub, Richard a Michal.

Pôrodnica v Nemocnici Svet zdravia Humenné patrí medzi tri najlepšie na Slovensku. Vyplýva to z expertného hodnotenia, ktoré 
pripravil Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk. V celkových výsledkoch, ktoré zahŕňali expertné hodnotenie 

aj hodnotenie mamičiek, sa zároveň humenská pôrodnica stala vo svojej úrovni neonatologickej starostlivosti najlepšou.

O úspechu raketového modelu v súťažiach rozhodujú percentá odchýlok od predlohy a letuschopnosť. TASR o tom informoval rozhodca 
Medzinárodnej leteckej federácie (FAI) Miograd Pelagic počas Svetového pohára raketových modelov, ktorý sa počas víkendu (27. - 28.7.) uskutočnil 

na letisku v Kamenici nad Cirochou. V súťaži s medzinárodnou účasťou si pomerali svoju precíznosť desiati autori makiet skutočných rakiet.

Kamenica nad Cirochou: O úspechu modelov rakiet rozhodujú zručnosť a presnosť

tasr, Kamenica 

„Maximálna dovolená odchýl-
ka je desať percent. Všetko, čo je 
urobené s odchýlkou do jedného 
percenta, je hodnotené maximál-
nym počtom bodov. Každá raketa 
musí byť aj letuschopná, či už ide 
o jednostupňovú, dvojstupňovú 
alebo trojstupňovú raketu. Hod-
notí sa jednak samotná raketa, 
ako je urobená, a hodnotí sa aj 
let rakety,“ uviedol Pelagic s tým, 
že výroba jednej makety trvá mo-
delárovi od 150 až do 2000 hodín 
práce. Nejde pritom len o samotné 
modelovanie, ktoré modelárom za-

berie niekoľko stoviek hodín času. 
„Najťažšie je často zohnať samotné 
podklady, konštrukčné výkresy 
k jednotlivým reálnym raketám,“ 
povedal v tejto súvislosti majster 
sveta v tejto letecko-modelárskej 
kategórii Marián Greš. V Kamenici 
nad Cirochou bolo počas víkendu 
vidieť zmenšeniny vesmírnych ra-
kiet, ako Ariane 103, Zenit 3SLB, 
Spartan, Diamant BN02 či Sonda 
S1S2. Za vypracovanie makety zís-
kal najviac bodov Zenit 3SLB od 
autorky Radky Hagarovej. Najlep-
šie letové výsledky dosiahla raketa, 
ktorá sa v hodnotení zhotovenia 
umiestnila na druhom mieste. Ví-

ťazom kráľovskej disciplíny na sve-
tovom pohári Andritz Space Cup sa 
tak stal Slovák Boris Cesnek s Aria-
ne 103. Kategóriu „raketa maketa“ 
označujú leteckí modelári za naj-
krajšiu alebo aj kráľovskú disciplí-
nu. Pre TASR to uviedol dlhoročný 
člen Letecko-modelárskeho klubu 
Humenné Arpád Csontos. Jeho 
zverenci z modelárskeho krúžku 
v uplynulých rokoch bodovali na 
slovenských i medzinárodných 
súťažiach. Naposledy to bol Patrik 
Dolobáč, ktorý sa na tohtoročných 
majstrovstvách Európy v Bulhar-
sku v juniorskej kategórii takzva-
ných upútaných akrobatov umiest-

nil na druhom mieste. Dopomohol 
tak slovenskému tímu, aby si zo sú-
ťaže odniesol striebornú medailu. 
Okrem „kráľovskej disciplíny“ sa 
v Kamenici nad Cirochou na Sve-
tovom pohári raketových modelov 
súťažilo v takzvaných časových 
disciplínach. V sobotu si modelári 
merali sily v kategóriách raketo-
plán, raketa steamer, raketa vírnik 
či raketový klzák. Slovenskí mode-
lári, ktorí sa umiestnili na najvyš-
ších priečkach výsledkových listín, 
sa zároveň nominovali do kvalifi-
kácie pre majstrovstvá Európy.
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Opitý vodič zišiel do kanála. Auto začalo horieť

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO      

23. júla popoludní na štátnej ces-
te I/74 medzi mestom Humenné 
a obcou Hažín nad Cirochou do-
šlo k dopravnej nehode, ktorej 
účastníkom bol obvinený vodič 
osobného motorového vozidla zn. 
Opel. Vodič sa počas jazdy dosta-
točne nevenoval vedeniu vozidla, 
zišiel s vozidlom do odtokového 
kanála, pričom došlo k poškodeniu 
auta, ktoré začalo horieť. „Vodič 
bol po príchode policajnej hliadky 

na miesto nehody podrobený dy-
chovej skúške, bola mu nameraná 
hodnota 0,93 mg/l alkoholu vo 
vydychovanom vzduchu, opakova-
ná dychová skúška dosiahla hod-
notu 0,95 mg/l vo vydychovanom 
vzduchu. Obvinený muž je stíhaný 
na slobode. Človek sa asi nikdy 
nepoučí alebo si myslí, že mne sa 
to nemôže stať. Tak či tak, jedno 
je isté, alkohol za volant rozhodne 
nepatrí,“ zdôraznila policajná ho-
vorkyňa Jana Ligdayová.

Policajti si posvietili na vodičov Prešovskom kraji. Zistili až 248 priestupkov

Pašované cigarety prevážali na motorke

mpo, Prešovský kraj , ILUSTRAČNÉ FOTO: 
MILAN POTOCKÝ   

V rámci prijatých opatrení v cest-
nej premávke počas letnej turistic-
kej sezóny v tomto roku sa na úze-
mí Prešovského kraja konala 24. 
júla osobitná dopravná kontrola. 
112 policajtov (dopravnej polície, 
poriadkovej polície i železničnej 
polície) v čase od 13-tej hodiny 
do 17-tej hodiny bolo účastných 
na tomto výkone služby. Kontro-
la bola zameraná na dodržiavanie 
ustanovených alebo obmedzených 
rýchlostí jazdy motorových vo-

zidiel, na eliminovanie doprav-
no-bezpečnostných rizík najmä na 
železničných priecestiach bez závor 
a v ich tesnej blízkosti (išlo o pre-
jazd vlakových súprav a povinnosti 
chodcov i cyklistov v tomto čase). 
Prešovská krajská policajná hovor-
kyňa Jana Lindayová spresnila, že 
zistených bolo 248 priestupkov, 
z ktorých bolo 234 vyriešených v 
blokovom konaní a 13 priestupkov 
bolo vyriešených napomenutím. 
Zistené bolo požitie alkoholu u 2 
nemotorových účastníkov cestnej 
premávky, cyklistov. Oznámený na 
správne konanie bol 1 priestupok. 

mpo, Sobrance, FOTO: POLÍCIA     

Následne všetkých troch kontrolo-
vali a obmedzili na osobnej slobode 
policajti Riaditeľstva hraničnej a cu-
dzineckej polície (RHCP) Sobrance 
v katastrálnom území obce Pinkovce, 
okres Sobrance. Zaistili spolu 3 balí-
ky s obsahom 100 kartónov cigariet 
zn. COMPLIMENT SUPER SLIM 
bez kontrolných známok na označe-
nie tovaru. Únik na spotrebnej dani 

z tabakových výrobkov bol vyčíslený 
na 1.045,60 EUR. Prípad v zmys-
le vecnej a miestnej príslušnosti na 
mieste prevzal vyšetrovateľ Krimi-
nálneho úradu Finančnej správy pre 
podozrenie zo spáchania trestného 
činu porušenia predpisov o štátnych 
technických opatreniach na označo-
vanie tovaru. Dňa 25. júla 2019 v do-
poludňajších hodinách kontrolovali 
policajti Riaditeľstva hraničnej a cu-
dzineckej polície (RHCP) Sobran-

ce v katastrálnom území obce Ulič, 
okres Snina, 3 štátnych príslušníkov 
Srí Lanky bez cestovných dokladov 
a predviedli ich na oddelenie za úče-
lom zistenia totožnosti. „Z dôvodu, 
že cudzinci prekročili vonkajšiu hra-
nicu neoprávnene mimo hraničný 
priechod a zdržiavali sa u nás bez 
povolenia príslušných orgánov, boli 
administratívne vyhostení s určením 
zákazu vstupu na územie SR a ostat-
ných členských štátov EÚ na dobu 

3 rokov,“ informovala hovorkyňa 
RHCP Sobrance Agnesa Kopernická.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenie  
pod vplyvom návykovej látky 47-ročnému mužovi z obce Vyšný Hrušov.

Dňa 24. júla v popoludňajších hodinách zaznamenali kamery, ktoré monitorujú hraničnú rieku Uh, pohyb dvoch osôb na motocykloch 
na brehu rieky. Pri premiestňovaní spadol z jedného motocykla čierny balík. O pár minút neskôr si ho vyzdvihol tretí motocyklista.

KRIMI
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Výstava – Vesmír na dlani od mikro až po makrosvet
ts, Humenné, FOTO: VH

Pod názvom Vesmír na dlani – 
od mikro až po makrosvet bola 
na Astronomickom observatóriu 
na Kolonickom sedle inštalovaná 
fotografická výstava, ktorá mala 
za cieľ ukázať krásu sveta okolo 
nás v rôznych miestach, z rôznych 
uhlov pohľadu a s  rôznymi zo-
brazovacími technikami. Tatiana 
Rusinková z Vihorlatskej hvezdár-
ne v Humennom informovala, že 
veľkorozmerné fotografie zobrazo-
vali širokú škálu objektov vesmíru 
a iných krás sveta, ktorých autormi 
sú účastníci fotografických wor-
kshopov zo Slovenska a Poľska. 
Organizátorom výstavy bol vedúci 
partner projektu „Vesmír na dla-

ni  2017“ -  Arboretum a Katedra 
fyziografie Bolestraszyce, Poľsko, 
kde ako partner je zapojená  aj 
Vihorlatská hvezdáreň v Hu-
mennom. Rusinková spresnila, 
že Projekt sa uskutočnil v rámci 
Programu INTERREG V-A, POĽ-
SKO-SLOVENSKO 2014-2019 
a je spolufinancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a štát-
neho rozpočtu v rámci programu 
cezhraničnej   spolupráce. Výstava 
bola umiestnená v exteriéri obser-
vatória  a návštevníci si ju mohli  
pozrieť na Astronomickom obser-
vatóriu na Kolonickom sedle od 
24. júla do 2. augusta.

Zemplín: Nová turistická mapa spojila Poloniny  
so Zemplínskou šíravou

tasr, Zemplín, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Reagovalo sa tak na potreby turis-
tov navštevujúcich kraj pod Vihor-
latom, vyplýva zo slov zhotoviteľa 
mapy Ivana Uhrina z vydavateľ-
stva Tatraplan. S myšlienkou rozší-
riť tradične mapované územie oko-
lia Sniny o Vihorlatské vrchy, ale 
i mestá Humenné, Strážske a Mi-
chalovce prišlo podľa Uhrinových 
slov mesto Snina. „Keďže rekreač-
ným územím Sniny nie sú len Po-
loniny samotné, ale aj Vihorlatské 
vrchy a Sninský kameň a Morské 
oko tiež spadá do záujmu, pokiaľ 
ide o cestovný ruch v tomto úze-
mí, dali sme ich na jednu mapu. 
Nechceli sme z toho trhať ani Zem-
plínsku šíravu,“ povedal. Na výro-
be mapy spolupracovali s mestom 
Snina, správami Národného parku 
Poloniny a Chránenej krajinnej 
oblasti (CHKO) Vihorlat a tiež 
s Prvým michalovským klubom 

slovenských turistov. 
„Vďaka pani Zuzane 
Argalášovej z CHKO Vi-
horlat sme získali veľmi 
cenné materiály jednak 
čo sa týka fotografic-
kých obrázkových prí-
loh, ale aj vecných úda-
jov, pokiaľ ide o náučné 
chodníky, cyklotrasy, 
turistické chodníky,“ 
doplnil Uhrin. Kom-
plexne aktualizovaná 
mapa s portrétovým 
formátom, ktorej výro-
ba trvala šesť mesiacov, 
obsahuje nielen infor-
mácie o kultúrnych a 
prírodných pozoruhod-
nostiach regiónu, ale sú 
v nej zaznačené i mies-
ta, na ktorých sa môžu 
turisti občerstviť či si 
zašportovať. Vyšla v ná-
klade 10 000 kusov.

Spoznávať krásy najvýchodnejšej časti Slovenska pomôže turistom nová mapa. Turistická a cykloturistická mapa Poloniny, Vihorlat,  
Zemplínska šírava predstavuje toto územie v mierke 1:50.000. Poloniny a Zemplínska šírava sa na jednom liste mapy stretli po prvý raz.
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

V roku 2018 bolo v Prešovskom 
kraji rozvedených 1003 manžel-
stiev, čo je oproti roku 2017 o 20 
rozvodov menej. TASR o tom v 
stredu informovala Zuzana Ko-
zoňová z prešovského pracoviska 
ŠÚ SR. Priemerný vek ženícha i ne-
vesty za posledných desať rokov 
vzrástol približne o dva roky. Ako 
uviedla, ženísi mali v priemere 31 
rokov a nevesty takmer 29 rokov. 
„Podobný vývoj bol aj u vzájomne 
slobodných partnerov, keď ženísi 
vstupovali ako 29-roční a nevesty 
ako 27-ročné do svojho prvého 
manželstva. Najvyšší priemerný 
vek ženíchov (33,9 roka) i ne-
viest (31,1 roka) bol zaznamenaný 
v okrese Poprad. Naopak, najniž-
ší priemerný vek ženíchov (29,2) 
bol v okrese Kežmarok a neviest 
(26,9) v okrese Sabinov,“ poveda-
la Kozoňová. Najviac uzavretých 
manželstiev bolo vo vekovej skupi-
ne 25 až 29-ročných, celkovo 1776 
ženíchov a 2037 neviest. Druhou 
najpočetnejšou vekovou skupinou 
u ženíchov bola kategória 30 až 

34-ročných (1222) a u neviest to 
bola kategória 20 až 24-ročných 
(1110 sobášov). Manželstvo uzatvo-
rilo aj 39 mužov vo veku 65 a viac 
rokov a 20 žien v rovnakom veku. 
„V roku 2018 bolo v Prešovskom 
kraji rozvedených 1003 manžel-
stiev, čo je oproti roku 2017 o 20 
rozvodov menej. Na 100 sobášov 
v kraji pripadlo 20 rozvodov, čo je 
najmenej v rámci krajov Sloven-
skej republiky. Najviac rozvodov na 
100 sobášov mali v okrese Medzi-
laborce (35,2) a najmenej v okrese 
Sabinov (12,5),“ doplnila Kozoňo-
vá. Priemerný vek rozvádzajúcich 
sa žien bol 40 rokov a mužov 43 
rokov. Za posledných desať rokov 
ich priemerný vek vzrástol v prie-
mere o tri roky. Priemerná dĺžka 
trvania rozvedeného manželstva 
v kraji predstavovala 15,4 roka. 
V roku 2018 sa rozviedlo 212 párov, 
ktorých manželstvo trvalo 25 ro-
kov a dlhšie. Do dvoch rokov od 
uzavretia manželstva sa rozviedlo 
39 manželstiev. „Z hľadiska príčin 
rozvratov ako najčastejšia príčina 
rozvodu manželstva u oboch po-
hlaví dlhodobo figuruje rozdielnosť 

pováh, názorov a záujmov. Ďalšími 
najpočetnejšími dôvodmi rozvratu 
manželstiev zo strany muža bola 
nevera a alkoholizmus. Zo strany 
ženy to boli prípady, keď súd ne-
zistil zavinenie, za nimi nasledovali 

ostatné príčiny a nevera,“ dodala 
Kozoňová. V roku 2018 bolo ukon-
čených rozvodom 58,8 percenta 
manželstiev s maloletými deťmi. 
Najčastejšie sa rozvádzali manžel-
stvá s jedným dieťaťom.

mpo, Medzilaborce, FOTO: POLICIA    

Šestnásť-ročný Medzilaborčan 
23. júla dopoludnia telefonicky 
oznámil na linku 158, že v lese za 
domom na Duchnovičovej ulici 
našiel muníciu. Išlo o plechovú 
škatuľu s guľometným pásom pe-
chotných nábojov o hmotnosti cca 
3 kg. Miesto nálezu munície bolo 
policajnou hliadkou okamžite 
zabezpečené proti neoprávnenej 
manipulácii inou osobou. Nájde-
ná munícia bola krajským pyro-
technikom prevzatá k zneškod-
neniu. „Tento mladík sa zachoval 

vynikajúco, neznámej munície 
sa nedotýkal a okamžite to ozná-
mil na políciu. Nielen v prípade 
munície, ale aj v prípade nálezu 
akéhokoľvek komponentu, ktorý 
by mohol byť súčasťou munície 
či jej časti, sa netreba dotýkať! Je 
potrebné uznať, že vyškolení po-
licajní pyrotechnici si s muníciou 
určite odbornejšie poradia, a to 
bez tohto, aby došlo k zraneniam 
či stratám na životoch. Nájdená 
munícia je vo väčšine prípadov 
plne funkčná,“ upozornila prešov-
ská krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

Najmenej sobášov v Prešovskom kraji bolo v okrese Humenné

Mladík našiel škatuľu s guľometným pásom nábojov

Počet sobášov a rozvodov v Prešovskom kraji podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR medziročne klesol. V roku 2018 vstúpilo do 
manželstva 4 964 párov. V porovnaní s rokom 2017 počet sobášov klesol o 223. Na tisíc obyvateľov pripadlo šesť sobášov. 

V rámci kraja najviac sobášov na tisíc obyvateľov zaznamenal okres Sabinov a najmenej okres Humenné.
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Brekov: Na hrade pomáha aj Cynthia z Mexika

Snina: Nemocnica navrhuje zriadiť  urgentný príjem prvého typu

tasr, Brekov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Dvojtýždenný dobrovoľnícky tá-
bor realizuje v Brekove občian-
ske združenie INEX Slovakia. 
Vedúcou päťčlennej skupiny je 
Merica z Estónska, ktorá v rámci 
projektu strávi na Slovensku 11 
mesiacov. Na hrade dobrovoľní-
ci pomáhajú s archeologickými 
prácami. Ako pre TASR uviedol 
Stanislav Macinský zo Združe-
nia na záchranu Brekovského 
hradu, ich úlohou je vyčistiť 
priestor niekdajšieho obydlia 
hradného kastelána, aby ho 
mohli následne konzervovať a 
zrekonštruovať. Na hrade i ten-

to rok podľa jeho slov pracuje aj 
25 pracovníkov zamestnaných 
prostredníctvom projektov mi-
nisterstva kultúry a úradu práce. 
Ich hlavnou úlohou je opraviť 
čelnú stenu hradu, z ktorej chý-
ba viac ako polovica. „Na hra-
de dokončujeme najvrchnejšie 
poschodia vstupnej brány. Tiež 
vstup do pivníc, kde rekonštruu-
jeme klenbu a múr zadnej steny 
pivnice, ktorá sa rekonštruovala 
minulý rok,“ uviedol Macinský 
s tým, že úprava vstupnej brány 
má za úlohu aj zvýšiť bezpeč-
nosť návštevníkov hradu, keďže 
niektoré jej časti boli uvoľnené. 
Opravy na Brekovskom hra-

de iniciuje Združenie na záchra-
nu Brekovského hradu od roku 
2009. Všetky práce realizujú 
pôvodným spôsobom. Malta sa 

vyrába z kusového vápna a rieč-
neho piesku. Kamene sú zväčša 
pôvodné z hradu.

tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Návrhom pripomienkovala na-
riadenie vlády o verejnej mi-
nimálnej sieti poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti. TASR 
o tom informoval konateľ ne-
mocnice Andrej Kulan. Podľa 
jeho názoru je zriadenie urgent-
ného príjmu prvého typu pred-
pokladom, aby si sninská ne-
mocnica zachovala rozsah zdra-
votnej starostlivosti i po začatí 
procesu stratifikácie nemocníc. 
O prevádzkovanie urgentného 
príjmu sa nemocnica podľa jeho 
slov snaží dlhodobo. Vo svojich 
pripomienkach nemocnica argu-
mentovala najmä svojráznosťou 
geografických podmienok Snin-
ského okresu a ťažkou dostup-
nosťou predovšetkým v zimnom 
období. „Od najbližšieho okres-
ného mesta Snina sú obce tejto 
doliny (Ubliansko-Uličská doli-

na – pozn. TASR) vzdialené 48 
kilometrov, vzdialenosť do ďal-
šieho zdravotníckeho zariadenia 
v Humennom je od mesta Snina 
25 km. Vzhľadom na veľkú čle-
nitosť spomínaného územia nie 
je možné, aby obyvatelia z takto 
vzdialených obcí mali zabez-
pečenú adekvátnu zdravotnú 
starostlivosť v prípade akútnej 
potreby. Pre obyvateľov obcí 
nášho regiónu by bolo najbliž-
šie zdravotnícke zariadenie vo 
vzdialenosti približne 73 km. Z 
uvedených dôvodov nie je mož-
né poskytnúť zdravotnú starost-
livosť obyvateľom tohto regiónu 
v časom horizonte do pol hodiny, 
ani do jednej hodiny. V zimnom 
období, keďže cesty v okolí vod-
nej nádrže Starina sa chemicky 
neošetrujú, tento čas môže pre-
siahnuť aj jeden a pol hodiny,“ 
uvádza nemocnica v texte odô-
vodnenia pripomienkovania. 

Z d r a v o t n í c k e 
zariadenie tiež 
upozorňuje na 
skutočnosť, že je 
zároveň konco-
vou nemocnicou 
pri Schengenskej 
hranici. Posky-
tuje tak akútnu 
zdravotnú starostlivosť aj cu-
dzincom a migrantom. „Nemoc-
nica Snina poskytuje komplexnú 
zdravotnú starostlivosť na 175 
lôžkach v odbornostiach anes-
téziológia a intenzívna medicí-
na, vnútorné lekárstvo, chirur-
gia, traumatológia, gynekológia 
a pôrodníctvo, pediatria a neo-
natológia, špecializovanú ambu-
lantnú starostlivosť, disponuje 
komplexnými spoločnými vyšet-
rovacími a liečebnými zložkami. 
V odbore neurológia poskytuje 
špecializovanú ambulantnú sta-
rostlivosť a stacionár,“ uvádza 

nemocnica na margo odbornosti. 
Za rok 2018 v nej bolo podľa Ku-
lanových slov hospitalizovaných 
viac ako 6000 pacientov. „Na 
zriadenie urgentného príjmu 
prvého typu je Nemocnica Snina 
pripravená po stránke priesto-
rovej, materiálno–technickej, 
ako aj personálnej,“ uzavrela 
nemocnica svoje odôvodnenie. 
Ako Kulan uviedol, pripomien-
kou s podobným obsahom pod-
porilo snahu nemocnice aj mesto 
Snina ako 100-percentný vlast-
ník nemocnice a Združenie miest 
a obcí – Sninský región.

Pomôcť na Brekovský hrad s rekonštrukčnými prácami prišli aj tento rok zahraniční dobrovoľníci. Najmladšou je 19-ročná Caroline 
z Francúzska, najstarším 57-ročný Thomas z nemeckého Dortmundu. Najďalej to do Brekova (okr. Humenné) mala čerstvá absolventka 

bio-nanotechnologického inžinierstva Cynthia, prišla z Mexika. Všetkých spája chuť spoznávať nové krajiny, prírodu a ľudí.

Nemocnica Snina navrhuje zaradiť svoje zariadenie do pevnej siete poskytovateľov ústavnej 
zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú pohotovostnú službu na urgentnom príjme prvého typu. 
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Strážske: Križovatku v centre nahradí kruhový objazd

Dobrovoľníci opäť  pomáhali pri údržbe vojnových cintorínov

Rekonštrukcia obecného úradu prinesie úsporu energií  

tasr, Strážske, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Predpokladom na realizáciu stav-
by v tomto termíne je pridelenie 
finančných prostriedkov z mi-
nisterstva dopravy. TASR o tom 
informovala Lenka Salvianyová 
z kancelárie generálneho riadite-
ľa Slovenskej správy ciest (SSC). 
V súčasnosti je na stavbu kruho-
vého objazdu dodaná dokumen-
tácia na stavebné povolenie a je 
tiež vydané rozhodnutie o umiest-
není stavby. „SSC plánuje v roku 
2019 zabezpečiť majetkovoprávne 
vysporiadanie stavby, stavebné 
povolenie a koncom roka začať 
proces verejného obstarávania na 

stavebné práce v prípade, ak na 
rok 2020 budú pridelené finančné 
prostriedky na túto investičnú ak-
ciu,“ uviedla Salvianyová. Odhado-
vané finančné náklady predstavujú 
takmer 0,9 milióna eur. Podľa Sal-
vianyovej je predpokladaná doba 
výstavby deväť mesiacov mimo 
zimného obdobia. „Projektant na-
vrhol premávku počas realizácie 
rozdeliť na šesť etáp. Len počas 
šiestej etapy nebude križovatka 
prejazdná všetkými smermi, do-
prava bude vedená aj miestnymi 
komunikáciami v smere Humenné 
– Michalovce,“ priblížila. Obme-
dzenia v doprave budú navrhnuté 
zhotoviteľom stavby, odsúhlasené 

dopravným inšpektorátom Okres-
ného riaditeľstva Policajného 
zboru Michalovce, určené Okres-
ným úradom Košice, odborom pre 
cestnú dopravu a pozemné komu-
nikácie a menené podľa postupu 
stavebných prác. Za vybudovanie 

okružnej križovatky iniciovala Ob-
čianska iniciatíva Zemplína v roku 
2017 petíciu. Rozhodnutie zbierať 
podpisy jej organizátori odôvodňo-
vali nehodovosťou, škodovými 
udalosťami a kolíznymi situáciami, 
ku ktorým na križovatke dochádza.

ts, Snina 

Turistický pochod k zvonici nad 
obcou Hostovice v Sninskom okre-
se je už istou tradíciou. Tou sa stal 
aj medzinárodný dobrovoľnícky 
tábor, na ktorom sa už vystriedalo 
niekoľko stoviek ľudí. Turistický 
pochod k zvonici na bojisku prvej 
svetovej vojny na vrchu Skorysa 
sa uskutočnil v sobotu 27. júla. 
Martin Drobňák z Klubu vojenskej 
histórie (KVH) Beskydy informo-
val, že turisti sa zhromaždili pri 
obecnom úrade v obci Hostovice, 
odkiaľ sa presunuli k neďaleké-
mu vojnovému cintorínu, kde sa 

uskutočnil krátky pietny akt. Po 
jeho ukončení sa trasou náučného 
chodníka vybrali priamo k zvo-
nici, kde sa pomodlili za padlých 
vojakov. Trasa tam aj späť je dlhá 
13 kilometrov. „Priemerne zdatný 
turista ju zvládne za 4,5 hodiny,“ 
informoval Drobňák.
Tradícia turistického pochodu 
siaha do roku 2015. O rok neskôr 
vybudovali na spomínanom vrchu 
drevenú šesť metrov vysokú zvoni-
cu ako pripomienku týchto smut-
ných historických udalostí. Vedie 
k nej náučný chodník s informač-
nými panelmi. Miesto nad obcou 
Hostovice nie je náhodné. V ob-

dobí prvej svetovej vojny tam totiž 
prebiehala intenzívna bojová čin-
nosť, a to hlavne v apríli roku 1915 
počas Veľkonočnej bitky v Karpa-
toch, počas ktorej tam zahynuli 
tisíce vojakov. 
KVH Beskydy aj v tomto roku po-
kračuje v tradícii dobrovoľníckych 
táborov. Ten prvý sa uskutočnil 25. 
a 26.júla. Dobrovoľníci pracovali 
na vojnovom cintoríne vo Veľkro-
pe v okrese Stropkov, kde sa veno-
vali náteru oplotenia, krížov, ale aj 
úprave okolia vojnového cintorína. 
Potom sa zamerali na obnovu cin-
torína v obci Hostovice. Drobňák 
dodal, že aj tam realizovali udr-

žiavacie práce: opravu dreveného 
oplotenia, vyčistenie plochy cinto-
rína, ale aj údržbu spomínaného 
náučného chodníka. Medzinárod-
né dobrovoľnícke tábory na vojno-
vých cintorínoch organizuje Klub 
vojenskej histórie Beskydy už od 
roku 2011. „V posledných rokoch 
takto navštívilo severovýchodné 
Slovensko už niekoľko stoviek 
dobrovoľníkov z krajín, ako sú Čes-
ká republika, Maďarsko, Rakúsko, 
Poľsko, Ukrajina, Rumunsko, ale, 
samozrejme, aj Slovensko. Dobro-
voľníci pravidelne v letných mesia-
coch prichádzajú na severovýchod-
né Slovensko,“ uzavrel Drobňák.

tasr, Jasenov 

V súčasnosti prebiehajúca rekon-
štrukcia obecného úradu v Jasenove 
(okr. Humenné) má za cieľ znížiť 
úsporu energií o polovicu. TASR 
o tom informovala starostka obce 
Lucia Sukeľová. „Hoci sa môže zdať, 
že je to len 27-ročná budova, para-

doxne, dnes platia iné energetické 
požiadavky na verejné stavby. Dnes 
sú iné požiadavky na použitie mate-
riálov či technológií,“ uviedla k re-
konštrukcii starostka. Budovu obec-
ného úradu teda izolujú minerálnou 
vlnou, dvojsklené plastové okná na-
hrádzajú trojsklenými, plynový kotol 
vystriedajú dve tepelné čerpadlá. 

Súčasťou prác na budove obecného 
úradu má byť aj výmena strechy. Tá 
bola podľa Sukeľovej v havarijnom 
stave, do budovy cez ňu zatekalo. 
Projekt zníženia energetickej ná-
ročnosti objektu obecného úradu 
samospráva financuje vďaka dotácii 
poskytnutej Slovenskou inovačnou 
a energetickou agentúrou. Nenávrat-

ný finančný príspevok predstavuje 
takmer 540.000 eur. Obec rekon-
štrukciu spolufinancuje vo výške pia-
tich percent z poskytnutej dotácie. S 
hlavnými rekonštrukčnými prácami 
začali v júli, ukončené by mali byť 
v septembri. Keďže je naplánovaná 
aj výmena steny, termín odovzdania 
stavby bude závisieť i od počasia.

Križovatku v centre Strážskeho spájajúcu okresy Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou má v roku 2020 nahradiť kruhový objazd. 

Turistický pochod k zvonici v Hostoviciach je už istou tradíciou.
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MsKS – DOM KULTÚRY

KULTÚRNE LETO
Rozprávka MARFUŠINE DOBRODRUŽSTVÁ... 

v podaní hercov divadla Na doske – v nedeľu 11. augusta 
o 17.30 hod. na námestí pri Fontáne lásky.

KREATÍVNE LETO
Tešíme sa na šikovné deti v meste. Prineste si nápady 
a dobrú náladu, materiál je zabezpečený... – vo štvrtok 

8. augusta od 10.00 do 12.00 hod. na humenskom 
amfiteátri.

MOJE POCITY V OBRAZOCH
Autorská výstava olejomalieb – Alojz Mathia... – vo 
výstavnej miestnosti DK potrvá do konca augusta.

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.

Z DREVA – ZO SRDCA
Výstava insitnej drevorezby zo zbierok Vihorlatského 

múzea. Potrvá do konca augusta v skanzene VM.

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

LOLI PARADIČKA
romantická komédia (SVK), originálna verzia  

– 5., 12. a 13. augusta o 19.30 hod.
O láske dvoch „nešťastníkov“ z východného Slovenska. 
Smiešno-smutný príbeh o nádeji a trpkosti života. Keď 
sa Milan, jarmočný predavač cukroviniek, dozvie, že 
Veronka mu ukradla dva turecké medy, pretože bola 

hladná, zľutuje sa nad ňou a kúpi jej obed. Veronka sa 
chce Milanovi odvďačiť a ponúkne sa mu za predavačku 

do stánku. Medzi oboma to zaiskrí a po búrlivej noci 
v lacnej ubytovni na okraji mesta sa do seba zaľúbia a 
začnú si plánovať spoločný život. Veronke pritom ne-

prekáža, že Milan nemá nohu. Milanovi zasa neprekáža, 
že Veronka je Rómka.

KUBKO HRDINA
LETNÝ PRÁZDNINOVÝ FESTIVAL

animovaný, rodinný (ISLAND), slovenský dabing  
– 6. augusta o 10.00 hod.

Kubko je mladý vtáčik, ktorý sa nevedel naučiť lietať a 
nemohol tak odletieť so svojou rodinou do teplých krajín. 
Našťastie, stretáva nových kamarátov, ktorí mu pomôžu 
a spoločne sa vydávajú na cestu do rajského údolia, kde 
sa ukrývajú všetky vtáky pred ich najväčším spoločným 

nepriateľom, ktorým je neustále hladný sokol Šedou.

SLNOVRAT
(MIDSOMMAR)

mysteriózna dráma, horor (USA), slovenské titulky  
– 6. augusta o 19.30 hod.

Dani a Christian sú mladý americký pár, v ktorom to 
začína škrípať. Po tragickej udalosti v Daninej rodine 
ich zblíži smútok a Dani sa rozhodne, že sa pridá ku 

Christianovi a jeho kamarátom, mieriacim na výlet, aký 
sa odohrá len raz za život - do odľahlej švédskej dediny 

na festival letného slnovratu. To, čo sa začne letnou 
pohodou v odľahlej krajine zaliatej slnkom, naberie 
nečakaný spád. Raj na zemi sa začne meniť na čoraz 

hrozivejšie peklo.

KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ
(LE SENS DE LA FĚTE)

ASFK - EURÓPSKE KINO... komédia (FRA),  
české titulky – 7. augusta o 19.30 hod.

Keď organizujete dokonale premyslenú, luxusnú svadbu 
na francúzskom zámku zo 17. storočia, je jasné, že to ne-
prebehne úplne hladko. Profesionálna svadobná agentúra 
má na problémy 24 hodín a za tých sa toho môžete stať 
naozaj veľa. Obzvlášť, keď šéf agentúry z priateľstva 

zamestná dotieravého fotografa, ktorého viac ako fotenie 
zaujíma svadobné pohostenie; nájde záskok za kapelu, 

ale pre tú je decentná zábava neznámym pojmom; a 
ženíchove polnočné prekvapenie definitívne zmení celú 

svadbu na grotesku...

RÝCHLO A ZBESILO: HOBBS A SHAW
akčný thriller (USA), české titulky 

 – 8. augusta o 16.30 hod.
Predĺžená ruka spravodlivosti Hobbs (D. Johnson) a 

zbehnutý agent britskej tajnej služby Shaw (J.  Statham) 
boli proti svojej vôli donútení spolupracovať a napriek 
nekonečnej averzii sa im to celkom podarilo. Dostali 
spoločnú zákazku, nájsť a zneškodniť  tajnú britskú 

agentku, ktorá údajne zbehla do nepriateľského tábora.

KRÁĽOVNÉ ZLOČINU
(THE KITCHEN)

kriminálna dráma, thriller (USA), slovenské titulky 
 – 8. a 11. augusta o 19.30 hod.

Odohráva sa v 70. rokoch v New Yorku v oblasti 
nazývanej Hell´s Kitchen. Hviezdne herečky M. 

McCarthy, T. Haddish a E. Moss, sa predstavia v úlohách 
manželiek newyorských gangstrov. No potom, ako ich 
manželov zatkne polícia, preberajú ich špinavé kšefty 

do vlastných rúk.

SPIDERMAN: ĎALEKO OD DOMOVA
akčný, dobrodružný, fantasy (USA), slovenské titulky 

 – 9. augusta o 16.45 hod.
Po udalostiach z Avengers: Endgame, sa Spider-Man 
stretáva s celkom novou zodpovednosťou. Vo svete, 
ktorý sa navždy zmenil, však naňho číhajú aj nové 

hrozby. Peter sa s priateľmi vyberie oddýchnuť si na 
prázdniny do Európy, no Nick Fury sa ho snaží pres-
vedčiť, aby sa pridal k novému superhrdinovi menom 

Mysterio v boji proti záhadným Elementálom. To je však 
úplný opak toho, čo chce Spider-Man...

NOČNÉ MORY Z TEMNÔT
(SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK)

horor (USA), slovenské titulky  
– 9. a 10. augusta o 19.30 hod.

V opustenom dome úplne na konci mesta nájde partia 
tínedžerov knihu, ktorá je strašnejšia než čokoľvek, čo si 
kedy dokázali predstaviť. Zanechalo ju tu mladé dievča s 
hrozivým tajomstvom ešte predtým, než samo bez stopy 
zmizlo. Kniha naopak číta toho, kto s ňou príde do styku. 
Prečíta jeho najväčšie nočné mory, napíše z nich príbeh a 

začne ho rozprávať a odvíjať aj v skutočnom živote.
HUMENSKÝ AMFITEÁTER – 21.00 hod.

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

PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ
9. AUGUST (piatok) - 21.00 hod. 

životopisná dráma, krimi (SPA), české titulky
V úlohe legendárneho narkobaróna predstaví oscarový 

a charizmatický Javier Bardem. Sfilmovaný príbeh 
jedného z najväčších zločincov všetkých čias má prek-
vapivého rozprávača. Novinárku a televíznu celebritu, 
ktorá s Escobarom prežila vášnivý milenecký vzťah, 
hrá vo filme Bardemova životná partnerka, Penélope 
Cruz. Escobar - brutálny zločinec, bezohľadný vrah, 
narkobarón, vládca kokaínového impéria, a zároveň 

jeden z najbohatších a najnebezpečnejších ľudí planéty 
tej doby. Pablo - otec, záchranca chudobných, manžel a 

tiež pozorný milenec.

TOY STORY 4: PRÍBEH HRAČIEK
animovaná komédia, rodinný, dobrodružný (USA), 

slovenský dabing – 10. a 11. augusta o 15.30 hod., 10. 
a 11. augusta o 17.30 hod. 3D verzia.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

LEV * 22. 7. – 22. 8.)
(LETNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY 

* 1. 7. – 31. 8.)
05. 08.  HORTENZIA, HORTENZ
06. 08. JOZEFÍNA
 (Svetový deň boja za zákaz   
 jadrových zbraní)
07. 08. ŠTEFÁNIA
08. 08.  OSKAR
09. 08. ĽUBOMÍRA

(Medzinárodný deň 
pôvodného obyvateľstva sveta 
/ Medzinárodný deň solidarity 
s bojom žien v Juhoafrickej 
republike a Namíbii / Deň 
Nagasaki)

10. 08. VAVRINEC, VAVRO
 - Deň obetí banských   
 nešťastí (pamätný deň)
 (Záhaľčivý deň)
11. 08. ZUZANA
12. 08. DARINA, DÁRIUS
 (Medzinárodný deň mládeže)

Hračkársky kovboj Woody si bol vždy istý zmyslom 
svojho života. Vedel, že na prvom mieste je dávať pozor 

na dieťa, či už to bol chlapček Andy alebo dievčatko 
Bonnie. Problém však nastane, keď si Bonnie v škôlke 

vlastnoručne vyrobí Vidlíka - figúrku z plastovej vidličky.

Východ / Západ  S L N K A 
pon (05.08.) 5:05 / 20:07 hod.
ut 5:06 / 20:05 hod.
str  5:08 / 20:03 hod.
štvr 5:09 / 20:02 hod.
pia  5:10 / 20:00 hod.
sob 5:12 / 19:58 hod.
ned 5:13 / 19:57 hod.
pon (12.08.) 5:15 / 19:55 hod.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
05. 08.  ÁRON / ALEX
06. 08.  ŽOFKA / ČIKINA
07. 08.  KING / BERGERON
08. 08.  LAMBERT / VANESSA
09. 08.  HOWARD / CHANEL
10. 08.  FRIGO / DAMIÁN
11. 08.  CHICCO / BEA
12. 08.  LUCIFER / SHELIA
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KÚPALISKO V HUMENNOM
(5. – 11. 8. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 20.00 hod.
str, štvr 09.00 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
str, pia 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
str, pia 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 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.
05. 08.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
06. 08.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
07. 08.  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
08. 08.  LÚČ, 
 Ul. 1. mája 22
09. 08.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
10. 08.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,  
 Hviezdoslavova ul. 29
11. 08.   AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
12. 08.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Keď je v prvom augustovom týždni teplo, 
mohla by byť biela zima.

Horúčava na Dominika (4. 8., kňaz) zvestuje 
veľmi tuhú zimu.

V deň Premenenia Krista Pána, Spasiteľa 
Ježiša Krista (6. 8.) je premena vôd.

Vietor, ktorý v deň Oskara (8. 8.) sa strhne, 
zo štyri dni duť bude.

Keď je na Vavrinca (10. 8.) slnce,  
medu budú plné hrnce.

Svätý Vavrinec (diakon a mučeník) nesie 
z poľa veniec.

Po Vavrinci drevo viac už nerastie.
Keď je na Vavrinca pekná teplá chvíľa, 

nastane aj jeseň sedliakovi milá.
Slnečno na deň Vavrinca hotuje nám 

chutného vínka. 
Čo júl a august nedovaria, to september 

neusmaží.
Keď august páli, bude páliť aj víno.

PRANOSTIKA

 (jac)

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)

Myšlienka týždňa...
"KREHKÍ SME VŠETCI, 

ALE TY NIKOHO 
NEPOKLADAJ 

ZA KREHKEJŠIEHO, 
AKO SI SÁM."

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

H
E
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M E S T O   H U M E N N É 
v y h l a s u j e  

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNEJ POZÍCIE

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
PRI MATERSKEJ ŠKOLE – MIEROVÁ 19, HUMENNÉ

Náplň práce:
	riadenie prevádzky školskej jedálne
	zabezpečovanie účtovníckej agendy (účtovanie stravného a úhradu 

faktúr prostredníctvom vlastného potravinového účtu, komplexne 
zabezpečovanie styku s peňažnými ústavmi, vyhotovovanie peňažného 
denníka potravinového účtu)

	zodpovedanie za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania  
v priestoroch školskej jedálne

	riadenie a kontrolovanie práce podriadených zamestnancov
	zabezpečovanie dodržiavania stanovených výživových hodnôt  

v podávaných pokrmoch
	zostavovanie týždenných jedálnych lístkov
	zabezpečovanie hospodárneho nakladania so zverenými prostriedkami

Kritériá a požiadavky:
	kvalifikačné predpoklady: ukončené  stredné odborné vzdelanie  

s maturitou z oblasti spoločného stravovania – stredná hotelová škola, 
stredná škola spoločného stravovania (odbor kuchár), iné stredné 
odborné vzdelanie s maturitou s výučným listom kuchár

	dĺžka   odbornej    praxe:   minimálne  5 rokov po  ukončení  vzdelania  
v  oblasti  stravovania a prax v riadiacej práci zariadenia spoločného 
stravovania je vítaná

	spôsobilosť na práve úkony v plnom rozsahu
	bezúhonnosť
	zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania

Ďalšie požiadavky:
	znalosť vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky  č. 330/2009 

Z. z. o zariadení školského stravovania a ďalších príslušných právnych 
predpisov v oblasti vedenia a financovania školskej jedálne

	ovládanie práce s PC na úrovni základného kancelárskeho balíka
	organizačné a komunikačné schopnosti
	zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita

V prípade záujmu doručte svoje žiadosti o prijatie do pracovného pomeru 
a zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom 

a vašim súhlasom na spracovanie, správu a archiváciu osobných údajov 
uvedených v životopise, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 
v termíne do 7. augusta 2019 do 9.00 hod. 

na adresu:
Mesto Humenné, Mestský úrad - Sekretariát primátora mesta

Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

Obálku označte heslom 
„VK – ŠJ, Mierová 19, Humenné – NEOTVÁRAŤ“.

Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti a ostatných požadovaných 
dokladov. Na ústny pohovor budú prizvaní tí uchádzači, ktorí budú najviac 

vyhovovať kritériám uvedeného výberového konania.

UPOZORNENIE:
Nejde o výberové konanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
       PhDr. Ing. Miloš Meričko,
                  primátor mesta
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-MJK-, Humenné

Previerku futbalových schopností hráčov 
FK Humenné (3. ligy Tipos Východ 
VsFZ) pred nadchádzajúcou sezónou 
2019/2020 ponúkol humenským futba-
lovým nadšencom 20. júla popoludní 
medzinárodný priateľský zápas na hu-
menskom štadióne, s novým lodivodom 
na lavičke – Petrom Košudom. Za súpera 
im boli skúsené družstvo z anglického 
Londýna – West Ham United U-23. 

 

FK HUMENNÉ – WEST HAM 
UNITED U-23  1:3 (0:1)

Góly: 90+. Maroš Čeremeta – 36. M. 
Browne, 56. A. Alese, 68. J. Hugill.
Rozhodovali: Štefan Vasilenko – Pavol 
Basoš, Milan Ruščanský – Pavol Greško - 
1 100 divákov.
FK HUMENNÉ: Dávid Slávik (Marek 
Cholp) - Marek Zlacký, Martin Sidor, P. 
Šuľák, Igor Komjatý, Pavol Ruskovský, 
Marek Mihok, Roman Kovalčík, Lukáš 
Kulich, Vladimír Voroňák, Filip Serečin. 
Tréner: Peter Košuda. 
WEST HAM UNITED U-23: H. Krisz-
tian, K. Belic, R. Hannam, A. Lewis, O. Re-
ece, A. Alese, M. Dju, J. Powell, J. Hugill, 
M. Browne, H. Nathan. Tréner: Steve Potts. 
Oba polčasy sa odohrali z 90% na humen-
skej polovici. Anglickí mladíci prezen-
tovali na humenskom trávniku  nádherné 
technické kombinácie a čistú hru (z trochu 
iného súdka). Aj keď sa naši dostali do 
šestnástky súpera, ten ich dokonale obral 
o loptu a „pohral“ sa s nimi. Humenčania 
zaznamenali čestný gól v nadstavenom 
čase, ako zázrakom hlavičkoval do siete 
brány hostí Maroš Čeremeta.

Londýnski „kladivári“ ukázali humenským futbalovým 

Striedanie humenských golmanov... Dávid Slávik  a Marek Cholp. | FOTO MJK
Až nadstavený čas ponúkol Humenčanom príležitosť zasadiť skúsenému sú-
perovi čestný gól v zápase, ktorého autorom bol Maroš Čeremeta. | FOTO MJK

H
E

/0250
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„levom“ hru na zelenom trávniku z trochu iného pohľadu

Brankár WHU s trénerom. | FOTO MJK

Priateľský pozdrav oboch trénerov po skon-
čení stretnutia v Humennom. | FOTO MJK

Dovolenkové obdobie nedovolilo naplniť dve tribúny. Koncom uplynulej sezóny 
(tropické letné obdobie) a začiatkom tej novej sa fanúšikovia sústreďujú výluč-
ne na tú chrbtom situovanú na západnú stranu.| FOTO MJK
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P R E D A J

 � Predám SUCHÉ 
PALIVOVÉ DREVO. Tel. 
0915 900 006.  

HE-R/0167

 � Predám BUKOVÉ 
ODREZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

HE-R/0118

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417
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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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M E S T O   H U M E N N É 
v y h l a s u j e  

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNEJ POZÍCIE 

RIADITEĽA / RIADITEĽKY SPRÁVY REKREAČNÝCH  
A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ, HUMENNÉ

Kvalifikačné predpoklady:
	ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadované odborné znalosti:
	minimálne 5 rokov praxe 
	prax pri výkone práce vo verejnom záujme alebo v štátnej službe - vítaná
	znalosť legislatívy týkajúcej sa činnosti organizácie, a to najmä zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Osobnostné predpoklady:
	manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
	analytické a koncepčné myslenie
	samostatnosť, kreativita, komunikatívnosť, presnosť
	vysoké pracovné nasadenie 
	zodpovednosť a bezúhonnosť

Uchádzači o zaradenie do výberového konania doložia:
	písomnú žiadosť o  zaradenie do výberového konania
	vlastnoručne podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením 

celkovej doby dosiahnutej praxe  
	motivačný list
	dokument „Koncepcia rozvoja Správy rekreačných a športových 

zariadení Humenné“ na obdobie najbližších 4 rokov; v maximálnom 
rozsahu – 4 strany formátu A4

	úradne overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
	písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Platové podmienky:
	základný tarifný plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 
Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v 
znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce  vo verejnom 
záujme a o ich zmenách a dopĺňaní, vo výške minimálne 876,00 eur / mesiac

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými 
dokladmi doručte v zalepenej obálke označenej 

„VK – riaditeľ / riaditeľa Správy rekreačných a športových 
zariadení Humenné - NEOTVÁRAŤ“ 

na adresu:
Mestský úrad - Sekretariát primátora, Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

najneskôr do 22. augusta 2019 do 9.00 hod.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, 

ktorí splnili podmienky, oznámené písomne.

Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti a ostatných požadovaných 
dokladov. Na ústny pohovor budú prizvaní tí uchádzači, ktorí budú najviac 

vyhovovať kritériám uvedeného výberového konania.

UPOZORNENIE:
Nejde o výberové konanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
       PhDr. Ing. Miloš Meričko,
                  primátor mesta
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 3. kolo
FK HUMENNÉ – KALŠA

3:0 (3:0)

Góly: 5. vlastný (Peter Majný), 39. 
Filip Serečin, 45. Cyril Vasiľ.
Karty: bez kariet. Rozhodovali: L. 
Dzivjak – I. Jurášek, J. Maliňák – 520 
divákov.
FK HE: Dávid Slávik – Igor Kom-

jatý, Martin Sidor, Pavol Šuľák (65. 
Marek Zlacký), Patrik Košuda, Roman 
Kovalčík, Marek Mihok (81. Vladimír 
Voroňák), Pavol Ruskovský (65. Sam-
uel Salanci), Filip Serečin (72. Maroš 
Jakubov), Lukáš Kulich (81. Maroš 
Čeremeta), Cyril Vasiľ. Tréner: Peter 
Košuda.
TJ Mladosť: S. Pella – J. Vajda, Š. Ma-
jerník, A. Patkanóci, Pe. Majný, E. Se-
man, J. Capík, Pe. Pástor, J. Špišák (76. 
J. Gašpar), J. Novotný (72. E. Takáč), R. 
Zeher. Tréner: Ľubomír Maďarik.
•	 2. kolo * Poprad B – Humenné 
0:2 (0:0), góly: 57. L. Kulich, 74. P. 
Košuda. * Bardejovská Nová Ves 
– Snina 0:2, Kalša – Vranov 2:0, 
Krompachy – Spišská Nová Ves 
1:1, Lipany – Šarišské Michaľany 
2:0, Giraltovce – Prešov 1:2, Veľké 
Revištia – Plavnica 1:0.
•	 1. kolo * Humenné – Lipany 
3:1 (2:1), góly: 12. F. Serečin, 28. V. 

Voroňák, 53. P. Košuda – 7. vlastný 
(M. Zlacký). * Snina – Veľké Revištia 
1:0, Vranov – Poprad B 6:1, Spišská 
Nová Ves – Svidník 0:0, Stropkov 
– Bardejovská Nová Ves 2:0, Kalša 
– Prešov 0:3, Šarišské Michaľany – 
Krompachy 1:0, Plavnica – Giraltovce 
1:0.

Humenné 3 3 0 0 8:1 9
Vranov 3 2 0 1 8:3 6
Stropkov 2 2 0 0 3:0 6
Prešov 3 2 0 1 5:3 6
Snina 3 2 0 1 4:2 6
Lipany 3 2 0 1 5:4 6
V. Revištia 3 2 0 1 3:2 6
Svidník 2 1 1 0 2:1 4
Plavnica 3 1 1 1 3:3 4
Poprad B 3 1 0 2 6:8 3
Kalša 3 1 0 2 2:6 3
Š. Michaľany 3 1 0 2 1:7 3
Spiš. N. Ves 3 0 2 1 2:3 2
Krompachy 3 0 1 2 1:3 1
Bard. N. Ves 3 0 1 2 2:6 1
Giraltovce 3 0 0 3 2:5 0

Zatiaľ  bez zakopnutia. Nové posily Humenčanov robia radosť  fanúšikom
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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: 
2 - dočasne uvoľnené štátnozamestnanecké miesta 

Druh štátnej služby: 
dočasná štátna služba - zastupovanie počas materskej 

dovolenky, rodičovskej dovolenky - § 36 ods. 4 písm. a) 
bod 1.  zákona o štátnej službe

Obsadzovaná funkcia: 
radca - asistent (3. platová trieda - 648,50 €)

Odbor štátnej služby: 2.06 Justícia

Stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného 
štátnozamestnaneckého miesta:

Najnáročnejšia činnosť: 
	samostatná odborná činnosť na úseku výkonu súdnictva 
v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 
a podľa rozvrhu práce

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: 
	vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva, 
tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu v zmysle príslušných 
ustanovení Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a 
kancelárskom poriadku pre súdy a podľa rozvrhu práce

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 výpisom z registra trestov nie 
starším ako 3 mesiace)
	splnenie kvalifikačných predpokladov
	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
	štátne občianstvo Slovenskej republiky

Ďalšie požadované schopnosti:
	administratívno-technické schopnosti (znalosť práce 
s počítačom, ovládanie strojopisu)
	znalosť gramatiky a pravopisu slovenského jazyka 
v písomnom prejave 
	svedomitosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, flexibilita, 
schopnosť riešiť záťažové situácie

Kvalifikačné predpoklady: 
	úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo 
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Zoznam predkladaných dokumentov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
s uvedením telefonického kontaktu a e-mailovej adresy
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného 
dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
c) profesijný štruktúrovaný životopis
d) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace 
e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
f) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony 
v plnom rozsahu
g) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
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

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie 
požadované dokumenty, okrem dokladov podľa písm. b), 
d), 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:

	písomnej časti – v písomnej časti výberového konania 
sa overujú administratívno-technické schopnosti uchádzača 
a ovládanie štátneho jazyka
	ústnej časti – pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej 
osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon činností na 
obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a z odpovedí na 
otázky členov výberovej komisie

Lehota a miesto podania písomnej žiadosti  
o zaradenie do VK:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania 
spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 

zaslať poštou na adresu
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné;

alebo doručiť osobne do podateľne okresného súdu,
najneskôr do 9. augusta 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 / asistent - neotvárať“.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu 
s ďalšími požadovanými dokladmi môže uchádzač podať 

aj 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 
28. augusta 2019 (streda) o 9.00 hod. 

na Okresnom súde Humenné, Laborecká ul. 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.

Predpokladané termíny nástupu:

1. september 2019 a 23. september 2019

Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Kužmová;
tel. č. 057 / 888 3224.

JUDr. Jana Kurucová,
predsedníčka okresného súdu  

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 2 (dvoch) voľných štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke,

v o  f u n k c i i    R A D C A   –   A   S   I   S   T  E  N  T  

HE/0261PONDELOK
24. JÚNA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 11|INZERCIA

Názov a sídlo služobného úradu:  
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34  Humenné

Druh výberového konania:  
vonkajšie výberové konanie

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest:  
1 - dočasne uvoľnené štátnozamestnanecké miesto 

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba - zastupova-
nie počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky 
- § 36 ods. 4 písm. a) bod 1.  zákona o štátnej službe

Obsadzovaná funkcia:  
radca - asistent ( 3. platová trieda - 648,50 €)

Odbor štátnej služby:  2.06 Justícia

Stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného 
štátnozamestnaneckého miesta:

Najnáročnejšia činnosť: 
•	samostatná odborná činnosť na úseku výkonu súdnic-
tva v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Minister-
stva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom 
a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpi-
sov a podľa rozvrhu práce

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: 
•	vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súd-
nictva, tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu 
v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky MS SR č. 
543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku 
pre súdy a podľa rozvrhu práce

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 výpisom z registra trestov 
nie starším ako 3 mesiace)
•	splnenie kvalifikačných predpokladov
•	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

•	štátne občianstvo Slovenskej republiky

Ďalšie požadované schopnosti:
•	administratívno-technické schopnosti (znalosť práce 
s počítačom, ovládanie strojopisu)
•	znalosť gramatiky a pravopisu slovenského jazyka 
v písomnom prejave 
•	svedomitosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, flexibili-
ta, schopnosť riešiť záťažové situácie

Kvalifikačné predpoklady: 
•	úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie ale-
bo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Zoznam predkladaných dokumentov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
s uvedením telefonického kontaktu a e-mailovej ad-
resy
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenné-
ho dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
c) profesijný štruktúrovaný životopis
d) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace 
e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
f) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne 
úkony v plnom rozsahu
g) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
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 diplo-
me alebo o inom rovnocennom doklade o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní a v profesijnom štruktúrovanom 
životopise

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie po-
žadované dokumenty, okrem dokladov podľa písm. b), 
d), musia byť vlastnoručne podpísané uchádzačom.

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

Forma a obsah výberového konania:

Výberové konanie pozostáva z:
•	písomnej časti – v písomnej časti výberového konania 
sa overujú administratívno-technické schopnosti uchád-
zača a overenie ovládania štátneho jazyka
•	ústnej časti – pozostáva z prezentácie uchádzača o svo-

jej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon čin-
ností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste 
a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie

Lehota a miesto podania písomnej žiadosti o zaradenie 
do VK:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania 
spolu s požadovanými dokladmi  je potrebné  

zaslať poštou na adresu
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 
Humenné alebo doručiť osobne do podateľne 

okresného súdu,  
najneskôr do 10. júla 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 / 

asistent - neotvárať“.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu 
s ďalšími požadovanými dokladmi môže uchádzač podať  

aj v elektronickými prostriedkami na adresu  
podatelnaOSHN@justice.sk . 

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostried-
kami, je povinný ju doručiť s požadovanými dokladmi 

služobnému úradu aj v listinnej podobe, 
najneskôr v deň výberového konania pred jeho usku-

točnením.

Termín výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční 
25. júla 2019 (štvrtok) o 9.00 hod. 

na Okresnom súde Humenné, Laborecká ul. 17 
v Humennom.

Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na 
vykonávanie štátnej služby a ktorý podal žiadosť o za-
radenie do výberového konania spolu s požadovanými 
dokladmi v určenej lehote, služobný úrad pozve na výbe-
rové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho 
uskutočnením. Pozvánky budú uchádzačom doručova-
né 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  

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 na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke,

v o  f u n k c i i    R A D C A   –   A   S   I   S   T  E  N  T  

HE/0251


