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Mesto prichádza s benefitmi pre Humenčanov 
až pred voľbami. Opozícia ich navrhovala skôr.

Pár mesiacov pred komunálnymi voľbami prichádza mesto s finančnými príspevkami, ktoré sú určené pre rodičov, ktorým sa 
narodí dieťa, alebo nastupuje na povinnú školskú dochádzku. Opoziční poslanci upozorňujú, že samospráva s týmito benefitmi 

prichádza až v predvolebnom čase. Opoziční poslanci niektoré príspevky navrhovali už v minulosti, ale zostali bez odozvy

 Na Slovensku i vo svete 
pochodovali na pamiatku  
J. Kuciaka a M. Kušnírovej

Humenné: Mestskou 
dopravou budú cestovať 
zadarmo aj žiaci II. stupňa

  Viac na str. 7   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné   

Na poslednom rokovaní zastupiteľ-
stva schválili poslanci poskytovanie 
jednorazového príspevku pri naro-
dení dieťaťa  a jednorazového prí-
spevku pri nástupe dieťaťa na povin-

nú školskú dochádzku v meste Hu-
menné. V praxi to znamená, že ro-
dičia, ktorým sa narodí dieťa a majú 
trvalý pobyt v meste, dostanú od 
mesta jednorazový finančný príspe-
vok 100 eur. Finančne si prilepšia aj 
Humenčania, ktorých dieťa nastu-

puje na povinnú školskú dochádzku. 
Týmto rodičom vyplatí mesto jedno-
razový príspevok vo výške 150 eur. 
Jednorazový príspevok pri nástupe 
dieťaťa na povinnú školskú dochádz-
ku v meste Humenné vyplatí opráv-
nenému príjemcovi bezhotovostne 

na bankový účet škola. Jednou 
z podmienok je, že oprávnená osoba 
nesmie mať ku dňu podania žiadosti 
finančný záväzok voči mestu, alebo 
jeho  obchodnej spoločnosti, zdru-
ženiu či inej mestskej  organizácii. 
Poslanec Miloš Meričko tvrdí, že 
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mesto prichádza s benefitmi pre ob-
čanov pár mesiacov pred voľbami. 
Opozícia ich navrhovala skôr. „Naša 
práca ako opozičných poslancov má 
zmysel, som rád, že sa vám páčia ná-
vrhy opozície a opozičných poslan-
cov a že prichádzate teraz s tými 
návrhmi, ktoré sme v minulosti už 
navrhovali,“ uviedol poslanec Miloš 
Meričko a pokračoval, „ja som vlani 
navrhol pre školákov na zakúpenie 
školských potrieb tento benefit, vy 
ste to však odmietli. Tak isto kolega 
Hopta navrhol jednorazový príspe-
vok pri narodení dieťaťa, tiež ste to 
zamietli. Aj keď bol už prebytok, už 
sa dalo aj v minulom roku to riešiť. 
Ale chvalabohu, som rád, že to pri-
chádza, akurát to prichádza zištne 
v tomto predvolebnom čase, voleb-
nom roku,“ upozornil Meričko.

Hopta navrhoval pre 
rodičov až 200 eur
Poslanec Ivan Hopta potvrdil, že 
jednorazový príspevok pri narode-
ní dieťaťa navrhoval už skôr. „Vy 
ste to zmietli, že je to nesystémové, 
že sa nedá. Teraz zrazu krátko pred 
voľbami sa to dá. Ja som so svojím 
návrhom vždy prichádzal, že navr-
hujem 200 eur pri narodení každého 
dieťaťa. Zdôvodňoval som to tým, že 
ak je počet narodených detí v meste 
okolo 300, tak by nás to stálo okolo 
60-tisíc eur. Pri rozpočte nejakých 
dvadsaťosem a pol milióna eur je to 
nepodstatná čiastka. Preto aj dnes 
vítam, že prichádzate s tým, že ste 
si zobrali môj návrh za svoj a pri-
chádzate s týmto návrhom. Ale na-
vrhujem, aby jednorazová suma pri 
príspevku pri narodení dieťaťa bola 
vo výške 200 eur,“ povedal Hopta na 
rokovaní zastupiteľstva.

Poslanci: Nenúťme 
rodičov zúčastniť sa 
na slávnostnom akte
Viacerým poslancom sa nepozdáva, 
že ak rodičia chcú získať finančný 

príspevok pri narodení dieťaťa, mu-
sia sa zúčastniť s dieťaťom na sláv-
nostnom akte uvítania novonarode-
ných občanov mesta. „Nie celkom 
sa mi páči pri tom jednorazovom 
príspevku to, že sa musí dieťa spo-
lu s rodičmi zúčastniť slávnostného 
aktu. Dobre vieme, že nie všetky 
mamičky majú ľahký pôrod a deti 
sa hneď na druhý deň nedostanú 
domov. Čo ak budú mať zdravotné 
problémy? Môžu mať aj v priebehu 
roka, keď neprídu na ten slávnostný 
akt, nejak to znamená, že nedosta-
nú peniaze? Ja si myslím, že to nie 
je fér,“ reagoval Meričko a navrhol 
zrušiť povinnú účasť na slávnosti. 
Prednosta mestského úradu On-
drej Bartko hovorí, že slávnostný 
akt prijatia novonarodených detí 
má svoje opodstatnenie. Dodal, 
že zo strany rodičov je o tento akt 
záujem. Prednosta vysvetlil, že na 
tento príspevok nie je právny nárok. 
„Je to niečo, čo je nejaký bonus, čo 
jednoducho si môžeme dovoliť skrz 
to, že hospodári sa, ako sa hospodá-
ri. Ak raz tie prijatia majú úspech, 
tak jediný spôsob, respektíve, aby 
sme ich nepreháňali hore-dole, kde 
máme spolu všetkých rodičov alebo 
všetkých týchto oprávnených, je ten 
akt prijatia detí,“ povedal prednosta. 
Poslanec Ivan Hopta s tým zásadne 
nesúhlasí. „Ja si myslím, že to je 
svojím spôsobom aj protiústavné, 
vy nemôžete nikoho nútiť, aby išiel 
na slávnostný akt uvítania detí. To 
nebolo ani za socializmu. Ani za 
socializmu, kto si dal pokrstiť svoje 
dieťa v kostole, tak nikto ho nedo-
nútil, aby musel prísť aj na miestny 
národný výbor zapísať nejak sláv-
nostne dieťa. A my tých rodičov detí 
de facto nútime, aby išli na slávnost-
ný akt uvítania, lebo ináč nedostanú 
príspevok. Preto navrhujem vypustiť 
tento bod,“ vysvetlil Hopta. Poslan-
kyňa Jana Andruchová uviedla, že 
sa slávnostného aktu uvítania na-
rodených detí do života zúčastňuje 
už niekoľko rokov. „Je to nesmierne 
krásna aktivita, ktorú robí mesto, 

a práve preto pri tomto 
veľmi peknom ako akte 
uvítania maloletých 
detí do života sa ich 
rodičom odovzdá vlast-
ne tá finančná čiastka 
pre maloleté dieťa. Je 
to aj určitým ako keby 
ocenením, že si váži-
me, že sa tí naši rodičia 
rozhodli mať tieto deti 
a takýmto spôsobom 
im pri tejto slávnostnej 
príležitosti udeliť fi-
nančnú odmenu,“ zdô-
raznila Andruchová. 
„Je to niečo naviac, nie 
je to zo zákona, takže 
my si môžeme stanoviť 
také podmienky, ako 
sme si stanovili,“ doda-
la poslankyňa Gabriela 
Želizňáková. Hopta je presvedčený, 
že účasť na slávnostnom akte by 
mala byť dobrovoľná. „Vy ho de fac-
to nútite, že keď chce peniaze, musí 
ísť na ten slávnostný akt. Ja zastá-
vam iný názor, že každý má nárok 
na peniaze, keď príde na mestský 
úrad, vyplní papiere, doručia sa mu 
peniaze. A kto bude chcieť ísť navyše 
na ten slávnostný akt, no tak jed-
noducho pôjde aj na ten slávnostný 
akt,“ uviedol Hopta.

Návrh 200 eur pre 
rodičov neprešiel 

Návrh poslanca Miloša Merička, aby 
účasť na slávnostnom akte nebola 
podmienkou vyplatenia príspev-
ku pri narodení dieťaťa, poslanci 
neschválili. Neprešiel ani návrh 
poslanca Ivana Hoptu, aby výška 
príspevku pri narodení dieťaťa sa 
navýšila až na 200 eur. Rodičia, kto-
rí majú trvalý pobyt v Humennom 
a narodí sa im dieťa, tak dostanú 
od mesta jednorazový finančný prí-
spevok 100 eur a tým, ktorých dieťa 
nastupuje na povinnú školskú do-
chádzku, vyplatí mesto príspevok vo 
výške 150 eur.

porkačovanie zo strany 1 

Mesto prichádza s benefitmi pre Humenčanov až pred voľbami. Opozícia ich navrhovala skôr.

Poslanec Ivan Hopta navrhoval vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa už dávnej-
šie. Mesto prišlo s týmto návrhom až vo volebnom roku.   |   FOTO: MILAN POTOCKÝ

Pri narodení dieťaťa vyplatí mesto rodičom 100 eur. 
Podmienkou ale je, že sa musia zúčastniť na slávnost-
nom akte uvítania novonarodených občanov mesta.  
| ILUSTRAČNÉ  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné

20-ročný Ján z Vranova nad Top-
ľou bol vyšetrovateľom Okresné-
ho riaditeľstva Policajného zboru 
v Humennom obvinený zo zločinu 
nedovolenej výroby omamných a 
psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a obcho-
dovanie s nimi. Mladému mužovi, 
ak sa mu vina preukáže, hrozí trest 

odňatia slobody na tri až desať ro-
kov. Koncom januára tohto roku, 
v čase o 01.20 hodine na parkovis-
ku na ul. Mierovej v Humennom, 
Ján u seba neoprávnene precho-
vával omamnú a psychotropnú 
látku, a to rastlinu rodu Cannabis 
(konope), ktorú si neoprávnene za-
dovážil. U mladého muža bola náj-
dená aj modrá plastová škatuľka, v 
ktorej sa nachádzala zelená sušina, 

digitálna váha a plastová drvička 
modrej farby. „Podľa znaleckého 
posudku išlo o 5,50 gramov ko-
nope s prítomnosťou tetrahydro-
kanabinolu s priemernou koncen-
tráciou 7,5 percenta hmotnostných 
THC. Uvedené množstvo predsta-
vuje 14 až 41 obvykle jednorazo-
vých dávok drogy. Obvinený Ján 
je momentálne stíhaný na slobo-
de,“ priblížila policajná hovorkyňa Jana Migaľová.

tasr, Snina

„Do 23. marca doručíme v 17 000 
balíkoch takmer 230 ton trvanli-
vých potravín pre 6700 jednotliv-
cov a rodín,“ uviedol riaditeľ Arci-
diecéznej charity Košice Cyril Kor-
pesio. Potravinová pomoc v rámci 
programu OP FEAD 2014 – 2020 je 
určená najodkázanejším osobám. 
Príjemcami podľa zoznamov Ústre-
dia práce, sociálnych vecí a rodiny 
sú prioritne rodiny s nezaopatre-
nými deťmi, ktorým sa poskytuje 
pomoc v hmotnej núdzi, tiež prí-
jemcovia pomoci v hmotnej núdzi, 
ktorí sú invalidní, s ťažkým zdra-

votným postihnutím alebo dovŕšili 
vek s nárokom na starobný dôcho-
dok, zároveň však nemajúci prí-
jem zo zárobkovej činnosti. Jeden 
potravinový balík obsahuje okrem 
iného olej, cestoviny, ryžu, múku, 
sušené mlieko, šošovicu, hrach, 
fazuľu, instantné polievky, sardin-
ky, paštétu, guláš, bravčové mäso 
v konzervách, spolu tak 21 druhov 
trvanlivých potravín o hmotnosti 
13,5 kilogramu. O termíne prevza-
tia balíkov sú prijímatelia vopred 
informovaní osobnou pozvánkou 
alebo telefonicky. Osobám so zdra-
votným postihnutím odovzdajú 
pracovníci charity priamo v mieste 

ich bydliska. Rozdávanie potra-
vinovej pomoci charita ukončila 
v okresoch Snina a Stropkov. Vo 
zvyšných okresoch Michalovce, 
Prešov, Sabinov, Sobrance, Vra-
nov nad Topľou, Košice II, Košice 
III a Košice IV ešte pokračuje. „Za 
prvý týždeň sme odovzdali už viac 
ako 7000 balíkov z celkového počtu 
17.217 balíkov určených pre uve-
dených desať okresov,“ povedal 
Korpesio. Na telefónnom čísle sek-
retariátu arcidiecéznej charity 0910 
842 576 sa môžu občania informo-
vať, či sú podľa kritérií programu 
zaradení na zoznamoch Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Ar-

cidiecézna charita Košice sa zapája 
do potravinovej pomoci v rámci 
Slovenskej katolíckej charity, ktorá 
je partnerskou organizáciou Ústre-
dia práce, sociálnych vecí a rodiny 
v 41 okresoch Slovenskej republiky. 
„Ďalšie plánované distribúcie počas 
roka sú v termínoch 9. mája až 12. 
júna, 4. septembra až 8. októbra 
a posledná od 29. októbra do 3. de-
cembra 2018. Predpokladáme, že 
tak ako v minulom roku sa nám po-
darí rozniesť a doručiť spolu takmer 
milión kilogramov potravín predo-
všetkým viacdetným rodinám, kto-
ré sú bez príjmov a ktoré to najviac 
potrebujú,“ dodal Korpesio.

tasr, Slovensko 

Tisíce ľudí prišli v piatok podvečer 
do centra Bratislavy, aby sa zúčastnili 
jedného z desiatok spomienkových po-
chodov za zavraždených mladých ľudí, 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbeni-
cu Martinu Kušnírovú. Z Hviezdosla-
vovho námestia sa účastníci vydali na 
Námestie slobody, ktoré úplne zaplnili. 
Pochod i samotné zhromaždenie v blíz-
kosti Úradu vlády SR sa nieslo v pokoj-
nej a kultivovanej atmosfére, tak, ako 
k tomu vyzvali organizátori podujatia, 
nesúceho názov Nechceme späť 90-
te! Pochod za Jana Kuciaka a Martinu 

Kušnírovú. „Nech sa tu stretávame ako 
ľudia, ktorých táto udalosť zasiahla 
a dokázala spojiť. Dajme priestor od-
hodlaniu, spoluúčasti a láske,“ obrátila 
sa k davu organizátorka Katarína Nagy 
Pázmány. K minúte ticha na pamiatku 
obetí vraždy vyzval prítomných prezi-
dent SR Andrej Kiska, ktorý spomien-
kovú akciu podporil osobnou účasťou. 
Medzi viac ako desaťtisíc účastníkmi 
boli ľudia všetkých vekových kategórií, 
mnohí niesli podobizeň zavraždených 
mladých ľudí, iní zasa transparenty, nie-
ktorí z nich opakujúce heslá a slogany 
z demonštrácií, ktoré sa odohrali v no-
vembri 1989. Ľudia prišli vyjadriť svoju 

ľudskosť i postoj. „Prišli sme vyjadriť 
spoluúčasť s pozostalými obetí, ale tiež 
to, že to, čo sa stalo, je neprípustné a že 
s tým, čo sa deje v krajine, nie sme spo-
kojní,“ uviedol mladý pár pre TASR. Via-
cerí oslovení spomínali „moment, v kto-
rom už nemožno byť pasívny“, či „pohár 
trpezlivosti, ktorý pretiekol“. Väčšina 
pritom skloňovala slovo korupcia. „Už je 
s ňou naozaj potrebné niečo urobiť, inak 
nemáme ako krajina šancu,“ uviedol je-
den z nich. „Chcem, aby sa na Slovensku 
začal nový život, lepší, pokojnejší, bez 
korupcie a bez mafie,“ pridal sa ďalší. 
Prichádzali i rodičia s malými deťmi. 
„Chceme lepšiu budúcnosť pre naše deti, 

aby tu bolo spravodlivo, aby sa vyšetrili 
kauzy a aby naše deti mali lepšie Slo-
vensko,“ vysvetlili. Z pódia prehovorili 
k prítomným viacerí rečníci – zástupco-
via médií. Hovorili o bezprecedentnosti 
i šoku, ktorý spôsobila vražda novinára. 
O strachu, ktorý vyvoláva a občianskej 
odvahe tomuto strachu čeliť. O rázces-
tí, na ktorom po tomto čine Slovensko 
stojí. O rozhodnutí, akou cestou sa do 
budúcnosti vydá. Na záver stretnutia 
si prítomní zaspievali slovenskú hymnu. 
Spolupatričnosť vyjadrili na stretnutiach 
napríklad aj na takých miestach, ako 
Peking, Luxemburg, Hongkong, Dubaj, 
Vancouver či Štokholm a Aalborg.

V Humennom zadržali Jána s marihuanou

Arcidiecézna charita začala s distribúciou potravinovej pomoci 

Na Slovensku i vo svete pochodovali na pamiatku J. Kuciaka a M. Kušnírovej 
 SPRAVODAJSTVO  / KRIMI

U zadržaného predstavuje množstvo 14 až 41 obvykle jednorazových dávok drogy.

Arcidiecézna charita Košice začala s distribúciou potravinovej pomoci pre sociálne odkázaných. Celkovo rozdá potraviny v desiatich okresoch Košického a Prešovského kraja.

Tisícky ľudí spojila pieta i postoj k súčasnej situácii v krajine. Spomienkové pochody a stretnutia za zavraždených J. Kuciaka a M. Kušnírovú sa v piatok odohrali na viac ako 50 miestach, na Slovensku, i po celom svete.

U mladého muža bola nájdená aj modrá 
plastová škatuľka, v ktorej sa nachádza-
la marihuana.  |   FOTO: POLÍCIA
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mpo, Humenné,  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru v Humen-
nom začal trestné stíhanie pre zlo-
čin krádeže  spáchaného v súbehu s 
prečinom porušovania domovej slo-
body. Prešovská krajská policajná 

hovorkyňa Jana Migaľová priblížila, 
že zatiaľ neznámy páchateľ v dobe 
od 5. do 26. februára neoprávnene 
vošiel do pivnice v jednom z obyt-
ných domov na ul. Duchnovičovej 
v Humennom. Z pivnice odcudzil  
televízor a 1 000 kusov originálnych 
DVD diskov s nahrávkami rôznych 

filmov. Majiteľovi bola 
spôsobená škoda vo 
výške takmer 600 eur. 
Páchateľovi pri tom-
to trestnom čine hrozí 
trestná sadzba odňatia 
slobody na tri až desať 
rokov.

mpo, Humenné 

Poverený príslušník Obvodného 
oddelenia Policajného zboru  v Hu-
mennom vedie trestné stíhanie za 

prečin krádeže, zo spáchania ktoré-
ho je podozrivý 15-ročný Humenčan 
Dominik. „Mladík v nedeľu 25. feb-
ruára o 03-tej hodine ráno neopráv-
nene vošiel do jednej z predajní na 

Ulici 26. novembra v Humennom.  
Z chladničky vzal plechovku piva. 
Na základe dôkaznej situácie bolo 
Dominikovi vznesené obvinenie, 
kde mu vzhľadom na jeho vek hrozí 

trest odňatia slobody na jeden rok. 
Obvinený chlapec je stíhaný na slo-
bode,“ vysvetlila policajná hovorky-
ňa Jana Migaľová.

mpo, Ulič 

Poverený príslušník Obvodného od-
delenia Policajného zboru v Snine 
vedie trestné stíhanie vo veci pre-
činu ublíženia na zdraví, z ktorého 

bolo vznesené obvinenie 28-ročné-
mu Radoslavovi z Uliča. Radoslav 
koncom decembra minulého roku 
vo večerných hodinách v jednom 
z domov v rodnej obci zapálil pe-
tardu a vsunul ju pod sveter 15-roč-

nému Patrikovi. Petarda následne 
explodovala. Patrik týmto neroz-
vážnym konaním Radoslava utrpel 
popáleninu v oblasti kľúčnej kosti 
a hrudníka, ako aj ruptúru membrá-
ny bubienka ucha. „Zranenia si pod-

ľa lekárskeho potvrdenia vyžiadali 
dobu liečenia 25 dní. Obvinený muž 
je stíhaný na slobode, hrozí mu ale 
trest odňatia slobody na jeden až tri 
roky,“ ozrejmila prešovská krajská 
policajná hovorkyňa Jana Migaľová. 

tasr, Michalovce,  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Polícia odhalila ďalšie dva prípa-
dy nelegálneho zamestnávania 
cudzincov v Bratislave a Micha-
lovciach. TASR o tom informovala 
hovorkyňa Prezídia Policajného 
zboru (PPZ) Denisa Baloghová.  
„V pondelok (19.2.) policajti cu-
dzineckej polície s inšpektorátom 
práce vykonali kontrolu v prevádz-
ke bratislavského zberného dvora,“ 
uviedla hovorkyňa PPZ s tým, že 
kontrolovali štátnych príslušní-
kov tretích krajín. Policajti zistili, 
že cudzinci neboli preškolení o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, nemali povolenie na pobyt 
na území Slovenskej republiky 
ani pracovné povolenie. „Policajti 
predviedli na oddelenie ôsmich 
cudzincov. Siedmich Srbov a jed-
ného štátneho príslušníka Bosny 
a Hercegoviny vyhostili z nášho 

územia s 15-dňovou lehotou na 
vycestovanie,“ ozrejmila Balogho-
vá. Zároveň informovala aj o akcii 
z utorka (20.2.), ktorá sa usku-
točnila v pekárni na východnom 
Slovensku v obci v Michalovskom 
okrese. Tam zasahovali príslušníci 
cudzineckej polície z Michaloviec 
a inšpektorátu práce z Košíc. „Na 
policajnom oddelení skončili dve 
štátne príslušníčky Ukrajiny. Jed-
na vykonávala inú prácu, než na 
akú mala udelené víza, a druhá sa 
na Slovensku zdržiavala v rozpo-
re s medzinárodnými zmluvami. 
Policajti ich vyhostili a určili im 
zákaz vstupu na naše územie aj na 
územie všetkých členských štátov 
EÚ na jeden rok. Na vycestovanie 
dostali sedem dní,“ uviedla hovor-
kyňa PPZ. Hlavným cieľom akcií 
„BRA“ je podľa nej kontrola opráv-
nenosti pobytu cudzincov, nelegál-
neho zamestnávania cudzincov, 

dodržiavanie pobytového režimu 
cudzincov, dodržiavanie povinnos-
tí iných právnických osôb v zmys-
le zákona o pobyte cudzincov a 
kontrola miest a objektov, kde je 
predpoklad neoprávneného zdr-
žiavania sa cudzincov na území SR. 
„V prípadoch zamestnávateľov, 
ktorí cudzincov nelegálne zamest-

návali, konajú príslušné inšpekto-
ráty práce a po vykonaní úkonov 
nie je vylúčené aj konanie polície 
voči osobám zodpovedným za ne-
legálne zamestnávanie cudzincov 
na území Slovenska,“ uzavrela 
Baloghová s tým, že polícia bude v 
týchto akciách pokračovať naďalej.

Zlodej ukradol v Humennom televízor a tisíc DVD diskov

Dominik ukradol plechovku piva

Mladíkovi explodovala petarda pod svetrom

Polícia odhalila ďalšie prípady nelegálneho zamestnávania cudzincov aj pri Michalovciach 

Zapálenú petardu mu vsunul pod sveter kamarát. Pätnásťročný Patrik utrpel popáleninu v oblasti kľúčnej kosti a hrudníka.
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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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KÚPALISKO V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový BAZÉN 

ut 08.15 – 09.00 hod.
 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, pia 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 12.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 
ut - sob 12.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy

ut - sob 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
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Určite lepšie je, keď ťa 
zima chveje, než marcové 

slnko ťa zahreje.

Aké počasie na sv. 
Františku Rímsku  

(9. 3., rehoľníčka), taký by 
malo byť celý mesiac.

Keď pluh i zem ryje,  
zima ešte žije.

Vidíš v marci chlapa 
nahatého, volíš vidieť 
radšej vlka chlpatého.

V kožuchu sej jarinu, 
v košeli oziminu. 

Najlepšie sliepky sú 
marcové.

Ak v marci kukučka kuká 
a bocian klepoce, dočkáme 

sa teplého leta.
(jac)

PRANOSTIKA
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tasr, Vysoké Tatry,   

Tridsaťpäťročný Poliak zraneniam pod-
ľahol, avšak 30-ročnú horolezkyňu sa 
podarilo zachrániť a letecky transporto-
vať do Košíc. „AutoPulse je špeciálne za-
riadenie, ktoré dokáže počas resuscitácie 
automaticky mechanicky stláčať hrudník 
pacienta aj v mimoriadnych situáciách 
alebo v extrémnom prostredí, kde za 
normálnych okolností nie je možné re-
suscitáciu vykonať manuálne dlhodobo,“ 
uviedol šéf Horskej záchrannej služby 

(HZS) Jozef Janiga. HZS disponuje dvo-
ma týmito zariadeniami od konca minu-
lého roka, a to v rámci skvalitňovania 
zdravotnej starostlivosti v horách, čím 
sa podľa neho v tomto smere radí medzi 
svetovú špičku. „Pacient, ktorý je hlboko 
podchladený, nemusí javiť známky živo-
ta, napriek tomu má za určitých priazni-
vých okolností šancu na prežitie. Počas 
transportu si stav hlboko podchladenej 
pacientky vyžadoval nepretržitú mecha-
nickú resuscitačnú podporu, bez tohto 
zariadenia by takýto transport nebol 

realizovateľný,“ zdôraznil Janiga s tým, 
že za podpory AutoPulsu tak mohli ženu 
letecky transportovať do špecializované-
ho centra Východoslovenského ústavu 
srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) 
v Košiciach za účelom napojenia na tzv. 
ECMO. To je zariadenie, ktoré je schop-
né mechanicky zabezpečiť mimotelový 
obeh, okysličenie krvi a zohrievanie pa-
cienta. Pred zimným obdobím HZS ini-
ciovala stretnutia so zástupcami zložiek 
Integrovaného záchranného systému 
a VÚSCH v Košiciach, kde sa vytvoril 

algoritmus postupu pre takéto prípady. 
„Pevne veríme, že v budúcnosti sa vďaka 
tomuto prístroju a vďaka následnej sta-
rostlivosti zvýšia šance na záchranu hl-
boko podchladených ľudí a osôb zasypa-
ných lavínou. Takéto reálne prípady nás 
jednoznačne utvrdzujú v tom, že množ-
stvo energie investovanej do získavania 
najnovších poznatkov v oblasti horskej 
urgentnej medicíny a špičkového mate-
riálno-technického vybavenia majú pri 
záchrane života neoceniteľný význam,“ 
uzatvára Janiga. 

tasr, Snina

Ako informovala hovorkyňa radnice Eva 
Mihaliková, začiatkom minulého týždňa 
sa uskutočnil ďalší z pravidelných kon-
trolných dní na stavbe. Zúčastnili sa na 
ňom všetky dotknuté strany. „Aj napriek 
zimným mesiacom pokročili stavebné 
práce tak, že termín ukončenia celej re-
konštrukcie, ktorým je 12. máj 2018, 
bude dodržaný,“ zdôraznila. Samospráva 
získala na rekonštrukciu MŠ nenávratný 

finančný príspevok vo výške takmer 445 
000 eur, čo predstavuje 95 % celkových 
oprávnených výdavkov projektu. Znížiť 
má energetickú náročnosť budovy. Práce 
sú zamerané na zlepšenie tepelnoizo-
lačných vlastností obvodových stien a 
strešného plášťa objektu, výmenu výplní 
okenných otvorov a otvorov zasklených 
stien. Súčasťou projektu je tiež hydrau-
lické vyregulovanie vykurovacej sústavy, 
rekuperácia priestorov vrátane elektro-
inštalácie, ako aj kompletná výmena žia-

roviek za LED žiarovky. Stavbu realizuje 
humenská spoločnosť Reinter, s. r. o., 
ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní. 
Mihaliková ďalej uviedla, že koncom mi-
nulého týždňa sa uskutočnilo aj pracovné 
stretnutie predstaviteľov samosprávy so 
zástupcami projekčnej kancelárie v sú-
vislosti s krytou plavárňou, ktorá by mala 
vzniknúť v bezprostrednej blízkosti MŠ na 
Kukučínovej ulici. Riešili podľa nej finál-
nu podobu projektu. „Napr. výber nášľap-
nej vrstvy podlahy, ktorá by mala okrem 

tepelno-izolačných vlastností spĺňať aj 
prísne hygienické a protišmykové krité-
riá,“ vysvetlila. Definitívny termín ukon-
čenia projektovej dokumentácie na stavbu 
krytej plavárne je podľa nej do polovice 
marca 2018. „Nasledovať budú procesy 
stavebného konania a verejného obsta-
rávania na zhotoviteľa stavby,“ doplnila. 
V rovnakom areáli by mohla vzniknúť 
aj hokejová hala, ktorá by mala byť podľa 
Mihalikovej realizovaná s podporou Slo-
venského zväzu ľadového hokeja.

tasr, Vranov nad Topľou 

Aktivisti, viaceré samosprávy, ale aj 
osobnosti z okresu Vranov nad Topľou 
opätovne bojujú za návrat lodnej dopra-
vy na vodnú nádrž Domaša. Našli už aj 
vhodnú loď, so žiadosťou o dotáciu na jej 
zakúpenie sa obrátili listom i na premiéra 
Roberta Fica (Smer-SD). Loď na Doma-
ši prevádzkovali naposledy v roku 1992. 
O jej prinavrátenie sa subjekty angažujúce 
sa v oblasti cestovného ruchu na Doma-
ši snažia dlhodobo. Naposledy to bolo 
v roku 2015 a 2016, keď tam chceli dotiah-
nuť loď Ondava z Dunaja, tá však mala 
svojho nájomcu. „Tento pokus je najre-
álnejší preto, že padli zákonné prekážky, 
keďže prezident pred pár dňami podpísal 
novelu vodného zákona, ktorá umožňu-

je plavbu motorových lodí po Domaši,“ 
uviedol na piatkovej tlačovej konferencii 
starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ. 
Podľa neho sa obec aktívne zapojila do 
legislatívneho procesu aj v rámci pripo-
mienkového konania. Loď našli v Prahe, 
ide o identický typ plavidla, ktoré z Do-
maše odišlo v roku 1992. „Je po generál-
nej oprave, má klimatizáciu, kúrenie, čo 
umožní predĺžiť sezónu na desať mesiacov 
a viac, keď Domaša nezamrzne. Má soci-
álne zariadenia, kuchyňu, nízky ponor, vie 
pristáť prakticky všade v okolí Domaše, 
kde budú len trošku vytvorené podmien-
ky,“ spresnil. Dĺžka lode je takmer 32 met-
rov, šírka 5,4 metra. Kapacita podpalubia 
je 60 osôb, podobný počet sa zmestí i na 
slnečnú palubu. Jej príchodu na východ 
bránia podľa Kapraľa jedine peniaze. 

„Myslím si, že ak vláda podporí najme-
nej rozvinutý okres a uverí myšlienke, že 
lodná doprava na Domaši oživí cestovný 
ruch, tak sa nám ju podarí do leta tohto 
roku sprevádzkovať,“ dodal. Spomínaná 
loď stojí podľa neho orientačne 390.000 
eur s DPH. Iniciátori tejto myšlienky majú 
premyslenú už aj logistiku. „Po rôznych 
kanáloch by sa dostala až na Dunaj, od-
tiaľ do Srbska a po Tise a Bodrogu až do 
Trebišova, odkiaľ by sme ju po cestách 
prepravili až na Domašu. Myslím si, že už 
to máme premyslené tak, aby sa to poda-
rilo,“ zdôraznil. Odhadované náklady na 
prepravu sa pohybujú okolo 20.000 eur. 
„Prevádzkovala by ju naša obec a trúfame 
si zabezpečiť pravidelnú lodnú dopravu,“ 
uzavrel. Predseda predstavenstva Oblast-
nej organizácie cestovného ruchu Horný 

Zemplín a Horný Šariš a starosta obce 
Malá Domaša Jaroslav Makatúra uviedol, 
že loď by podnietila podnikateľské sub-
jekty k  činnosti. „Prepájala by jednotlivé 
strediská a nadväzovala na seba ďalšie 
aktivity,“ zdôraznil. Podľa neho by roz-
voj cestovného ruchu vzrástol o 50 % do 
roka od príchodu lode. Napojiť by sa naň 
mohli aj ďalšie regióny, ako Medzilaborce, 
Snina, Humenné či Stropkov, v ktorých sa 
nachádza množstvo ďalších atrakcií pre 
potenciálnych turistov. Tlačový a infor-
mačný odbor Úradu vlády SR pre TASR 
potvrdil, že žiadosť obce Kvakovce im 
doručili 13. februára 2018 ako žiadosť o 
finančnú pomoc z rezervy predsedu vlády 
SR. „Bude posúdená zákonným spôsobom 
rovnako ako ostatné žiadosti o finančnú 
pomoc z rezervy,“ uvádza sa v stanovisku.

Horskí záchranári prvýkrát použili v teréne špeciálne zariadenie AutoPulse 

Snina: Škôlka na Kukučínovej ulici má byť  zrekonštruovaná do polovice mája  

Aktivisti opäť  bojujú o prinavrátenie lodnej dopravy na Domašu, našli už aj loď 

Na Slovensku sa prvýkrát v histórii počas ostrého zásahu v horách použilo pri záchrane ľudského života špeciálne zariadenie 
AutoPulse. Stalo sa tak v nedeľu 18. februára počas záchrannej akcie vo Vysokých Tatrách, pri ktorej lavína zasypala dvoch ľudí. 

Materská škola (MŠ) na Kukučínovej ulici v Snine by mala byť zrekonštruovaná do polovice mája tohto roka. Práce stále 
prebiehajú počas riadnej prevádzky. Táto škôlka je kapacitne najväčšou v meste, navštevuje ju viac ako 100 detí.
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Milan Potocký, Humenné    

Táto správa poteší rodičov detí, kto-
ré navštevujú základné školy v Hu-
mennom. Už aj žiaci 5. až 9. ročníka 
základných škôl s trvalým pobytom 
v meste Humenné budú cestovať 
mestskou autobusovou dopravou úpl-
ne zadarmo. Rozhodli o tom poslanci 
na poslednom rokovaní mestského 
zastupiteľstva. Za návrh poslanca 
Miloša Merička bolo 13 poslancov, 10 
sa zdržali hlasovania, ale nikto nebol 
proti. Zadarmo môžu jazdiť mestskou 
dopravou od roku 2014 aj žiaci 1. – 4. 
ročníka základných škôl s trvalým po-
bytom na území mesta Humenné, ob-
čania mesta vo veku od 65 rokov vyššie 
a držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, ale 
aj senior karty.

Poslancom chýbajú bliž-
šie informácie o mestskej 
doprave
Mestskú autobusovú dopravu zabez-
pečuje v Humennom spoločnosť DZS 
– M.K. TRANS, s. r. o. Poslankyňa 
a zároveň členka komisie dopravy 

a mestskej zelene Mária Cehelská na 
rokovaní zastupiteľstva upozornila, že 
poslancom chýbajú bližšie informácie 
o fungovaní mestskej dopravy, ktorú 
mesto každoročne dotuje. Cehelská 
uviedla, že v minulosti poslanci kaž-
doročne vyhodnocovali činnosť do-
pravcu. „Takže ja sa pýtam, koľko ki-
lometrov napríklad najazdili autobusy 
mestskej dopravy, koľko cestujúcich 
prepravili, aká je suma na jeden kilo-
meter, aké je porovnanie za tých päť 
rokov? Aké možnosti hľadá mesto na 
racionalizáciu mestskej autobusovej 
dopravy, ktoré spoje sú s najnižším 
počtom prepravovaných osôb a s naj-
vyššou vyprodukovanou stratou? Je 
mi jasné, že je pre mesto stále stra-
tová, uhrádzanie tejto straty by však 
malo vyplývať zo zákona,“ povedala 
Cehelská. Spresnila, že primeranú 
toleranciu tejto straty by malo mesto 
zohľadňovať aj ku vzťahu k verejným 
financiám a prepravovaným občanom. 
„Kto upravuje trasovanie, respektíve 
časy odchodov? Na komisii dopravy 
sme akurát odsúhlasili, že ide ďalší 
nový spoj,“ poznamenala poslankyňa.  

Viceprimátor: 
Mesto inten-
zívne rokovalo 
s dopravcom
Zástupca primá-
torky Andrej Se-
manco potvrdil, 
že situácia okolo 
mestskej autobu-
sovej dopravy sa na 
dopravnej komisii 
neprejednávala. 
„Ale vedenie viac-
krát sedelo s po-
skytovateľom tejto 
služby a dohodli sa 
na konkrétnostiach 
tak, aby občania 
spokojne užívali 
mestskú dopravu,“ 
reagoval zástupca 
primátorky. „Od-
bor dopravy a ži-
votného prostredia 
intenzívne praco-
vali s poskytovateľom tejto služby. Je 
pripravené rozšírenie niektorých spo-
jov tak, aby sme vyhovovali požiadav-

kám občanov, aby občania boli stále 
spokojnejší s touto službou,“ povedal 
viceprimátor. 

tasr, Prešov, Košice  

V rámci arcidiecézy sa venujú práci 
s Rómami v štyroch dominantných 
centrách, ktorými sú košické síd-
lisko Luník IX, sídlisko Poštárka 
v Bardejove, obec Jarovnice v okre-
se Sabinov a v Hanušovciach nad 
Topľou. „Sú to výchovno-vzde-
lávacie a voľnočasové aktivity 
s množstvom iných menších, ako 
napríklad práčovňou pre zvýše-
nie hygieny, rôznymi službami či 
ponukou čistej vody,“ priblížil pre 
TASR Fabian. Čo sa týka bohoslu-
žieb, oficiálne liturgické texty nie sú 
podľa jeho slov doteraz schválené. 
„Používajú sa piesne v rómskom 

jazyku a niekedy modlitba Otče 
náš,“ spresnil Fabian. Saleziáni 
dona Bosca svoju činnosť vyvíjajú 
od roku 2008 aj na košickom síd-
lisku Luník IX. Na bardejovskom 
sídlisku Poštárka, kde pôsobia od 
roku 1990, zriadili výchovno-vzde-
lávacie centrum, ako aj základnú 
a materskú školu. „Na sídlisku 
Poštárka máme tiež pastoračné 
centrum, v ktorom organizujeme 
rôzne stretnutia s mladými. Tento 
rok sme začali s doučovaním pre 
deti, na ktorých vidíme, že majú na 
viac, aby skončili nielen základnú 
školu a povinnú školskú dochádz-
ku, ale aby išli ďalej na stredné 
školy,“ uviedol pre TASR salezián-

sky kaplán Peter Varga, ktorý tam 
pôsobí päť rokov. V kostole pri-
pravujú tamojších obyvateľov na 
prvé sväté prijímanie, birmovku, 
manželstvo a slúžia pre nich sväté 
omše. Oficiálne schválené modlitby 
v rómskom jazyku podľa Vargu ne-
majú. „Občas sa s nimi modlíme aj 
po rómsky. Sú však viaceré verzie, 
čiže potom je s tým problém, kto-
rý preklad je dobrý. Nie je to ešte 
tak udomácnené, povedal by som. 
Oni sami nechcú prijímať oficiálny 
rómsky jazyk, ktorý je schválený, 
radšej používajú svoje nárečie. 
Máme preklad Biblie do rómčiny 
urobený podľa kodifikovaného 
rómskeho jazyka a oni sami hovo-

ria, že niektorým slovám nerozu-
mejú, že sú im cudzie,“ skonštato-
val Varga. Podľa neho miestni sa 
medzi sebou rozprávajú po rómsky. 
Práve preto tam zriadili školu, aby 
deťom pomohli zvládnuť slovenský 
jazyk. „Stáva sa, že deti sú radšej ti-
cho, ako keby sa mali rozprávať po 
slovensky. Napríklad, ak chlapec 
alebo dievča zablúdi v meste, tak sa 
neopýta, kam ma ísť, lebo sa hanbí, 
že sa nevie dobre spýtať,“ priblížil 
Varga. „Myslím si, že jazyk vždy 
patrí ku kultúre a bolo by zlé, keby 
ho stratili, ale ak chcú žiť tu, na Slo-
vensku, tak potrebujú vedieť aj po 
slovensky,“ dodal Varga.

Humenné: Mestskou dopravou budú cestovať  zadarmo aj žiaci II. stupňa

Rómovia sa spoločne modlia i vo svojom materinskom jazyku 

Mestské zastupiteľstvo v Humennom schválilo návrh poslanca Miloša Merička, aby aj humenskí žiaci II. stupňa základných škôl s trvalým 
pobytom v meste Humenné cestovali mestskou autobusovou dopravou zadarmo.

Rómovia na východnom Slovensku sa modlia i vo svojom materinskom – rómskom jazyku. Oficiálne liturgické texty však podľa hovorcu 
rímskokatolíckeho Arcibiskupského úradu v Košiciach Jaroslava Fabiana k dispozícii nie sú. 

Poslanec Miloš Meričko presadil, aby aj žiaci 5. až 9. ročníka základných škôl s trvalým 
pobytom na území mesta jazdili mestskou dopravou zadarmo. |   FOTO: MILAN POTOCKÝ

Zadarmo môžu jazdiť mestskou dopravou od roku 2014 žiaci 1. – 4. ročníka základných 
škôl s trvalým pobytom na území mesta, Humenčania vo veku od 65 rokov vyššie, dr-
žitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, ale aj senior karty.  |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

V týchto dňoch v nemocnici podľa 
jej slov odstránili starý nefunkčný 
počítačový tomograf, ktorý pra-
coval v nepretržitej 24-hodino-
vej prevádzke desať rokov. „V prie-
behu tohto a nasledujúceho týždňa 
sa pripravujú priestory, vrátane 
podlahy a elektrických rozvodov 
na inštaláciu nového prístroja, na 
kúpe ktorého sa mesto finančne 
podieľalo 65 percentami z celkovej 
hodnoty,“ spomenula. Financie na 
jeho kúpu vyčlenila samospráva aj 

zo svojho rozpočtu vo výške 300 
000 eur. Mesto je 100-percentným 
vlastníkom nemocnice. Prispieť sa 
rozhodli aj obce Sninského okre-
su. Nemocnica ešte vlani požiadala 
o sponzorský príspevok aj širokú 
verejnosť a podnikateľské subjekty. 
Podľa nemocnice v tomto prípade 
totiž nebolo možné žiadať o pro-
striedky z fondov EÚ. „Hlavným 
cieľom vedenia sninskej nemoc-
nice a vedenia mesta je neustále 
zvyšovanie kvality poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti. Pomôcť 
pri tom by mal aj nový počítačový 

tomograf, ktorý bude slúžiť nielen 
pacientom zo Sniny, ale aj z celého 

regiónu,“ uviedla Mihaliková.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Na Slovensku je aktuálne napoje-
ných na políciu takmer 5600 by-
tov, domov a iných objektov. „K 31. 
decembru minulého roku bolo pri-
pojených na pulty centralizovanej 
ochrany Policajného zboru (PCO) 
spolu 5491 objektov. Z nich bolo 
819 rodinných domov a 142 bytov 
ako fyzických, tak aj právnických 
osôb, a potom sú to objekty, ktoré 
z taktických dôvodov bližšie polícia 
nešpecifikuje. Priemerne polícia 
pri narušení objektu napojeného 
na PCO zasahuje do dvoch minút, 
odvíja sa to od vzdialenosti hliadky 
od objektu, ako aj od ďalších okol-
ností. Môže napríklad však zasaho-
vať aj iná hliadka ako hliadka, ktorá 
je najbližšie, keď si tá druhá plní 
iné služobné povinnosti. Výhodou 
pri napojení na PCO je napríklad 
aj využitie psovodov,“ priblížil pre 
TASR hovorca Prezídia Policajného 
zboru (PZ) SR Michal Slivka. Podľa 
jeho slov slovenská polícia v roku 
2017 zaznamenala celkom 78 na-
rušení takto pripojených objektov, 
pri ktorých bolo vykonaných 52 
úspešných zákrokov. Zadržaných 

bolo 38 páchateľov a preukázaných 
41 trestných skutkov. „Najviac ob-
jektov pripojených na PCO je spra-
vidla v okresoch, kde sa nachádza 
súčasne aj sídlo krajského riadi-
teľstva Policajného zboru. Sú to 
okresy Bratislava I., Trnava, Tren-
čín, Banská Bystrica, Nitra, Martin, 
Prešov a Košice,“ povedal ďalej 
hovorca. Aktuálne bolo k 16. febru-
áru tohto roku pripojených na PCO 
už 5579 objektov. Zaznamenaných 
bolo v tomto roku desať narušení 
s ôsmimi úspeš-
nými zákrokmi. 
Zadržaných bolo 
12 páchateľov 
a preukázaných 
12 trestných 
skutkov. „Pri-
pojenie na PCO 
prevádzkovaný 
políciou nie je 
až tak finančne 
náročné a zatiaľ 
je stále dlhodo-
bo nemenné. 
Najnižší mož-
ný poplatok za 
p o s k y t o v a n i e 
služby technic-

kej ochrany objektu je 16,12 eura 
mesačne. Najvyšší možný popla-
tok za poskytovanie služby tech-
nickej ochrany objektu je 140,77 
eura mesačne. K tomu je potrebné 
pripočítať jednorazové poplatky 
pri zriadení pripojenia na PCO,“ 
povedal Slivka. „Vstupný poplatok 
ceny prenosovej cesty je 39,80 eura 
a vstupný poplatok ceny služby PZ 
je 33,19 eura. Zariadenie, respek-
tíve techniku si po konzultácii s 
policajtmi služby ochrany objektov 

obstaráva a inštaluje na vlastné ná-
klady objednávateľ,“ objasnil ďalej 
hovorca Prezídia PZ SR. Objekt je 
monitorovaný 24 hodín denne, a to 
aj v prípade výpadku elektriny. Ak 
sa páchateľ vláme do takto chrá-
neného objektu, alarm na to ihneď 
upozorní políciu. Zásahová jednot-
ka do niekoľkých minút zakročí 
priamo na mieste. Hliadky sú vyba-
vené špeciálnou výzbrojou a výstro-
jom tak, aby boli schopné zadržať i 
skupinu nebezpečných páchateľov.

Snina: Inštalácia nového CT prístroja by sa mala uskutočniť  v marci 

Na Slovensku je takmer 5 600 bytov a domov napojených na políciu  

V sninskej nemocnici budú mať nový CT prístroj, nainštalovať by ho mali v priebehu marca.  
Jeho dodávku v hodnote 535 200 eur s DPH vysúťažili nedávno. Informovala o tom hovorkyňa radnice Eva Mihaliková.
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tasr, Humenné,    

Podľa Viktora Wurma z organizácie 
Košice Región Turizmus produkt 
„Vlakom za UNESCOM“ sa vlani 
veľmi osvedčil. „V harmonograme 
bolo šesť takýchto nostalgických 
jázd, ktoré vždy začínali v Košiciach 
a ich hlavným cieľom bola vždy iná 
pamiatka svetového dedičstva UNES-
CO v našom regióne. Cestujúci, ktorí 
s nami týmito nostalgickými vlakmi 
vyrážali, mali vždy možnosť spoznať 
nielen konkrétnu pamiatku, ale aj za-
ujímavé miesta v okolí. Pridávali sme 

k hlavnej pamiatke aj ďalšie možnosti 
výletov v okolí, aby z prestíže da-
nej pamiatky mohlo ťažiť aj okolie,“ 
uviedol pre TASR Wurm. Výlety boli 
podľa jeho slov vypredané už týž-
deň pred termínom, preto sa v nich 
rozhodli pokračovať a rozšíriť ich. 
„Okrem jázd, ktoré budeme organizo-
vať z Košíc, sa pridajú aj jazdy, ktoré 
budú začínať mimo nášho regiónu. 
Bude to niekoľko jázd, ktoré pôjdu 
z Humenného a jedna jazda dokonca 
zo vzdialenejších končín, zo západ-
ného Slovenska,“ prezradil Wurm. 
Prvý výlet vlakom, 1. mája, sa usku-

toční z Humenného cez Michalovce, 
Trebišov až do Košíc a bude spojený 
s oslavami Dňa mesta Košice. „Hneď 
nato, 5. mája, sa už pôjde skutočne za 
UNESCOM. Vyrazíme z Košíc a hlav-
ným motívom jazdy je „Za majstrom 
Pavlom“, čiže sa pôjde na Spiš a do 
Levoče. Potom 25. až 27. mája to bude 
väčší výlet zo západného Slovenska. 
Vlak bude štartovať v Topoľčanoch, 
potom sa cestujúci zastavia v Gom-
baseku a Gombaseckej jaskyni, ktorú 
navštívia. Vlak potom bude pokračo-
vať do Košíc, kde výletníci prenocujú, 
a na druhý deň vyrazia smerom na 

juhovýchod do oblasti Tokaj, kde ich 
čaká ochutnávka tokajských vín, ale aj 
návšteva Múzea a Kultúrneho centra 
južného Zemplína v Trebišove a ďal-
ších pamiatok, ktoré sa v tejto loka-
lite nachádzajú. Tretí deň sa potom 
vrátia severnou trasou cez Poprad do 
Turčianskych Teplíc,“ priblížil Wurm. 
Ďalšie jazdy až do septembra budú 
napríklad k Spišskému hradu, Dob-
šinskej ľadovej jaskyni, na Gemer či 
do Jasova. Všetky potrebné informá-
cie nájdu záujemcovia na internetovej 
stránke www.unesconadosah.sk.

tasr, Snina  

Sninská samospráva by chcela zre-
alizovať viaceré menšie investičné 
zámery. Na časť z nich by chcela 
získať cudzie zdroje, druhú časť po-
kryje z vlastných. TASR o tom in-
formovala hovorkyňa radnice Eva 
Mihaliková. V prípade výstavby 

dvoch detských ihrísk pri mater-
ských školách (MŠ) Budovateľská 
a Palárikova mesto reaguje na vý-
zvu Úradu vlády SR na predklada-
nie žiadostí o poskytnutie dotácie 
v programe Podpora rozvoja športu 
na rok 2018. Žiadateľom o nená-
vratný finančný príspevok a zá-
roveň stavebníkom budú MŠ. Pri 

týchto aktivitách je určená výška 
podpory od 8000 do 13.000 eur. 
Spolufinancovanie tvorí minimál-
ne päť percent. „Tieto investičné 
zámery budú realizované len v prí-
pade získania dotácie,“ uvádza sa 
v dôvodovej správe k materiálu, 
ktorý sninskí poslanci schválili na 
svojom februárovom zasadnutí. 

Mesto bude zároveň rekonštruovať 
Námestie Božieho milosrdenstva, 
ktoré je v zlom stavebno-technic-
kom stave. Pôvodný liaty asfalt 
nahradí zámková dlažba. Predpo-
kladaný náklad je približne 16.000 
eur. Zároveň uskutoční výstavbu 
miestnej komunikácie na Jesen-
ského ulici.

ts, Slovensko  

Stalo sa tak pri príležitosti Medzi-
národného dňa colníctva, ktorý sa 
oslavuje od roku 1983 na počesť vý-
ročia prvého zasadnutia Rady pre 
colnú spoluprácu. Múzeum colníc-
tva a finančnej správy bude otvo-
rené v zimnej sezóne každý utorok 
a štvrtok od 9.00 do 17.00 hod. 
V bratislavskej Devínskej Novej Vsi 
- na hranici bývalých obchodných 
ciest za čias Rakúsko–Uhorska – 
otvorila finančná správa Múzeum 
colníctva a finančnej správy. Novú 
expozíciu pripravila finančná sprá-
va v budove, ktorá kedysi slúžila 
ako mýtnica (Kendeffyho dom). Po-
stavená bola okolo roku 1771. Prvá 
písomná zmienka o tomto mieste 

v blízkosti Moravy sa však spomí-
na už v roku 1715. Píše sa v nej o 
stanici kontrolujúcej vývoz palivo-
vého dreva a dobytka do Rakúska. 
Sídlila zrejme na jednej z hlavných 
diaľkových ciest, ktorých súpis ob-
novila Mária Terézia v roku 1751. 
„Je v tom veľká symbolika – otvo-
riť múzeum colníctva a finančnej 
správy na mieste, ktoré významnou 
mierou prispelo k obchodu, trans-
portu tovarov a cestovania v Euró-
pe od čias stredoveku,“ povedal pri 
otvorení prezident finančnej správy 
František Imrecze. „Múzeum bude 
v zimnej sezóne otvorené každý 
utorok a štvrtok od 9.00 do 17.00 
hod. Počas jarnej a letnej sezóny 
budeme, samozrejme, otváracie 
hodiny predlžovať. Múzeum sa 

totiž nachádza pri cyklomoste, a 
preto v turisticky atraktívnejšej se-
zóne bude prístupné aj cez víkend. 
Expozíciu stojí za to vidieť – nielen 
žiakom a študentom zo škôl, ale aj 
všetkým, ktorých zaujíma colníctvo 
a jeho história. Želám múzeu veľa 
návštevníkov, krásnych exponátov 
a pútavých prehliadok,“ doplnil 
pri oficiálnom otvorení prezident 
Imrecze. Návštevník v múzeu uvi-
dí ukážku colnej pracovne z tri-
dsiatych rokov minulého storočia, 
spozná historický vývoj výberu 
mýta, cla a daní na našom území 
od najstarších čias až po súčasnosť. 
Expozíciu múzea spestrujú unifor-
my a pracovné nástroje colníkov. 
K zaujímavým exponátom patria i 
predmety zadržané colníkmi v sú-

časnosti (pašovaný tovar, nelegálny 
dovoz, falzifikáty známych značiek 
atď.). Finančná správa opätovne 
otvorila svoje múzeum po takmer 
štvorročnej prestávke. Na jar roku 
2014 muselo najmenšie múzeum 
na Slovensku zatvoriť svoju expo-
zíciu v jednom z dvoch mýtnych 
domčekov pri bratislavskom Sta-
rom moste z dôvodu rekonštrukcie 
mosta. V týchto priestoroch na pra-
vom brehu Dunaja sídlilo múzeum 
od mája 2012. Pre rôzne adminis-
tratívno-technické prekážky sa už 
múzeum do pôvodných priestorov 
nevrátilo. Momentálne tak sídli 
v Bratislave v mestskej časti De-
vínska Nová Ves (Istrijská ul. 49) 
v priestoroch prenajatých od mest-
skej časti. 

Nostalgické jazdy vlakom za pamiatkami odštartujú v Humennom

V Snine chcú zrealizovať  viaceré menšie investičné zámery 

Na Slovensku opäť  otvorili Múzeum colníctva a finančnej správy

Po minuloročnom úspechu nostalgických jázd vlakom ich organizácia Košice Región Turizmus rozširuje mimo Košického kraja. Prvý 
výlet vlakom sa uskutoční 1. mája z Humenného cez Michalovce, Trebišov až do Košíc a bude spojený s oslavami Dňa mesta Košice.

Finančná správa má opäť svoje múzeum. Prezident finančnej správy František Imrecze otvoril v Devínskej Novej Vsi Múzeum colníctva a finančnej správy. 
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objavená detská kresba. Eva je roz-
hodnutá nečakané odhalenie veľko-
ryso ignorovať, ale Tereza, ktorej sa 

rozpadáva vlastný život, sa k prízraku 
nevlastného brata upne. Spoločne 

s matkou sa vydávajú Ludvíkovým 
veteránom volga GAZ 21 po stopách 

jeho bývalých mileniek (V. Cibulková, 
E. Holubová, H. Maciuchová) a priate-
ľov (B. Polívka, E.MVášáryová), aby 

o tajomstve zistili viac...
komédia (CZE), česká verzia – 11. 
marca o 20.00 hod.; 14. 3. o 19.30 

hod.
EXPEDIČNÁ KAMERA

Filmový festival je celovečerným 
premietaním krátkych filmov o dob-
rodružstve, divokej prírode, pozná-
vaní nového, extrémnych zážitkoch 

a športoch.
V pondelok 12. marca od 18.00 hod.

MsKS – DOM KULTÚRY
OKRESNÝ ŠPITÁL

Divadlo Alexandra Duchnoviča – 
Christo Bojčev. Predstavenie je v ru-

sínskom jazyku. – vo štvrtok 8. marca 
o 18.00 hod. v divadelnej sále DK. 

VÝSTAVA: OČAMI DETÍ
V spolupráci s Vihorlatskou hvezdár-
ňou sa 12. marca uskutoční vernisáž 
výstavy súťažných prác okresného 

kola XXXIII. ročníka výtvarnej súťaže 
žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ. Výstava vo 

foyer MsKS trvá od 9. do 25. marca.
VÝSTAVA:  

NATTELA OVSIJENKO
Autorská výstava ruskej maliarky 
(1961). V obrazoch odhaľuje svoj 

pohľad na vnútorný i vonkajší svet, 
lebo tam je miesto, kam môže uložiť 
všetko, čo je pre ňu vzácne. Rodičov 
stratila už v mladom veku, no naučila 

sa od nich milovať život, tešiť sa z 
neho, snívať a ísť za svojimi snami. 
Výstava potrvá do 20. 3. 2018 vo 

výstavnej miestnosti DK. 
ZÁMOK  

 VIHORLATSKÉ MÚZEUM
KARPATSKÁ KRASLICA

Otvorenie XXVI. ročníka medziná-
rodnej výstavy – vo štvrtok 8. marca 
o 15.00 hod. vo Vihorlatskom múzeu. 

Nepredajná výstava potrvá do 6. 
apríla.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových 

fotografií prináša zábery od najstarších 
dochovaných vyobrazení štvorkrídlo-
vého objektu renesančného kaštieľa a 
priľahlého parku na rytine z obdobia 
druhej polovice 17. storočia po dne-

šok. Súčasťou vystavovaných fotogra-
fií sú aj doposiaľ nezverejnené snímky 

pochádzajúce z rodinného albumu 
potomkov Andrássyovcov žijúcich v 

Kanade. 
KINO Fajn 

LADY BIRD
Neobyčajný príbeh o obyčajnom 
dospievaní dievčaťa, ktorá zúfalo 

hľadá to, čo všetci ostatní - chlapca 
a zmysel života. Film patrí medzi 

najlepšie filmy roka 2017 a herečka 
Saoirse Ronan za svoj výkon získala 
Zlatý glóbus. Christine má osemnásť 
a žije s pocitom, že ešte nič nezažila. 
Že umiera zaživa. Že sa dusí, v škole 
aj doma pod dohľadom matky, ktorá 
vie všetko najlepšie. Ako väčšina jej 
rovesníkov sa rozhodne svoj život 

radikálne zmeniť. Že to bude bolieť, si 
nepripúšťa.

dráma, komédia (USA), české titulky – 
5. a 13. marca o 19.30 hod. 

TLMOČNÍK
Príbeh o dvoch starých pánoch (Jiří 
Menzel a Peter Simonischek), ktorí 

spolu cestujú cez celé Slovensko, aby 
spoznali pravdu o vlastnej minulosti. 
Asketický tlmočník a rakúsky učiteľ 

so slabosťou pre alkohol a pekné ženy 
sa počas cesty dostávajú do bizarných 

situácií a postupne skladajú mozai-
kovitý obraz strednej Európy, ktorá 
sa navonok mení, ale niekde v hĺbke 
ukrýva nevyriešené konflikty. Okrem 
ústrednej dvojice si vo filme Mar-
tina Šulíka zahrajú aj Eva „Evelyn“ 

Kramerová, Anna Rakovská a Zuzana 
Mauréry.

tragikomédia (CZE/SVK), nemecká 
a slovenská verzia - 6. marca o 19.30 

hod.
BRATŘÍČEK KAREL

ASFK... Čo bolo tak príťažlivé na 
„malom spevákovi s veľkým hlasom“, 

že viac ako dvadsať rokov po jeho 
smrti ľudia stále spievajú jeho pesnič-
ky a čítajú jeho poéziu? Aké je miesto 
umelca v tragických dejinách vlasti? 

Môže jednotlivec ovplyvniť chod 
dejín? Bol Kryl obeťou dejín svojho 

národa? Milovali ho davy, ale umieral 
opustený a zatrpknutý - pretože nikdy 

nerobil kompromisy. Tieto a ďalšie 
otázky sa rozhodla položiť autorka 

filmu Krystyna Krauze.
dokument (POL/CZE), originálna 

verzia – 7. marca o 19.30 hod.
PRIANIE SMRTI
(DEATH WISH)

Lekár Paul Kersey (Bruce Willis) má 
všetko, čo si len človek môže želať 
- zaujímavú prácu, krásnu rodinu a 

nádherný domov. S násilím sa stretáva 
iba na operačnej sále pohotovosti, 

kde pracuje ako chirurg. Jedného dňa 
sa však všetko zmení. Po brutálnom 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
V HUMENNOM 

Alžbeta Šepeľaková, nar. 1912 
Aurélia Pajdičová, nar. 1931 

Eva Uramová, nar. 1933 
Ján Sas, nar. 1936 

Ján Spišák, nar. 1937 
Anna Gordanová, nar. 1943 

Ing. Michal Kamas, nar. 1943 
Magdaléna Moreková, nar. 1948 

Jozef Vohar, nar. 1948 
Anna Horaničová, nar. 1958 
Radoslav Ščerba, nar. 1982

V BREKOVE 
Alžbeta Šovárová, nar. 1932

V ČERTIŽNOM 
Anna Bochinová, nar. 1929

V HRABOVCI NAD LABORCOM 
Mária Hudaková, nar. 1935

V NIŽNEJ JABLONKE 
Pavel Škut, nar. 1948

V PAPÍNE 
Ján Bicko, nar. 1950

V TOPOLI 
Anna Buraľová, nar. 1942

OPUSTILI   
NÁS

05. 03. FRIDRICH, FRIDERIKA
06. 03. RADOSLAV, RADOSLAVA
07. 03. TOMÁŠ, TOMISLAV
08. 03. ALAN, ALANA
 - Medzinárodný deň žien
 (Svetový deň obličiek)
09. 03. FRANTIŠKA
 (Deň paniky)
10. 03. BRANISLAV, BRONISLAV,   
 BRUNO
11. 03. ANGELA, ANGELIKA
 (Európsky deň na pamiatku  
 obetí terorizmu)

MENINY 
oslavujú: 

napadnutí v ich vlastnom dome jeho 
manželka (E.  Shue) zomiera a dcéra 
(C. Morrone) zostane v nemocnici 

ležať v kóme. Rúca sa mu celý svet a 
policajti len bezmocne krčia plecami... 

Hnaný túžbou po pomste berie Paul 
zákon do vlastných rúk... 

akčný, dráma, krimi (USA), slovenské 
titulky – 9. a 10. marca o 19.30 hod.

LEO DA VINCI: 
 MISIA MONA LÍZA

(LEO DA VINCI:  
MISSIA MONA LISA)

Vďaka starým i novým priateľom 
a oddanej Líze, zažije dobrodružnú 
cestu za splnením svojho veľké sna: 
vedieť lietať. Je tu však aj skupina 

strašných pirátov, ktorí sa chcú dostať 
k potopenému pokladu pri ostrove 

Montecristo. Ako prvý sa k pokladu 
dostane však Leo, ktorý využije svoj 

jedinečný vynález - potápačský oblek. 
Piráti sú ale v strehu...

animovaný, rodinný, dobrodružný 
(ITA/POL), slovenský dabing – 10. 

marca o 15.30 a 17.30 hod.
OTCOVA VOLGA

(TÁTOVA VOLGA)
Eva (Eliška Balzerová) je kostýmová 
výtvarníčka, pôžitkárka a manželka 

šarmantného Ludvíka, ktorý však veľ-
mi nečakane a bez rozlúčenia umrie. 
Tak nečakane, že jej nestačí povedať, 
že okrem ich spoločnej dcéry Terezy 

(T. Vilhelmová) mal ešte rovnako 
starého nemanželského syna. To aspoň 
naznačuje starostlivo ukrytá a náhodne 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
05. 03.   ALICA / SALLY
06. 03.   SAMSON / ŽOFKA
07. 03.   INKA / BOBÍK
08. 03.   BERT / SÁRA
09. 03.   OSKÁR / AIDA
10. 03.   CARMEN / ALÍK
11. 03.   EDMOND / HUGO
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P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu KAN-
CELÁRSKE PRIESTORY v zre-
konštruovanej budove SFZ na 
ul. Osloboditeľov 3 v Humen-
nom (100 m od centra mesta, 
dostatok parkovacieho miesta 
zdarma). Viac na tel. č. 0905 
809 038; e-mail: sekretariat@
obfzhumenne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

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

HE-R/0001

P R Á C A

 � Firma Hricik v Stráž-
skom prijme EKONÓMKU 
do trvalého pracovného po-
meru. Tel. 0905 256 038.

HE-R/0124

 � Ponúkame dobre plate-
nú prácu pre skúsené par-
tie stavebných robotníkov 
– ZATEPĽOVAČOV, MU-
RÁROV, OBKLADAČOV, 
S A D R O K A R T O N Á R O V 
a VODÁROV. Zaručujeme 
seriózne jednanie a mož-
nosť dlhodobej spolupráce. 
Nástup možný ihneď; práca 
výlučne v regióne východ-
ného Slovenska. Ponúkame 
motivujúce finančné ohod-
notenie. Tel. 0902 99 88 23.

HE-R/0119

 � Prijmeme zručných OPE-
RÁTOROV / -KY do výroby 
v Humennom. Dochádzkový 
bonus - na oddelení lisovania 
gumových tesnení až 175 €.  In-
formácie na tel. č. 0948 901 201, 
0904 901 632.

HE-R/0116

 � Stavebná firma REIN-
TER ponúka prácu na TPP 
alebo živnosť pre PRACOV-
NÍKOV V STAVEBNEJ VÝ-

Riadková inzercia 0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...

„ROBILI SME CHYBY PRI PRÍPRAVE UDALOSTÍ.
MALI SME PODIEL NA SMOLE,

KTORÁ ICH SPREVÁDZALA. 
ALE MILUJEM TIE CHYBY A NEÚSPECHY. 

PRIPOMÍNAJÚ MI, ŽE ROBÍME NIEČO DÔLEŽITÉ 
A ŽE SA NIKDY NEVZDÁVAME. 

A ŽE ÚSPECH SA NAKONIEC DOSTAVÍ.“

(PETER MCFADDEN)

ROBE a KOVOVÝROBE.  
Nástup možný ihneď; práca 
výlučne v regióne východ-
ného Slovenska. Ponúkame 
silné zázemie úspešnej sta-
vebnej spoločnosti, motivu-
júce finančné ohodnotenie 
a zamestnanecké benefity. 
Požadovaná prax min. 1 
rok. Informácie – e-mail: 
praca@reinter.sk; tel. 0902 
99 88 66.

HE-R/0120

 � Prijmeme PRACOVNÍKOV 
do drevovýroby v Strážskom. 
Tel. 0905 256 038.

HE-R/0123

H
E

-R
/0122

Východ / Západ  S L N K A 
pon (05.03.) 5:58 / 17:24 hod.
ut  5:56 / 17:25 hod.
str 5:54 / 17:27 hod.
štvr 5:52 / 17:29 hod.
pia  5:50 / 17:30 hod.
sob 5:48 / 17:32 hod.
ned 5:46 / 17:33 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. 03. NA DETSKEJ POLIKLINIKE, 
 Hviezdoslavova ul. 29
06. 03.  LABORECKÁ, 
 Laborecká ul. 58
07. 03.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67
08. 03.  DR. MAX - KAUFLAND,
 Štefánikova ul. 50
09. 03.  FIALKA, 
 Nemocničná ul. 41/A
10. 03.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1  
 (Pod stračou nožkou)
11. 03.  PRI FONTÁNE, 
 Námestie slobody 28

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

H
E

-S
/0022

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E  v Humennom

Ul. Dargovských hrdinov 9
tel. 0948 505 525

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E
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/0117

H
E

/0094

www.facebook.com/humenskyexpres

Nájdete nás aj 
na facebooku:

Kompletný archív  
článkov nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk
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-MJK-, FOTO ARCHÍV MJK
 
Fotografie * 1. Potok na rázcestí 
medzi Vihorlatom a „Sokoľata-
mi“ – 24. 12. 2017 (trasa z obce 
Kamienka) * 2. Nevľúdnymi 
mrazivými podmienkami ofúknutý 

kríž na veľkom Sninskom kameni 
– 1. 1. 2018 * 3. Vymrznutý ker na 
malom Sninskom kameni – 1. 1. 
2018 * 4. Povianočný stromček pod 
Sninským kameňom – 1. 1. 2018 
(trasa z Morského oka) * 5. Ľadová 
krása cencúľov veľkého Sninského 

kameňa – 1. 1. 2018 * 6., 7.  Ako 
na Južnom póle... rozdeľovník pod 
Sninským kameňom – 1. 1. 2018 * 
8. Morské oko pod ľadom a bielou 
perinou – 1. 1. 2018 * 9. Naša pý-
cha. Odhalený Vihorlat v zime. 
Pohľad od obce Jovsa – 1. 1. 2018 

* 10. Obrovský snehový závej na 
Poloninách. Hrebeň Ďurkovec – 
Pľaša; 27. 1. 2018 * 11. Ľadové 
kráľovstvo Prírodnej rezervácie 
Zámutovských skál – 17. 2. 2018. 
 

ARKTICKÚ ZIMU BOLO CÍTIŤ AJ VIDIEŤ VO VYŠŠÍCH POLOHÁCH 
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NÁŠHO REGIÓNU UŽ NA PRELOME KALENDÁRNYCH ROKOV

II. LIGA, MUŽI – PLAY OFF 
SEMIFINÁLE (1. zápas)

sobota 3. 3. 2018
stav série – 0:1

MHk 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ B  
- MHK HUMENNÉ 
4:8 (1:2, 0:5, 3:1)

Góly: 12. M. Matejka (Pawelski, 
Danko) – 1:1,  47. J. Pavlovič (Rec, 
Koniar) – 2:8, 53. (PH1) J. Pavlovič 
(Mravec, Koniar) – 3:8, 56. M. Pawel-
ski (Kubáň, Javorka) – 4:8 * 1. R. 
Ficko (Fedorko, Buraľ) – 0:1, 20. R. 
Tomas (Kmiť, Kubát) – 1:2, 21. Pe. 
Klouda (Kmiť) – 1:3, 24. R. Tomas 
(Kubát, Klouda) – 1:4, 28. M. Ondrej 
(Tomas, Klouda) – 1:5, 30. I. Fedorko 
(Vaško, Šechný) – 1:6, 39. (PH1) R. 
Tomas (Ondrej, Klouda) – 1:7, 42. J. 

Kmiť (Tomas) – 1:8, 
Strely na bránu: 35 - 40. Zákroky 
brankára: 32 - 31. Presilovky: 1/7 – 
1/8. Oslabenia: 7/8 – 6/7. 
Rozhodovali: M. Vyoral – V. Ďurina, 
M. Gajdošík. Divákov: 124.
MHk 32: J. Melna (M. Bačík) – S. Ja-
vorka, R. Fiala, P. Kubáň, M. Pawel-
ski, M. Matejka – L. Rec, K. Šimek, 
T. Koniar, J. Pavlovič, M. Oravec – F. 
Danko, I. Oško, A. Kalousek, M. Mra-
vec, D. Bacúr – E. Janček. Tréner: Ru-
dolf Záruba.
MHK HE: M. Svitana (M. Ščambo-
ra) – Ľ. Buraľ, R. Ficko, F. Vaško, R. 
Šechný, I. Fedorko –M. Ondrej, Z. 
Kubát, J. Kmiť, Pe. Klouda, R. Tomas 
–M. Pástor, S. Danko, Mi. Mach, Pe. 
Bartoš, J. Dancsák – S. Maury,  E. 
Dzoba, D. Markuš, A. Suvák. Tréner: 
Richard Šechný.

S klubovou „rezervou“ Liptákov rozo-
hrali hokejisti MHK Humenné úspeš-
nú prvú semifinálovú partiu play-off 
na ich ľade. Už tento víkend bude 
patriť odvetnému zápasu (10. marca 

o 17.30 hod.), resp. rozhodujúcemu 
tretiemu stretnutiu (11. marca o 17.30 
hod.). Oba duely sa odohrajú na ľade 
humenského zimného štadióna. 

-MJK-

HOKEJOVÝ SERVIS

H
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/0042

INZERCIA
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(pa); Košice, Snina; FOTO ARCHÍV ZKSSV

Slovenský zápasnícky zväz a ZK 1904 
Košice v zápasníckej hale na Terase 
v Košiciach usporiadali prvé kolo 
tohtoročnej súťaže Slovenskej ligy 
seniorov v zápasení vo voľnom štýle. 
Konkurencia piatich klubov overi-
la fyzickú pripravenosť borcov na 
žinenkách - ZK 1904 Košice, ZK Vi-
horlat Snina, ZK Dunaj plavba Brati-
slava, ZK Slávia Snina a TJ AC Nitra. 

Mnohé zápasnícke kluby sa počas pre-
stávky posilnili, najmä o zápasníkov 
z Ruskej federácie a Ukrajiny. Zápasilo 
sa podľa pravidiel  FILA  za rozhodova-
nia skúsených rozhodcov. 

VÝSLEDKY I. KOLA SENIORSKEJ LIGY
ZK Dunaj plavba Bratislava – ZK  
SLÁVIA  SNINA   4:1 (za Sninu bodo-
val M. Blaško) * Nitra – Košice 2:6 * 
Košice – Dunaj plavba Bratislava 7:1 * 
ZK Vihorlat Snina – Nitra 6:2 * Košice 
– ZK Vihorlat Snina 3:5 * ZK  SLÁVIA  
SNINA  - TJ AC Nitra 2:5 (Kostišče, 
Jún) * Dunaj plavba Bratislava - Nitra 
3:3 * ZK  SLÁVIA  SNINA - ZK Vi-
horlat Snina 1:7 (Jún) * ZK 1904 Ko-
šice  -  ZK  SLÁVIA  SNINA  8:0 * 
Dunaj plavba Bratislava – ZK Vihorlat 
Snina 1:7.

Poradie po prvom 
kole: 

1. ZK Vihorlat Sni-
na (8 bodov), 2. 
ZK 1904 Košice (6 
b), 3. TJ AC Nitra 
(3 b), 4. ZK Dunaj 
plavba Bratislava 
(3 b), 5. ZK Slávia 
Snina (bez bodu). 

„Náš klub pracu-
je len s vlastnými 
o d c h o v a n c a m i 
a všetci sú aj riadne 
zamestnaní (pra-
cujú). Venujeme sa 
výchove mladých 
zápasníkov.  Aj na 
prvé kolo do Ko-
šíc sme cestovali 
bez kvalitných zá-
pasníkov Michala 
Pavlíka, Slavomíra 
Štofíka,  Matúša 
Kusína či Danie-
la Lešaniča, ktorí 
pracujú mimo Slo-
venska. Necestoval 
ani nádejný, mladý 
Maroš Tóth, ktorý večer pred turnajom 
ohlásil zhoršenie svojho zdravotné-
ho stavu.  No váženie nestihol ani E. 
Blaško, ktorý cestoval z Trenčína a bol 

nedobrovoľným účastníkom dopravnej 
zápchy na ceste.  Od januára sa nám 
zlepšili tréningové podmienky a verím, 
že na druhé kolo, ktoré bude v Nitre sa 

dobre pripravíme a pre náš klub už zís-
kame aj nejaké body,“  konštatoval An-
ton Andrejko, predseda a tréner klubu 
Slávia Snina. 

Zápasnícka „Slávia“ sa musela zaobísť bez bodu
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(tp), -MJK-; Rimavská Sobota, Snina; FOTO ARCHÍV TP

Po zimnej prestávke aj te-
akwondisti rozprestreli svoje 
súťažné tatami. Ešte začiat-
kom februára sa v Rimavskej 
Sobote uskutočnil medziná-
rodný turnaj pod názvom 
Falcon Cup 2018, ktorý bol 
zároveň aj prvým kolom Slo-
venského pohára pre sloven-
ské kluby. Podujatia sa zú-
častnilo dvesto pretekárov zo 

sedemnástich klubov štyroch 
štátov. 

Región Malohontu navštívili aj 
„čierne tigre“ z východu našej 
krajiny. Spod Sninského kame-
ňa vycestovali cvičenci Black 
Tiger Taekwondo klub Snina 
pod vedením trénera Tomáša 
Potockého a jeho asistentov M. 
Matika, T. Kamencu a P. Guna-
ra, ktorý sa okrem role preteká-
rov na turnaji predstavili aj ako 
asistenti. 

S n i n s k é 
taekwondo, 
aj napriek 
veľkej ma-
ródke, re-
gis t rova lo 
v celkom 
s l u š n o m 
počte 37 
pretekárov, 
podarilo sa 
im nazbie-
rať celkovo 
15 zlatých, 
17 striebor-
ných a 5 
bronzových 
medailí. V 
c e l k o v o m 
hodnotení to 
znamenalo 
p r i e b e ž n é 
prvé miesto 
klubovej sú-
ťaže. 

O zlato sa postarali * A. Greňa 
(váhová kategória do 20 kg), L. 
Borecký (-32 kg), M. Mikula 
(-39 kg), L. Švábová (-28 kg), 
D. Považancová (-26 kg), M. 
Štofík (-42 kg), J. Haburaj (-57 
kg), P. Petr (-37 kg), M. Matiko 

(-54 kg), A. Mandzaková (-41 
kg), K. Krupjaková (-63 kg), A. 
Krupjaková (-32 kg), D. Lopata 
(-53 kg) a L. Onderčinová (-50 
kg). 
Strieborné medaily získali * 
S. Špitalik (-20 kg), O. Šebok 
(-22 kg), J. Špitalik (-39 kg), M. 
Medvec (-37 kg), B. Krupjaková 
(-46 kg), K. Britanová (+65 kg), 
S. Surmaj (-54 kg), M. Suchý 
(-74 kg), K. Mandzaková (-63 
kg), M. Borecký (-34 kg), T. Ha-
buraj (-65 kg), O. Bromberger 
(+55 kg), J. Penkert (-59 kg), A. 
Varchol (-73 kg), A. Chimčak 
(-30 kg) a J. Koval (-49 kg). 
A o bronzové priečky sa po 
bojovných výkonoch postarali 
* M. Kepič (-28 kg), P. Gunár 
(-74 kg), T. Kamenca (-58 kg), 
S. Smajlovič (-63 kg), J. Kotus 
(-55 kg). 

Pre „tigrov“ to bol skvelý štart 
do novej sezóny, lebo dokázali 
poraziť svojich súperov v Slo-
venskom pohári – Košice, a po 
prvom kole súťaže im patrí ve-
dúca priečka. Tréner T. Potocký 
bol s odvedenou prácou nadmie-
ru spokojný, keďže sa predstavi-
lo veľa nováčikov a aj napriek 
maródke sa klubu podaril skve-
lý výsledok. Poďakovanie patrí 
aj sponzorom klubu za pomoc 
s dopravou, i všetkých rodičom 
cvičencov. 

Black Tiger dominuje slovenskému taekwondu
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