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Humenská televízia nebola objektívna. 
Poslancom dala za pravdu aj Rada pre vysielanie

Humenská televízia (HNTV) nepostupovala nestranne a objektívne. Konštatuje to Rada pre vysielanie a retransmisiu, 
ktorá dala za pravdu poslancom Márii Cehelskej a Jozefovi Babjákovi.

Humenčania darovali na 
fare vzácnu tekutinu

V Humennom vystavujú 
najkrajšie kraslice takmer 
zo všetkých regiónov 
Slovenska   Viac na str. 2   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné   

Rada pre vysielanie a retran-
smisiu (RVR) sa zaoberala 
vysielaním televíznej progra-
movej služby Humenská te-
levízia na svojom zasadnutí 

ešte v októbri minulého roku. 
Rada v správnom konaní do-
spela k záveru, že vysielateľ 1. 
Humenská, a. s., porušila po-
vinnosť ustanovenú § 16 ods.3 
písm. b) zákona č.308/2000 
Z.z. tým, že dňa 23.2.2017 

v rámci programovej služby 
Humenská televízia odvysiela-
la v programe Hlavné správy  
príspevok o Domašanskej ulici 
v Humennom, v ktorom došlo 
k porušeniu povinnosti zabez-
pečiť objektívnosť a nestran-

nosť. „Keďže dotknutá strana, 
ktorou boli poslanci Klubu za 
demokratické Humenné, ne-
dostali priestor na vyjadrenie 
a ich stanovisko k danej téme 
nebolo účastníkom konania ani 
nijak sprostredkované,“ uvied-
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la vo svojej odpovedi na sťaž-
nosť predsedníčka rady Marta 
Danielová. Mestskej televízii 
preto RVR udelila sankciu – 
upozornenie na porušenie zá-
kona. Rada ďalej uvádza, že 
vzhľadom na uvedené skutoč-
nosti bola sťažnosť poslankyne 
Márie Cehelskej posúdená ako 
opodstatnená.

Šéf televízie reagoval 
v novinách, ktoré 
financujú poslanci SMERU 
K sankcii Rady pre vysielanie 
a retransmisiu sa vyjadril pred-
seda predstavenstva 1. Humen-
ská, a. s., Rudolf Gregorovič  
v novinách s názvom Bez obáv. 
Sú to noviny, ktoré si financu-
jú samotní mestskí poslanci 
z klubu strany SMER-SD. Gre-
gorovič v nich tvrdí, že RVR po 
podnete opozičných poslancov 
neudelila HNTV žiadnu fi-
nančnú pokutu a ani nezačala 
správne konanie. „Odporučili 
nám len, aby sme v budúcnos-
ti citlivejšie zvážili oddelenie 
názorov a komentárov od bež-
ného spravodajstva. Z toho dô-
vodu si na rozdiel od opozície 
myslíme, že 1. Humenská, a. 
s., ako prevádzkovateľ progra-
movej služby HNTV zabezpe-
čuje objektívnosť a nestran-
nosť našich vysielaní v zmysle 
zákona,“ uviedol Gregorovič 
v novinách, ktoré si financujú 
mestskí poslanci z klubu strany 
SMER-SD.

Poslanci považujú 
spravodajstvo za 
tendenčné, jednostranné 
a nevyvážené
Poslankyňa Mária Cehelská 
upozorňuje, že mestská televí-
zia je financovaná z daní všet-
kých Humenčanov, a preto by 
mala byť objektívna. Opoziční 

poslanci sa podľa nej ale často 
stávajú terčom útokov. „Pýtam 
sa, či na toto má slúžiť Hu-
menská televízia? Na špinenie, 
očierňovanie, zavádzanie? Toto 
má byť informovanie Humen-
čanov?“ pýtala sa poslankyňa 
Cehelská. Primátorka Jana 
Vaľová na minuloročnom má-
jovom rokovaní mestského 
zastupiteľstva uviedla, že na te-
levíziu nie sú žiadne sťažnosti 
od občanov. „Humenská tele-
vízia vysiela objektívne, pýtajú 
sa na názory, zastupiteľstvo je 
pravidelne odvysielané, kde 
sú vaše názory. To, že vy máte 
iný názor. Niekto má názor, či 
je Úsvit objektívny, keď tam 
nie je, nezaznie jedno vyjadre-
nie niekoho. Ja som toho ná-
zoru, že okrem pána Babjáka 
a Cehelskej som ešte sťažnosť 
nevidela žiadnu inú. Ja si za 
tým stojím, že si vykonávajú 
dobrú prácu. Informujú obča-
nov a toto je úlohou Humen-
skej televízie,“ uviedla vtedy 
Vaľová. Viacerí poslanci ale 
majú opačný názor. „Máme 
zato, že Humenská televízia 
nemá, nie je televíziou primá-
torky, ale má byť televíziou 

Humenčanov. Vysielanie tele-
vízie považujeme za tendenčné 
a jednostranné, nevyvážené,“ 
povedala pred časom na roko-
vaní zastupiteľstva poslankyňa 
Cehelská. Poslanci upozornili 
viackrát aj na fakt, že šéf televí-
zie je zároveň politicky aktívny. 
Rudolf Gregorovič je okresným 
predsedom strany Most-Híd. 
Gregorovič pred časom pre 
Humenský expres uviedol, že 
spravodajstvo politicky neo-
vplyvňuje. Vysielanie televízie 
kritizoval viackrát aj poslanec 
Ivan Hopta. „Ja plne súhlasím 

s tým, čo povedala pani Ce-
helská. Humenská televízia sa 
stala hlasnou trúbou toho, čo 
chce povedať pani primátorka. 
Za celé roky to sa ešte nestalo, 
nech aký bol Kostilník, som ho 
kritizoval, ale sa nestalo, aby 
v podstate ten druhý názor za-
stupiteľstva nemali možnosť 
povedať. Druhá strana mož-
nosť vyjadriť sa k tomu nemá 
slova,“ povedala Hopta. Dodal, 
že niekedy dochádza v mest-
skej televízii aj k pošpineniu 
ľudí, ktorí nedostanú možnosť 
sa k tomu vyjadriť. 

porkačovanie zo strany 1 

Humenská televízia nebola objektívna. Poslancom dala za pravdu aj Rada pre vysielanie

Humenská televízia nezabezpečila objektívnosť a nestrannosť v programe Hlavné sprá-
vy v príspevku o Domašanskej ulici v Humennom. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Rada pre vysielanie a retransmisiu dala za pravdu poslancom Márii Cehelskej a Jozefovi Babjákovi. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Milan Potocký, Humenné 

Kým po celom Slovensku sa organi-
zujú pochody a pietne akcie na pa-
miatku zavraždeného novinára Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny 
Kušnírovej, strana SMER–SD po-
kračuje v oslavách MDŽ vo viacerých 
mestách na Slovensku. Uplynulý 
týždeň v stredu 7. marca usporiadala 
strana oslavy tohto sviatku aj v Mest-
skej športovej hale v Humennom. Na 
oslavy boli niektoré ženy zvážané aj 
autobusmi. V programe mal účin-
kovať Pavol Hammel, FS Chemlon 
Humenné a Samuel Tomeček Band. 
Podľa organizátorov sa podujatia 
zúčastnilo viac ako tisíc hostí. Hoci 
strana SMER-SD na niektorých 
pozvánkach deklarovala, že každú 
ženu si uctia kvetom a malým občer-
stvením, novinárku a Humenčanku 

Janu Otriovú do športovej haly ani 
len nevpustili. Počas svojej dlhoroč-
nej novinárskej kariéry sa s takým-
to prístupom ešte nikdy nestretla. 
Hovorí, že na smerácku akciu nešla 
len ako novinárka, ale aj ako obyva-
teľka mesta, ktorá sa vždy rada zau-
jíma o to, čo sa v Humennom deje. 
Pozvánku na akciu si dokonca našla 
vo svoje poštovej schránke. „Dosta-
la som pozvánku na domácu adresu 
a zo zaujímavosti som chcela vidieť, 
čo sa tam bude diať, ako to bude pre-
biehať,“ povedala novinárka. Dodala, 
že na akciu nešla len pracovne, ale 
aj ako obyvateľka mesta. „Ja som 
nešla s tým, že teraz urobím z toho 
niečo, išla som jednoducho ako po-
zvaná osoba pozrieť sa, čo sa tam 
deje. A mám pocit, že nič také tajné, 
zaujímavé sa asi nedialo, čo by sme 
nemohli my, alebo prípadne aj naši 

čitatelia, počuť a vidieť,“ uviedla 
Otriová a dodala, „zastavili ma hneď 
pri vstupe, že to je súkromná akcia, 
že pozvánky sa neposielali, a že jed-
noducho, aby sa nenarušil priebeh 
akcie.“

SMER: O prítomnosti 
novinárky sme do 17.00 
hod. nemali informácie 
Tlačové oddelenie politickej strany 
SMER-SD tvrdí, že na  podujatiach 
organizovaných pri príležitosti MDŽ 
po celom Slovensku nevylúčili žiad-
neho zástupcu médií. „Politická 
strana SMER–sociálna demokracia 
ani na jednom z podujatí organi-
zovaných pri príležitosti MDŽ po 
celom Slovensku nevylúčila žiadne-
ho zástupcu médií, práve naopak, 
akreditovaní aj neakreditovaní no-
vinári, ktorí prejavili záujem o účasť 

a prišli riadne a včas, konkrétne 
v Humennom sa podujatie oficiálne 
začínalo o 16.30 hod., mali umožne-
ný bezproblémový vstup a vytvorené 
adekvátne podmienky pre ich prácu. 
O prítomnosti redaktorky Korzára 
pani Otriovej sme do 17.00 hod. ne-
mali žiadnu informáciu. V Humen-
nom sa zúčastnili podujatia MDŽ 
zástupcovia 5 slovenských aj zahra-
ničných médií, žiaden z novinárov 
neprejavil nespokojnosť. Podujatia 
sa zúčastnilo viac ako 1100 hostí, po 
začatí podujatia približne o 16.45 už 
z kapacitných a bezpečnostných dô-
vodov boli vstupy do budovy zatvo-
rené,“ reagovalo tlačové oddelenie. 
Novinárka to ale vidí inak. Hovorí, že 
ďalšie ženy, ktoré prichádzali v tom 
čase ako ona, do športovej haly pus-
tila ochranka bez problémov. „Všetci 
prešli,“ uzavrela novinárka.

Milan Potocký, Humenné 

Mobilný odber krvi sa uskutočnil na fare 
v piatok dopoludnia. Prišlo až 67 záu-
jemcov, ale z tohto počtu napokon daro-
valo krv 41 darcov. „Čo je úplne super,“ 
neskrývala spokojnosť s priebehom 
akcie riaditeľka Územného spolku Slo-
venského Červeného kríža Silvia Kna-
piková. Doplnila, že Valentínska kvapka 
krvi prebieha v meste každý rok. „Cie-
ľom tejto kampane je vlastne osloviť čo 
najviac darcov krvi, hlavne prvodarcov. 
Robíme zároveň osvetu k darovanou 
krvi. Mobilné výjazdové odbery robieva-
me pravidelne, kde si nachádzame rôzne 
miesta, kde chcú s nami spolupracovať,“ 
povedala Knapiková. Riaditeľka potvr-
dila, že mobilné odbery majú úplne inú 
atmosféru ako darovanie krvi priamo 
v nemocnici na hematologicko-trans-
fuziologickom oddelení. „Prídu aj takí, 
ktorí by obvykle neprišli. Napríklad dar-

ca z úradu práce zo-
bral so sebou kole-
gov, nech si to prídu 
skúsiť. A keď prídu 
prvýkrát, tak už nie 
je potom problém 
prísť aj na to pevné 
miesto,“ vysvetli-
la Knapiková. Krv 
darovala po prvý-
krát aj riaditeľka 
humenského úradu 
práce Monika Cho-
mová. „Nikdy nevie-
te, kto bude tú krv 
potrebovať. Či už 
naši rodinní blízki, 
alebo aj cudzí. Nás 
je tu deväť zamest-
nancov. Rozhodli 
sme sa darovať krv 
kolektívne,“ prezra-
dila Chomová.

Novinárku nepustili na smerácke oslavy MDŽ v Humennom 

Humenčania darovali na fare vzácnu tekutinu 

Oslavy MDŽ, ktoré organizovala v Humennom strana SMER-SD, neboli pravdepodobne určené pre všetky ženy.  
Humenčanku a dlhoročnú novinárku denníka KORZÁR na akciu nepustili s odôvodnením, že by mohla narúšať priebeh akcie. 

Vyše 40 Humenčanov sa uplynulý týždeň zapojilo do Valentínskej kvapky krvi, ktorú organizoval Územný spolok Slovenského Červeného kríža (SČK) v Humennom 
v spolupráci so spoločnosťou Svet zdravia. Humenčania darovali krv na fare pri Rímskokatolíckom kostole sv. Košických mučeníkov na Sídlisku III. v Humennom.

Krv darovala po prvýkrát aj riaditeľka humenského úradu práce Monika 
Chomová.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

S priebehom akcie bola spokojná aj  riaditeľka Územného spol-
ku SČK v Humennom Silvia Knapiková.  |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Podujatie podporila a krv darovala aj 32-ročná Lenka. „Aspoň takto pomôžeme 
druhým ľuďom. Myslím si, že je to dobrá vec,“ povedala. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mobilný odber krvi sa uskutočnil na fare pri Rímskokatolíckom kostole  
sv. Košických mučeníkov na Sídlisku III. v Humennom |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné 

Na cestách Prešovského kraja vy-
konali policajti začiatkom uplynu-
lého týždňa celokrajskú osobitnú 
kontrolu zameranú na dodržiava-
nie zákazu požívania alkoholu ale-
bo iných návykových látok vodičmi 

pred alebo počas vedenia vozidla 
a na kontrolu dodržiavania usta-
novení pravidiel cestnej premávky 
týkajúcich sa povinností vodičov 
voči chodcom a dodržiavanie usta-
novení pravidiel cestnej premávky 
nemotorovými účastníkmi. „Počas 
kontroly policajti zistili celkovo 

231 priestupkov, z ktorých 205 
bolo vyriešených v blokovom kona-
ní, 5 bolo oznámených na správne 
konanie a 21 priestupkov vyriešili 
napomenutím. Požitie alkoholu 
zistili policajti u 3 vodičov vozi-
diel a u 1 nemotorového účastníka 
cestnej premávky. Zadržané boli 

3 vodičské preukazy, a to za alko-
hol. Zadržané boli aj 4 osvedčenia 
o evidencii motorového vozidla 
a 1 ks tabuľky s evidenčným čís-
lom vozidlá,“ spresnil prešovský 
krajský policajný hovorca Daniel 
Džobanik.  

mpo, Humenné 

Známe ľudové porekadlo: „Prí-
ležitosť robí zlodeja!“ skutočne 
platí. Najobľúbenejším cieľom 
vreckových zlodejov bývajú pe-
ňaženky. Nie zriedkavejšie sú to 
mobilné telefóny, platobné karty, 
či dokonca celé nákupné tašky 
a kabelky. Nenechávajte ich preto 
bez dozoru ani pri nakupovaní. 
Rozumné nie je „odloženie“ kabel-
ky do nákupného vozíka. Môže sa 
totiž ľahko stať, že v okamihu, keď 

sa zapozeráte na zaujímavú akcio-
vú ponuku, kabelka je preč. Noste 
preto kabelku na ramene s rukou 
na zapínaní. Občas ju skontroluj-
te, či je riadne uzatvorená. Ne-
spúšťajte ju z očí ani v prostried-
koch MHD. Tlačenice sú rajom 
pre drobných zlodejov. Ak sa 
v nejakej ocitnete, buďte mimo-
riadne obozretní. Prešovskí po-
licajti riešili pred pár dňami prí-
pad, v ktorom 57-ročný Prešovčan 
prišiel o svoju peňaženku v jednej 
z prešovských reštaurácií. Na ve-

šiak v reštaurácii si zavesil kabát, 
v ktorom nechal aj peňaženku 
s peniazmi. „To využil zatiaľ ne-
známy páchateľ a mužovi ukradol 
peňaženku, ktorú nechal vo vnú-
tornom vrecku kabáta. Spôsobená 
škoda bola vyčíslená na 1 700 eur. 
Polícia začala trestné stíhanie pre 
prečin krádeže,“ priblížil prešov-
ský krajský policajný hovorca Da-
niel Džobanik. Dodal, že ak nosíte 
peňaženku v oblečení, využívajte 
vnútorné vrecká, ideálne by bolo, 
ak by sa dali zapnúť alebo uzatvo-

riť zipsom. Za úvahu stojí i odde-
lené nosenie peňazí a dokladov. 
„Pamätajte, že veľký obnos peňazí 
nepatrí do peňaženky. Pri veľkých 
nákupoch využívajte platobnú 
kartu. Aj bankové inštitúcie však 
upozorňujú na nebezpečenstvo 
písania PIN – kódu priamo na 
platobnú kartu. Pre zlodeja už nie 
je žiaden problém vyprázdniť vám 
účet skôr, ako stihnete krádež na-
hlásiť a zablokovať platobnú kar-
tu,“ uzavrel policajný hovorca.

ts, Košice, FOTO: ŽSR 

Na prvom poschodí pod horenis-
kom, t. j. pozdĺž ul. Hviezdosla-
vova, ŽSR umožnili  v niektorých 
priestoroch dočasný prístup ur-
čeným zamestnancom daňového 
úradu. V týchto priestoroch je ešte 
riziko, že po minulotýždňovom ha-
sení vodou sa zmrznutá voda môže 
topiť, takže je potrebné monitoro-
vať ďalší vývoj, či nebudú priestory 
ešte zatekať, resp. vlhnúť. Budova 
je po požiari z 27. februára v časti, 
ktorá je zrekonštruovaná, prevádz-
kyschopná, funguje prívod vody, 
kúrenie, ako aj IT siete. Požiar 
budovy, ktorá je národnou kultúr-
nou pamiatkou, vypukol 27. feb-
ruára predpoludním cca o 10.30 
hod. v strešnej časti budovy. Tretie 

a podkrovné poschodie boli v čase 
vzniku požiaru vypratané, nakoľko 
v uvedenej časti sa realizuje II. eta-
pa rekonštrukcie historickej budo-
vy. Budova bola postavená v dvoch 
fázach v rokoch 1913 – 1915, resp. 
1923 – 1925. Prvoradé z pohľadu 
ŽSR je teraz čo najskôr zabezpečiť 
dočasné zastrešenie poškodenej 
časti strechy na Hviezdoslavovej 
ulici, aby prípadné nepriaznivé 
poveternostné podmienky nespô-
sobili ďalšie škody. Zároveň bude 
vypracovaný projekt nového kom-
pletného zastrešenia budovy. ŽSR 
po podrobnom zdokumentovaní 
následkov požiaru stanovili výšku 
škody na 740-tisíc eur. Príčiny po-
žiaru sú predmetom vyšetrovania. 
Budova má 2 podzemné a 4 nad-
zemné podlažia. Úžitková plocha 

budovy je 15 448,6 m2 a zastava-
ná plocha budovy 6 844 m2. ŽSR 
ju do svojho majetku  nadobudli 
v roku 2013 na základe kúpnej 
zmluvy so Železničnou spoločnos-
ťou Cargo Slovakia, a. s., za ob-

starávaciu cenu 12,6 milióna eur. 
Rekonštrukcia budovy začala v ja-
nuári  2016, je rozdelená na 3 etapy 
a ZSR doposiaľ do rekonštrukcie 
investovali 7,2 milióna eur.

Policajti zistili počas dopravnej akcie až 231 priestupkov

Pozor na vreckových zlodejov v mestskej doprave aj v obchode

Železničiari odhadli škodu na historickej budove na 740-tisíc eur

Šikovnému vreckárovi stačí iba pár sekúnd na to, aby vás okradol a spôsobil veľa ťažkostí. Menej lákavá už je i predstava 
vybavovania dokladov, o ktoré ste pri krádeži prišli. Vždy je lepšie krádeži predísť, ako ju neskôr riešiť.

Železnice Slovenskej republiky po odbornej prehliadke a stanovisku statika súhlasili, aby sa väčšina zamestnancov daňového úradu  
na Železničnej ulici v Košiciach vrátila do práce. Úplne sprístupnený bol suterén a prízemie historickej budovy, ktoré zostali požiarom nedotknuté. 
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tasr, Slovensko,   

Informovala o tom v stredu Tlačová 
kancelária Konferencie biskupov Slo-
venska (TK KBS). „S hrdosťou som 
prijal dnes napoludnie správu o proce-
se, ktorý pozitívne skončil v prospech 
Anky Kolesárovej, Božej služobnice, 
ktorá pochádza z našej arcidiecézy, z 
Vysokej nad Uhom. Očakávali sme túto 
správu. Pripravovali sme najprv proces 
v diecéze a potom, od 2011, sme ho po-
sunuli do Ríma. Sledovali sme každý 
krok napojení na postolátora, ktorý 
pochádza z Talianska. Dnes, keďže toto 
úsilie, dalo by sa ľudsky povedať, nebo-
lo márne, tak tešíme sa z toho, pretože 
máme jeden krásny vzor a okrem toho 
veľkú pomocnicu v nebi,“ uviedol ko-
šický rímskokatolícky arcibiskup-met-
ropolita Bernard Bober s tým, že sa 
tešia na jej vyhlásenie, ktoré plánujú 
ešte v tomto roku. Anna Kolesárová sa 
narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad 

Uhom v okrese Michalovce. Jej život 
poznačilo rozhodnutie, ktoré si sama 
zvolila - radšej smrť než stratu panen-
stva. V závere druhej svetovej vojny ju 
zastrelil sovietsky vojak, ktorému sa od-
mietla podvoliť. Zomrela 22. novembra 
1944 vo svojej rodnej obci, kde je aj po-
chovaná. Vo farskej kronike v Pavlov-
ciach nad Uhom sa o jej smrti nachádza 
zápis z roku 1944, ktorý urobil tamojší 
farár - dekan Anton Lukáč. Svedectvo 
podpísalo päť svedkov. Pri tomto hr-
dinskom čine ju podľa zápisu posilňo-
val eucharistický Kristus, lebo predtým 
pristúpila k svätej spovedi a k svätému 
prijímaniu. Jej hrob je dodnes cieľom 
pútnikov z celého Slovenska, najmä 
z radov mládeže. Medzi viacerými 
dekrétmi Kongregácie pre kauzy svä-
tých, ktoré v utorok schválil pápež a v 
stredu zverejnila Svätá stolica, je aj ďal-
ších päť potvrdení zázrakov na príhovor 
blahoslavených, ktorí teraz už priamo 
smerujú k svätorečeniu. Je medzi nimi 

niekdajší pápež Pavol VI. (1897 – 1978), 
ďalej salvádorský arcibiskup Óscar Ar-
nulfo Romero (1917 – 1980), talianski 
diecézni kňazi Francesco Spinelli a 
Vincenzo Romano a nemecká rehoľníč-
ka Katharina Kasperová, zakladateľka 
Inštitútu chudobných služobníc Ježi-
ša Krista. Dekrétom bol potvrdený aj 
zázrak na príhovor paraguajskej bosej 
karmelitánky z 20. storočia Márie Fe-
lície od Sviatostného Ježiša, vlastným 
menom Maríe Guggiari Echeverríovej. 
Okrem Anky Kolesárovej má Slovensko 
aj druhú blahoslavenú ženu, je ňou ses-
tra Zdenka Schelingová (24. decembra 
1916 - 31. júla 1955), ktorá istý čas pôso-
bila aj v Humennom. Pochádzala z Kri-
vej na Orave, pri krste dostala meno Ce-
cília. V rokoch 1933 – 1935 absolvovala 
zdravotnú školu a 6. júla 1931 nastúpila 
do kláštora Milosrdných sestier Sväté-
ho kríža v Podunajských Biskupiciach 
ako kandidátka, v noviciáte prijala re-
hoľné meno sestra Zdenka. Pracovala v 

Štátnej nemocnici v Bratislave a v ne-
mocnici v Humennom. Začiatkom roka 
1952 pomohla k úteku kňazovi Štefano-
vi Koštialovi a trom bohoslovcom, ktorí 
boli väznení. Motívom jej činu boli slo-
vá dozorcu, že kňaza spolu s ostatnými 
odvezú do Ruska a tam ich popravia. 
Dňa 29. februára 1952 ju zatkla Štátna 
bezpečnosť (ŠtB) a po niekoľkomesač-
nom vyšetrovaní sprevádzanom mu-
čením bola postavená pred súd, ktorý 
ju 17. júna 1952 odsúdil za velezradu 
na 12 rokov väzenia a 10 rokov straty 
občianskych práv. Zomrela v nemoc-
nici v Trnave na následky mučenia 31. 
júla 1955. Krajský súd ju 6. apríla 1970 
oslobodil od žaloby pre trestný čin ve-
lezrady, neskôr Najvyšší súd Slovenskej 
socialistickej republiky (SSR) zrušil 
rozsudok nad Zdenkou Schelingovou v 
celom rozsahu a umožnil jej úplnú ob-
čianskoprávnu rehabilitáciu. Za blaho-
slavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. 
14. septembra 2003.

tasr, Prešov

Došlo tiež k dohode na podiele rozdelenia 
alokácie, pričom desať percent z celkovej 
sumy bude mať vo svojej kompetencii 
predseda PSK Milan Majerský, ostatné 
financie rozdelí zastupiteľstvo PSK. Ria-
diteľ Úradu PSK Jozef Cvoliga uviedol, 
že termín na predkladanie žiadostí je do 
13. apríla. Podporený projekt je potrebné 
realizovať od začiatku tohto roka do konca 
novembra. Dotácie sa budú schvaľovať v 
sume od 500 do 5000 eur, pričom treba 
rátať s minimálne 20-percentným spolufi-
nancovaním aktivity žiadateľom. K schvá-
leniu dotácií musí dôjsť do 30. júna. „Jed-
notlivé programy šport, kultúra a sociálne 
služby majú ďalšie podprogramy, kde sú 
bežné výdavky a kapitálové výdavky. Táto 
výzva bude zverejnená na webovom sídle 

PSK, kde budú presné podmienky, ktoré 
sú podobné ako po minulé roky. Budú tu 
na stiahnutie aj tlačivá, ktoré sú potrebné 
na podanie žiadosti o dotáciu. Žiadateľmi 
môžu byť obce, mestá a ďalšie subjekty 
schválené vo všeobecne záväznom na-
riadení PSK,“ doplnil Cvoliga. Program 
šport podporí výstavbu, rekonštrukciu, 
modernizáciu a údržbu športovísk a ich 
vybavenie hnuteľným majetkom investič-
ného a neinvestičného charakteru. O do-
táciu môžu požiadať tiež športovci, ktorí 
reprezentujú kraj účasťou na oficiálnych 
športových podujatiach európskeho a 
svetového charakteru. Z programu kul-
túra môžu uspieť projekty zamerané na 
stavebné úpravy kultúrnych pamiatok, 
pamätihodností obcí a miest, kultúrnych 
domov a priestranstiev, kde sa konajú 
kultúrne podujatia. Financie sú určené 
aj na ich vybavenie hnuteľným majetkom 

investičného a neinvestičného charak-
teru. Žiadatelia môžu získať dotácie na 
usporiadanie kultúrnych podujatí a edič-
nú činnosť, ako je vydávanie publikácií či 
CD nosičov. Rovnako aj v sociálnej oblas-
ti môžu uspieť predkladatelia o dotácie 

zamerané na stavebné úpravy zariadení 
poskytujúcich sociálne služby vrátane ich 
vybavenia hnuteľným majetkom. Tiež na 
nákup technických zariadení a pomôcok 
na zlepšenie manipulácie s fyzickými oso-
bami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Slovensko má novú blahoslavenú Anku Kolesárovú 

Kraj rozdelí do oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb 663-tisíc eur  

Slovensko bude mať novú blahoslavenú. Pápež František prijal v utorok na osobnej audiencii prefekta Kongregácie  
pre kauzy svätých kardinála Angela Amata SDB a schválil dekrét o mučeníctve Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom  

v okrese Michalovce. Proces vyhlásenia blahoslavenej Anny Kolesárovej plánujú tento rok.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) rozdelí v troch programoch šport, kultúra a sociálne služby sumu 663 000 eur z vlastných 
prostriedkov. Krajskí poslanci na pondelňajšom (5.3.) zastupiteľstve schválili výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. 
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tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Mesto začalo s realizáciou nových 
parkovacích plôch na Sídlisku III. 
Pribudnúť by tam malo viac ako 
80 miest na státie motorových vo-
zidiel. „Realizačné práce sa začali v 
blízkosti bytového domu na Labo-
reckej ulici č. 27 až 29 a ďalej budú 
pokračovať opravou a rozšírením 
spevnenej plochy na  Třebíčskej 
ulici č. 9 až 10 pri Základnej škole 
Dargovských hrdinov,“ informova-
la Michaela Dochánová z humen-
skej radnice. Podľa nej sa tam po-

užijú polovegetačné tvárnice. „Cel-
ková plocha, ktorá sa rekonštruk-
ciou oboch odstavných plôch vytvo-
rí, predstavuje 2400 štvorcových 
metrov, čo znamená viac ako 80 
parkovacích miest,“ doplnila. Práce 
podľa Dochánovej nevyžadujú žia-
den zásah do okolia. Rekonštrukciu 
nových odstavných plôch realizuje 
humenská spoločnosť ES.EN.PE., 
s. r. o., a bude ukončená v závislos-
ti od počasia do konca apríla tohto 
roka. Investícia v oboch lokalitách 
predstavuje 143 805 eur.

Dana Kataniková, Humenné  

Obsahovo bol projekt venovaný 
umeniu fotografie. Slovo enter (z 
angl. vstúpiť, preniknúť) objasňuje 
zámer podujatia, ktorým bolo zo-
známenie detí s fotografiou a me-
todická pomoc pri vstupe do sveta 
tohto špecifického výtvarného mé-
dia. Podujatie určené predovšet-
kým žiakom 3. - 5. ročníka základ-
ných škôl odborne viedol skúsený 
fotograf, filmár, hudobník a učiteľ 
Mgr. Tomáš Telepák, ktorý peda-
gogicky pôsobí na Súkromnej zák-
ladnej umeleckej škole v Prešove. 
V úvode podujatia sa deti zoznámili 
s prvopočiatkami fotografického 
umenia a spoznávali jeho rýchly 
vývoj od 19. storočia po súčasnosť. 
V rámci programu bol priestor 
venovaný pochopeniu zásadných 
fotografických pojmov (ISO, clo-
na, čas) a ich priamej aplikácii vo 
fotoaparátoch a mobilných telefó-
noch účastníkov podujatia. Dôle-
žitým problémom sa stalo zvlád-
nutie kompozície, ktorej princípy 
deťom objasnili pripravené schémy 

i konkrétne fotografické ukážky. Po 
teoretickej časti si mladí fotografi 
vyskúšali nadobudnuté poznat-
ky v exteriéri a v umelecko-his-
torickej expozícii múzea. Lektor 
podujatia zadal žiakom praktické 
úlohy (napr. odfotiť detail, objekt, 
portrét, vytvoriť záber zo žabej a 
vtáčej perspektívy a pod.), pri pl-
není ktorých žiakov odborne vie-
dol a usmerňoval. Po praktickej 

skúsenosti si deti mohli výsledky 
fotografovania jednotlivo odkon-
zultovať, čím získali spätnú väzbu, 
ktorá im pomôže ďalej rozvíjať ich 
silné stránky a vyvarovať sa chy-
bám. Tvorivé popoludnie v múzeu 
zavŕšila komentovaná prehliadka 
aktuálnych fotografických výstav 
H/AMFO Roberta Spielmanna 
2018 a Čo nám ostalo... Podujatie 
FotoEnter v múzeu v celom rozsa-

hu naplnilo svoj plánovaný zámer 
− sprostredkovať začínajúcim foto-
grafom hodnotu a zaujímavosť fo-
tografického umenia. Vďaka aktív-
nej účasti a záujmu detí Vihorlat-
ské múzeum v Humennom plánuje 
nadviazať na tento projekt v ďal-
ších stretnutiach a umožniť mladej 
generácii hlbšie poznanie fotografie 
a výtvarnej činnosti vôbec.

V meste pribudnú nové parkovacie miesta 

Vihorlatské múzeum vyprevadilo na výtvarnú 
dráhu najmladšiu generáciu fotografov

V rámci múzejného projektu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám sa dňa 22. februára v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom 
uskutočnilo interaktívne podujatie FotoEnter. 
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tasr, Stakčín, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Ešte vlani v auguste sa priamo 
v teréne uskutočnila hodnotiaca 
misia nezávislého experta profe-
sora Michaela Ushera. Na základe 
jeho správy a návrhu podmienok 
a odporúčaní skupina znalcov na 
zasadnutí koncom februára tohto 
roka rozhodla o udelení ED pre toto 
územie aj na ďalšie desaťročné ob-
dobie. „Toto rozhodnutie bude ešte 
formálne prerokované na zasad-
nutí byra Bernského dohovoru 19. 
marca, ktorého podpredsedníčkou 
je odborníčka MŽP SR,“ vysvetlil 
Ferenčák. Envirorezort podľa jeho 
slov vyvinul maximálne úsilie, aby 
sa obhajoba podarila, a to aj vďaka 
konkrétnym opatreniam z ich diel-
ne. „Najmä schválenému Progra-
mu starostlivosti o NP Poloniny 
na roky 2017 až 2026,“ uviedol. 
Európsky diplom bol Poloninám 
prvýkrát udelený pred 19 rokmi, 
naposledy bola jeho platnosť obno-
vená v júni 2012. Podľa hovorcu si 
bude aj naďalej vyžadovať plnenie 
manažmentových opatrení. Pôjde 
o konkrétne úlohy, ktoré sú opísané 
v spomínanom programe starostli-
vosti. „Odpočet, vrátane vypraco-
vania podrobnej správy o imple-
mentácii všetkých úloh, bude po-
trebné urobiť do konca roka 2021. 

Ďalej bude potrebné začať práce 
na ďalšom programe starostlivosti 
na nové obdobie,“ spomenul. Sú-
časťou záverečnej správy sú podľa 
neho aj odporúčania. „Napríklad 
vypracovať prioritný plán prekla-
sifikovania lesných pozemkov vo 
vlastníctve štátu z 3. stupňa do 4. 
(navrhuje sa manažment prostred-
níctvom výberkového hospodár-
skeho spôsobu) a 5. stupňa ochrany 
(navrhuje sa bezzásahový režim). 
Ďalej vykonávať prírode blízky ma-
nažment lúk, vypracovať databázu 
budov a iných objektov, ktoré majú 
kultúrny význam, vyvíjať výskumné 
a monitorova-
cie programy, 
vypracovať stra-
tégiu rozvoja 
turizmu a spolu-
pracovať s ďalší-
mi krajinami 
v rámci lokality 
UNESCO Staré 
bukové pralesy 
a bukové lesy 
Karpát a iných 
regiónov Euró-
py,“ priblížil Fe-
renčák. Viaceré 
úlohy však pod-
ľa jeho ďalších 
slov nie sú nové. 
„Veľmi dôležitá 

bude súčinnosť rezortov, ktoré sú 
zodpovedné za starostlivosť o lesy 
a rozvoj turizmu. Dôležité bude 
pripraviť a implementovať projekt 
na realizáciu programov starost-
livosti o NP Poloniny za pomoci 
štrukturálnych fondov EÚ,“ uzav-
rel. Držiteľom ED na Slovensku 
je aj Národná prírodná rezervácia 
Dobročský prales, ktorá je v územ-
nej pôsobnosti Správy Chránenej 
krajinnej oblasti - Biosférickej 
rezervácie Poľana. Rada Európy 
udeľuje toto ocenenie pre chránené 
územia od roku 1965. Spĺňať musia 
základné kritériá, napríklad mimo-

riadne prírodné hodnoty, akými sú 
biologická a krajinná rozmanitosť. 
NP Poloniny s rozlohou približne 
29.800 hektárov tvorí spolu s pri-
ľahlým chráneným územím Poľska 
a Ukrajiny prvú trilaterálnu biosfé-
rickú rezerváciu na svete a aktuál-
ne druhú najväčšiu. Najznámejší 
a svojou rozlohou na Slovensku 
najväčší je tu prales Stužica-Bu-
kovské vrchy, ktorý je spolu s ďal-
šími časťami tohto územia zapísaný 
do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Raritou v Poloninách je 
tiež prítomnosť zubra hrivnatého 
vo voľnej prírode.

tasr, Medzilaborce   

Medzilaborce opäť investovali do 
miestneho domu smútku. Z vlast-
ného rozpočtu vyčlenili na rekon-
štrukciu okien 8000 eur. „Staré 
oceľové okná boli neestetické, 
a preto ich bolo nevyhnutné vy-
meniť za nové plastové. Rozhodli 
sme sa, že ich vyplníme vitrážami, 
aby celkový dojem domu smútku 

bol taký, aký má byť,“ vysvetlil pre 
TASR primátor Vladislav Višňov-
ský. „Od augusta 2015, odkedy sme 
zobrali dom smútku do prevádz-
ky, sme v tejto oblasti investovali 
takmer 40.000 eur,“ uviedol s tým, 
že okrem aktivít v jeho interié-
ri, ako je výmena okien, podlahy, 
zvýšenie kapacity miest na sedenie 
či nákup potrebného zariadenia, 
zrealizovali napríklad aj vybudo-

vanie parkovísk, oplotenia, ale aj 
kolumbária s kapacitou 15 miest. 
„Osem z nich je už obsadených,“ 
spomenul. Spustili už aj nový cin-
torín, ktorý bol dokončený, plánujú 
tiež dobudovať oplotenie. „Zostalo 
zhruba 80 metrov, ktoré je potreb-
né dokončiť. Mesto ho už v minu-
lom roku zakúpilo, inštalovať ho 
budeme v tomto roku tak, aby bol 
celý areál oplotený,“ vysvetlil Viš-

ňovský s tým, že to má okrem iného 
prispieť k estetizácii tohto pietneho 
miesta. „Sú to veci, ktoré sú jedno-
ducho potrebné a sú aj takou malou 
vizitkou toho mesta,“ poznamenal. 
Mesto okrem tohto hlavného cin-
torína udržiava aj starý cintorín pri 
mestskom úrade, na ktorom sa už 
nepochováva, prevádzkuje tiež cin-
torín v miestnej časti Vydraň.

Národný park Poloniny obhájil Európsky diplom

Medzilaborce: Mesto opäť  investovalo do domu smútku 

Národný park (NP) Poloniny rozprestierajúci sa na krajnom východe Slovenska obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky 
diplom (ED) Rady Európy pre chránené územie. TASR to potvrdil hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák.
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Jana Fedičová, foto Milan Potocký, Humenné,    

Vihorlatské múzeum v Humennom 
v spolupráci s Okresnou organizá-
ciou Únie žien Slovenska v Humen-
nom a Ústredím ľudovej umeleckej 
výroby pozývajú širokú verejnosť 
v dňoch od 8. marca do 6. apríla 
2018 na XXVI. ročník medzinárod-
nej súťažno-prezentačnej výstavy 
kraslíc Karpatská kraslica. Vernisáž 
výstavy spojená s vyhodnotením sú-
ťaže a burzou kraslíc sa uskutočnila 
dňa 8. marca so začiatkom o 15.00 
hod. vo Vihorlatskom múzeu v Hu-
mennom. V aktuálnom ročníku 
ponúka výstava exponáty mapujú-
ce umenie zdobenia veľkonočných 
kraslíc takmer zo všetkých regiónov 
Slovenska. Širokú paletu tradičných 
i nových techník a vzorov jednot-
livých oblastí karpatského regiónu 
dopĺňajú atraktívne kolekcie kraslíc 
z Ukrajiny a Poľska. Zaujímavos-
ťou aktuálneho ročníka výstavy je 
zapožičaná reprezentačná kolekcia 
kraslíc zo zbierok Múzea ľudovej 
umeleckej výroby UĽUV v Stupave 
a ukážka kolekcie najstarších kraslíc 
s tradičnými technikami zdobenia 
z etnografického zbierkového fondu 
Vihorlatského múzea v Humennom. 
Súčasťou tejto kolekcie je aj replika 
šesťstoročnej kraslice, ktorú Vihor-

latskému múzeu darovalo partnerské 
Národné múzeum ľudového umenia 
Huculštiny a Pokutjá J. Kobrynské-
ho v ukrajinskom meste Kolomyja. 
Interaktívnu zložkou výstavného ob-
dobia dopĺňajú vo Vihorlatskom mú-
zeu v Humennom workshopy zdobe-
nia kraslíc pre školy a jednotlivcov. 
Záujemcovia majú možnosť ohlásiť 
svoju účasť na workshope vopred na 
etnograf@muzeumhumenne.sk.Po-
čas troch dní pripravilo Vihorlatské 
múzeum pre autorov kraslíc a širokú 
verejnosť burzu kraslíc. Informácie 
o návštevných hodinách a termí-
noch burzy kraslíc na pôde múzea 
si môžu návštevníci overiť na www.
muzeumhumenne.sk. Vystavované 
kraslice ako prejav tradičného ľudo-
vého umenia sú dnes ukážkou vyso-
kej umeleckej zručnosti a zároveň aj 
zodpovednou formou angažovanosti 
v úsilí o udržateľnosť, ochranu a ino-
váciu kultúrneho dedičstva. V roku 
2017 získalo Vihorlatské múzeum za 
organizovanie výstavy kraslíc a pod-
poru kultúrnych tradícií ocenenie 
Národopisnej spoločnosti Slovenska. 
Ďakujeme všetkým nositeľom kul-
túrnych tradícií za podporu poduja-
tia a úsilie uchovávať a prezentovať 
spoločné kultúrne dedičstvo ako 
prostriedok vzájomnej spolupráce 
národov a národností.

tasr, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Súvisí to s kauzou diela Paula Warho-
lu, najstaršieho brata Andyho, Veľké 
kuracie korzo. Tento obraz si z múzea 
vzal jeho súčasný dlhoročný kurátor 
a zakladateľ tejto inštitúcie Michal 
Bycko. Podľa jeho slov je obraz jeho. 
Bývalá riaditeľka múzea Ľudmila Šte-
cová naňho v tejto súvislosti podala 

trestné oznámenie. Ako TASR infor-
movala Marta Sibalová z tlačového 
oddelenia PSK, dohoda o skončení 
pracovného pomeru ku koncu predo-
šlého mesiaca s ňou bola podpísaná 
20. februára 2018 v súlade so Zá-
konníkom práce. O situácii v múzeu 
informoval v pondelok 5. marca na 
rokovaní Zastupiteľstva PSK aj pred-
seda PSK Milan Majerský. 

V Humennom vystavujú najkrajšie kraslice takmer zo všetkých regiónov Slovenska

Poverená vedením múzea v Medzilaborciach je odborná pracovníčka I. Rusinková  

Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom odštartoval XXVI. ročník medzinárodnej súťažno-prezentačnej 
výstavy kraslíc Karpatská kraslica 2018. 

Poverená vedením Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach je odborná pracovníčka Iveta Rusinková. 
Zmenu na tomto poste avizoval začiatkom februára predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.

SPRAVODAJSTVO / KULTÚRA
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INFOSERVIS

Príbeh Espena, syna chudobného farmára. So svo-
jimi bratmi Petrom a Pavlom sa vydá na nebez-

pečnú výpravu za záchranou princeznej Kristin zo 
zajatia zlého trolla známého ako Horský kráľ, aby 

získal odmenu a zachránil tak rodinnú farmu.
fantasy, rodinný, rozprávka (NÓRSKO), český 

dabing – 17. a 18. marca o 17.30 hod.
THELMA

ASFK... Severský thriller o najtemnejších 
ľudských túžbach, rodinných prekliatiach a 

zakázanej láske natočil jeden z najtalentovane-
jších škandinávskych tvorcov súčasnosti, Joachim 
Trier. Krehká Thelma práve nastúpila na vysokú 
školu. Aj napriek urputnej snahe jej nábožensky 
založených rodičov kontrolovať každý jej krok 
prvý raz zakúsi nezávislosť a vír študentského 
života v hlavnom meste. Jej svet sa však dra-
maticky premení vo chvíli, keď stretne krásnu 

spolužiačku Anju a zamiluje sa do nej. V jej okolí 
sa začnú diať nevysvetliteľné a desivé udalosti a 

Thelma s hrôzou zisťuje, že ich príčinou je možno 
ona samotná.

dráma (NOR/DEN/SWE), české titulky – 21. 
marca o 19.30 hod.

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA
RÍŠA INKOV 

PERU – BOLÍVIA – CHILE 
Autorská výstava fotografií Milana Kuruca o kra-

jinách Južnej Ameriky. Potrvá do 8. apríla.
MsKS – DOM KULTÚRY

HORÚCA SPRCHA
Fred Apke... komédia o partnerských vzťahoch. 
V podaní hercov Divadla komédie – Tlučková, 
Kočiš, Ivanková, Ochránek, Boublík, Puskailer, 
Lorencovič. – V utorok 20. marca o 19.00 hod. 

v divadelnej sále DK. Vstupné 14 eur.
VÝSTAVA: OČAMI DETÍ

V spolupráci s Vihorlatskou hvezdárňou výstava 
súťažných prác okresného kola XXXIII. ročníka 
výtvarnej súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ. Výstava 

vo foyer MsKS potrvá do 25. marca.
VÝSTAVA: NATTELA OVSIJENKO

Autorská výstava ruskej maliarky (1961). V obra-
zoch 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
Nepredajná medzinárodná výstava XXVI. ročníka 

podujatia potrvá do 6. apríla.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU

Súbor veľkoformátových dobových fotografií 
prináša zábery od najstarších dochovaných 

vyobrazení štvorkrídlového objektu renesančného 
kaštieľa a priľahlého parku na rytine z obdobia 

druhej polovice 17. storočia po dnešok. Súčasťou 
vystavovaných fotografií sú aj doposiaľ nezvere-
jnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu 

potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. 
KINO Fajn 

EXPEDIČNÁ KAMERA

Filmový festival je celovečerným premietaním 
krátkych filmov o dobrodružstve, divokej prírode, 

poznávaní nového, extrémnych zážitkoch 
a športoch.

DOG OUT / OČI BOHA / TEÓRIA ŠŤAS-
TIA / ODDANÝ / BACK TO HEIGHTS / 

NEFRITOVÉ VODY.
V pondelok 12. marca od 18.00 hod., vstupné 

2 eur.
LADY BIRD

Neobyčajný príbeh o obyčajnom dospievaní 
dievčaťa, ktorá zúfalo hľadá to, čo všetci ostat-
ní - 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 (USA), české titulky – 13. marca o 19.30 
hod. 

OTCOVA VOLGA
(TÁTOVA VOLGA)

Eva (Eliška Balzerová) je kostýmová výtvarníčka, 
pôžitkárka a manželka šarmantného Ludvíka, 
ktorý však veľmi 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 ob-
javená detská kresba. Eva je rozhodnutá nečakané 
odhalenie veľkoryso ignorovať, ale Tereza, ktorej 
sa rozpadáva vlastný život, sa k prízraku nevlast-
ného brata upne. Spoločne s matkou sa vydávajú 

Ludvíkovým veteránom volga GAZ 21 po stopách 
jeho bývalých mileniek (V. Cibulková, E. Hol-
ubová, H. Maciuchová) a priateľov (B. Polívka, 
E.MVášáryová), aby o tajomstve zistili viac...

komédia (CZE), česká verzia – 14. marca o 19.30 
hod.

BACKSTAGE
Príbeh o skupine mladých tanečníkov (The 

Pastels) z malého mesta, ktorých sen o veľkej 
sláve, ale aj ich priateľstvá, lásky a pohľad na svet 
nečakane skomplikuje dobrácky predavač lístkov 

z miestnej vlakovej staničky, Hugo. Strhujúci 
tanečný film pre mladých a o mladých - o ich 

snoch, ambíciách a o pretrvávajúcej dôležitosti 
rodiny a priateľstva. Jednoduchý, ale emóciami 
nabitý príbeh zo súčasnosti má ambíciu voľne 
naviazať na kultové slovenské hudobné filmy 

z 80-tych rokov a znovu vzkriesiť tento populárny 
žáner v našej kinematografii.

hudobno-tanečný (SVK/CZE), originálna verzia – 
15. a 18. marca o 19.30 hod.

TOMB RAIDER
Lara Croft (A. Vikander) má 21 rokov a práve 
zdedila obrovské obchodné impérium. Jej otec, 

bohatý šľachtic a známy dobrodruh, Lord Richard 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
V HUMENNOM 

Mária Boková, nar. 1934 
Emma Lichvanová, nar. 1937 
Eva Chovancová, nar. 1939 

Štefan Hocko, nar. 1941 
Mgr. Margita Džujková, nar. 1946 

Andrej Kridla, nar. 1948 
Ing. Ján Rajňák, nar. 1951

V ADIDOVCIACH 
Vasiľ Bobák, nar. 1936

V MEDZILABORCIACH 
Mária Kačurová, nar. 1930
V NIŽNEJ JABLONKE 
Michal Kucer, nar. 1937

V OĽKE 
Štefan Šalap, nar. 1942

V SNINE 
Mária Sičaková, nar. 1951

VO VEĽOPOLÍ 
Michal Hlubík, nar. 1935

VO VYŠNOM HRUŠOVE 
Verona Šalamonová, nar. 1927

VO VYŠNEJ SITNICI 
Anna Palšaková, nar. 1939

OPUSTILI   
NÁS

12. 03.  GREGOR, GREGORA
13. 03.  VLASTIMIL
14. 03.  MATILDA
 (Medzinárodný deň akcií proti  
 priehradám a pre rieky, vodu,  
 život)
15. 03. SVETLANA
 (Svetový deň spotrebiteľských  
 práv / Európsky deň spotrebiteľov)
16. 03. BOLESLAV
17. 03. ĽUBICA, ĽUBA
18. 03. EDUARD, EDUARDA
 (Medzinárodný deň planetárií)

MENINY 
oslavujú: 

Croft (D. West), zmizol bez stopy pred siedmimi 
rokmi. Keď si Lara prečíta záhadný odkaz, ktorý 

jej otec zanechal, rozhodne sa opustiť Londýn 
a vyraziť do neznáma. Vydá sa po jeho stopách 
hľadať legendárnu hrobku na mýtickom ostrove 

niekde pri japonskom pobreží. Loď, ktorá ju mala 
dopraviť na pevninu stroskotá v silnej búrke, a 

Lara sa ocitá sama uprostred neznáma, vyzbrojená 
len ostrým nožom, pevnou vierou a vlastnou 

tvrdohlavosťou.
akčný, dobrodružný (USA), slovenské titulky – 16. 
marca o 17.00 a 19.30 hod., 17. 3. o 19.30 hod.

CLOE A TRPASLÍCI
(GNOME ALONE)

Chloe a jej mama Katarína sa už zasa sťahujú. 
Tentokrát si na novom mieste prenajali nádherný, 
rozľahlý, gotický dom, plný zvláštnych záhrad-
ných trpaslíkov. Začína chodiť do novej školy a 

snaží sa spriateliť sa so svojimi spolužiačkami. K 
týmto starostiam pribudla ešte jedna a to, že sa do 
nej zaľúbil susedov chlapec Liam. Postupne si ale 
Chloe začína všímať, že sa v dome dejú zvláštne 

veci. Chloe rýchlo pochopí, že nemá vidiny, 
ale že trpaslíci sú skutočne živí, zistí tiež, že sú 
tu preto, aby ochraňovali dom, ktorému hrozí 

nebezpečenstvo.
animovaný, rodinný (USA/CAN), slovenský 

dabing – 17. a 18. marca o 15.30 hod.
CESTA ZA KRÁĽOM TROLLOV

(N THE LAND OF ASH ASKELADDEN - 
I DOVREGUBBENS HALL)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
12. 03. ZITA / BABETA
13. 03. SNOOPY / FOX
14. 03. ANGELO / GINA
15. 03. HARRISON / HORÁC
16. 03. CHARLOTTA / BESINA
17. 03. BUBLINA / RAF
18. 03. TINA / ÁGNES, NESSY
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P R E N Á J O M

 � Dáme do prenáj-
mu KANCELÁRSKE 
PRIESTORY v zrekon-
štruovanej budove SFZ 
na ul. Osloboditeľov 3 
v Humennom (100 m 
od centra mesta, dosta-
tok parkovacieho miesta 
zdarma). Viac na tel. č. 
0905 809 038; e-mail: 
sekretariat@obfzhumen-
ne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ  
ODREZKY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

P R Á C A

 � Hľadáme šikovných 
ĽUDÍ na JARNÚ CHME-
ĽOVÚ BRIGÁDU v Čes-
kej republike. Ubytova-
nie a strava zabezpečené, 
hradené zamestnávate-
ľom. Info na tel. č. 0918 
728 027.

HE-R/0125

 � Ponúkame dobre plate-
nú prácu pre skúsené partie 
stavebných robotníkov – ZA-
TEPĽOVAČOV, MURÁROV, 
OBKLADAČOV, SADRO-
KARTONÁROV a VODÁ-
ROV. Zaručujeme seriózne 
jednanie a možnosť dlhodo-
bej spolupráce. Nástup mož-
ný ihneď; práca výlučne v 
regióne východného Sloven-
ska. Ponúkame motivujúce 
finančné ohodnotenie. Tel. 
0902 99 88 23.

HE-R/0119

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

HE-R/0116

 � Firma Hricik v Strážskom 
prijme EKONÓMKU do tr-
valého pracovného pomeru. 
Tel. 0905 256 038.

HE-R/0124

Riadková inzercia 0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...

„SOM LEN SÁM. 
ALE STÁLE SOM TO JA. 

NEVIEM UROBIŤ VŠETKO, 
ALE NIEČO UROBIŤ VIEM. 

ALE PRETO, ŽE NEDOKÁŽEM UROBIŤ VŠETKO, 
NEODMIETNEM UROBIŤ TO, ČO DOKÁŽEM.“

(EDWARD EVERETT HALE; 1822-1909  
AMERICKÝ LITERÁRNY AUTOR, HISTORIK, MINISTER)

 � Prijmeme PRACOVNÍ-
KOV do drevovýroby v Stráž-
skom. Tel. 0905 256 038.

HE-R/0123

 � Stavebná firma REINTER 
ponúka prácu na TPP alebo 
živnosť pre PRACOVNÍKOV 
V STAVEBNEJ VÝROBE 
a KOVOVÝROBE.  Nástup 
možný ihneď; práca výlučne v 
regióne východného Sloven-
ska. Ponúkame silné zázemie 
úspešnej stavebnej spoloč-
nosti, motivujúce finančné 
ohodnotenie a zamestna-
necké benefity. Požadovaná 
prax min. 1 rok. Informácie – 
e-mail: praca@reinter.sk; tel. 
0902 99 88 66.

HE-R/0120

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

www.facebook.com/humenskyexpres

Nájdete nás aj 
na facebooku:

Kompletný archív  
článkov nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk

H
E

/0093

Východ / Západ  S L N K A 
pon (12.03.) 5:44 / 17:35 hod.
ut  5:42 / 17:36 hod.
str 5:40 / 17:38 hod.
štvr 5:38 / 17:39 hod.
pia  5:36 / 17:41 hod.
sob 5:34 / 17:42 hod.
ned 5:31 / 17:44 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 09.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, pia 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 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.
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(pa), Humenné
 
Oblastný futbalový zväz v Hu-
mennom už  niekoľko rokov  
počas jarných školských prázd-
nin  organizuje sálový futbal pre 
žiakov  kategórie U-15  a doras-
tencov U-19, ktorí hrávajú prvú 
triedu okresnej súťaže.  Tohto 
roku išlo o 15. ročník turnaja. 
Do súťaže  v Mestskej športovej 
hale v Humennom sa prihlásilo 
16 družstiev, zhodne po osem tí-
mov v oboch kategóriách.  

Mládežnícky futbalový turnaj bol 
rozdelený do dvoch dní, za rozho-
dovania Marcela Gnipa, Vila Pav-
lišina a Lukáša Mattu. Každým 
rokom si súťaž získavá viac a viac 
stúpencov nielen mladých hráčov, 
ale aj v radoch divákov.  

ŽIACI
Prvý deň hrali žiaci  U-15 * Dlhé 
nad Cirochou, Jasenov, Ptičie, 
Vyšná Sitnica, Kamenica nad Ci-
rochou, Kochanovce, Pakostov, 
Udavské... rozdelené do dvoch 
skupín.

SKUPINA A
Ptičie – Dlhé n/Cir. 2:2 (pk 2:1), 
Kochanovce – Udavské 1:3,  Ptičie 
– Udavské 0:2, Dlhé n/Cir. – Ko-
chanovce 0:1, Kochanovce – Pti-
čie 0:1, Udavské – Dlhé n/Cir. 2:0. 
Poradie: 1. Udavské, 2. Ptičie, 
3. Kochanovce, 4. Dlhé nad Ci-
rochou.

SKUPINA B
Jasenov – V. Sitnica 8:0, Kamenica 
n/Cir. – Pakostov 1:0, V. Sitnica – 
Pakostov 0:10, Jasenov – Kameni-

ca n/Cir. 0:1, Kamenica n/Cir. – V. 
Sitnica 9:0, Pakostov  - Jasenov 
0:1. 
Poradie: 1. Kamenica nad Ci-
rochou, 2. Jasenov, 3. Pakostov, 4. 
V. Sitnica. 
O 7. miesto * Dlhé n/Cir. – V. Sit-
nica  2:0. 
O 5. miesto * Kochanovce – Pa-
kostov 1:3.  
O 3. miesto * Ptičie – Jasenov 0:3.  
Finále *  Udavské – Kamenica nad 
Cirochou 0:0 (pokutové kopy - 
1:0, gól Rohun).  

Ocenení boli aj jednotlivci. Najlep-
ší – hráč: Ivan Rohun (Udavské), 
strelec: Juraj Balog (Jasenov), 
brankár: Pavol Dobda (Kamenica 
nad Cirochou).  

DORASTENCI
Turnaj pokračoval na druhý deň 
dorasteneckou kategóriou  U-19. 
Rovnako osem družstiev rozdelili 
do dvoch skupín... Oľka, Jasenov 
a Ohradzany (Jasenov B), Pakos-
tov a Lukačovce (Pakostov), Ulič, 
Kochanovce, Dlhé nad Cirochou, 
Kamenica nad Cirochou, Hažín 
nad Cirochou. 

SKUPINA A
Oľka – Jasenov B 0:1, Kochanov-
ce - Ulič 1:1 (pk - 1:2), Jasenov B 
– Ulič 1:0, Oľka – Kochanovce 1:1 
(pk -  0:2), Kochanovce – Jasenov 
B 2:1, Ulič – Oľka 3:1. 
Poradie: 1. Jasenov B, 2. Kocha-
novce, 3. Ulič, 4. Oľka. 

SKUPINA B
Pakostov – Dlhé n/Cir. 3:0, Kame-
nica n/Cir. – Hažín n/Cir. 0:2, Dlhé 

n/Cir. – Hažín n/Cir. 2:1, Pakostov 
– Kamenica n/Cir. 3:0, Kamenica 
n/Cir. – Dlhé n/Cir. 1:1 (pk - 0:2), 
Hažín n/Cir. – Pakostov 0:2. 
Poradie: 1. Pakostov, 2. Dlhé nad 
Cirochou, 3. Hažín nad Cirochou, 
4. Kamenica nad Cirochou.
O 7. miesto *  Oľka – Kamenica 
nad Cirochou 1:2.  
O 5. miesto * Ulič – Hažín nad Ci-
rochou 2:1. 

O 3. miesto * Kochanovce – Dlhé 
nad Cirochou  3:0.  
Finále * Jasenov B – Pakostov 2:2 
(pokutové kopy - 1:2).

Najlepší dorastenci turnaja – hráč: 
Dávid Klič (Jasenov B), strelec:  
Patrik Vrblovský (Kochanovce), 
brankár: Kristián Revák (Pakos-
tov). 

Halový futbalový turnaj mládežníckych kategórií má svoju tradíciu

Ocenení jednotlivci žiakov – zľava: I. Rohun (Udavské - najlepší hráč), J. Balog (Jasenov 
- najlepší strelec), P. Dobda (Kamenica n/Cir. - najlepší brankár) a Peter Jenčura - pred-
seda ObFZ. |  FOTO: PA

Víťazné družstvo kategórie U-15 – Udavské.  | FOTO: PA

Víťazné družstvo U-19 – Pakostov. |  FOTO: PA
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jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

prosperujte  
s nami

redakcia@humenskyexpres.sk

DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE VEDIEŤ
Inzerujte v našich novinách a 

ste stále na očiach. Oslovíte viac 
ako 10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E  v Humennom

Ul. Dargovských hrdinov 9
tel. 0948 505 525
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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

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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II. LIGA - VÝCHOD
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO (6. 
kolo) * ŠKST HUMENNÉ – ŠKST 
MICHALOVCE B 14:4 * Šarišské 
Michaľany – Valaliky A 4:14, PŠ 
Košice – Zbereko Košice 12:6.
SÚŤAŽE O 7. – 12. MIESTO (6. 
kolo) * Bracovce – Valaliky B 4:14, 
Vojčice – Levoča 8:10, Margecany – 
Svidník 11:7. 
Valaliky A  17 16 0 1 227:79 49
PŠ Košice 17 13 1 3 187:119 44
Humenné 17 11 3 3 190:116 42
Zbereko Košice 17 9 1 7 146:160 36
Michalovce B 17 6 2 9 136:170 31
Š. Michaľany 17 6 1 10 134:172 30

III.LIGA – SEVEROVÝCHOD
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO (6. kolo) 
* ŠKST HUMENNÉ B – MŠK 
VSTK VRANOV NAD TOPĽOU 
B 11:7 * Belá n/Cir. – Bardejov 1:17, 
Kamenica n/Cir. – Lužany pri T. 8:10.
SÚŤAŽE O 7. – 12. MIESTO (6. 
kolo) * Snina – Hrabovec n/L. 10:8, 
Lemešany – Vranov C 11:7, Bzenov/
Janov – Sedlice 3:15.

Bardejov 17 16 1 0 217:89 50
Vranov B 17 13 1 3 199:107 44
Lužany  17 10 1 6 160:146 38
Humenné B 17 8 2 7 147:159 35
Belá n/C. 17 7 1 9 146:160 32
Kamenica n/C. 17 6 2 9 169:137 31
Sedlice 17 10 3 4 178:128 40
Lemešany 17 9 1 7 154:170 37
Snina 18 6 0 12 140:184 30
Hrabovec n/L. 17 4 5 8 133:173 30
Vranov C 17 3 1 13 105:201 24
Bzenov/Janov 17 2 0 15 106:200 21

IV. LIGA – VIHORLATSKÁ
SÚŤAŽE O 1. – 6. MIESTO (6. kolo)  
* TJ ŠIMONKA ČIERNE NAD 
TOPĽOU - ŠKST HUMENNÉ C 
13:5 * Hencovce – Kamienka 5:13, 
Košarovce – Vranov D 12:6.
SÚŤAŽE O 7. – 11. MIESTO (6. kolo)  
* Kamenica n/Cir. B – Kochanovce 
12:6, Dlhé n/Cir. – Zemplínske Hámre 
10:8.

Hencovce 16 14 0 2 194:94 44
Kamienka 16 13 1 2 183:105 43
Košarovce 16 9 3 4 163:125 37
Humenné C 16 8 1 7 143:145 33
Čierne  16 7 1 8 147:141 31
Vranov D 16 6 1 9 129:159 29
Kamenica B 15 10 0 5 155:115 35
Z. Hámre 15 4 2 9 126:144 25
Dlhé n/C. 15 3 2 10 105:165 23
Kochanovce 15 2 2 11 103:167 21
Kladzany 14 2 1 11 82:170 19

V. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
19. kolo * ŠKST HUMENNÉ D – 
STO PTIČIE 13:5 * Snina C – Ka-
mienka B 3:15, Stakčín – Košarovce 
B 10:8, Hažín n/Cir. – Snina B 6:12, 
Kolonica/Ladomirov – Medzilaborce/
Čertižné 9:9, Belá n/Cir. B – Liesk-
ovec 16:2.
Snina B 19 16 2 1 250:92 53
Belá n/Cir. B 19 15 2 2 233:109 51

Kolonica/Ladomirov 19 12 3 4 211:131 46
Hažín n/Cir. 19 12 2 5 216:126 45
Košarovce B 19 10 1 8 173:169 40
Kamienka B 19 9 1 9 180:162 38
M-laborce/Čertižné 19 6 6 7 164:178 37
Stakčín 19 7 1 11 150:192 34
Humenné D 19 6 2 11 130:212 33
Ptičie 19 5 1 13 139:203 30
Snina C 19 2 3 14 110:232 26
Lieskovec 19 2 0 17 96:246 23

VI. LIGA – ObSTZ HUMENNÉ
17. kolo * Belá n/Cir. D – Kochanovce 
B 8:10, Belá n/Cir. C – Hažín n/Cir. 

B 16:2, Ptičie B – Dlhé n/Cir. B 12:6, 
Kochanovce C – Stakčín B 17:1, Ko-
lonica/Ladomirov B – Jasenov 12:6.
Kochanovce B 17 16 1 0 232:75 50
Belá n/Cir. C 17 15 1 1 243:63 48
Kolonica/Ladomirov B 17 8 3 6 164:142 36
Hažín n/Cir. B 17 8 1 8 143:163 34
Jasenov 17 8 0 9 143:163 33
Kochanovce C 17 7 1 9 144:162 32
Dlhé n/Cir. B 17 7 1 9 142:164 32
Belá n/Cir. D 17 7 0 10 137:169 31
Ptičie B 17 5 0 12 118:188 27
Stakčín B 17 0 0 17 65:241 17

-MJK-

STOLNOTENISOVÝ SERVIS

Uplynulý týždeň sme spoznali najúspešnejších športovcov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017. Tieto poháre našli svojich 
hrdých majiteľov. Viac k téme prinesieme v najbližšom vydaní nášho týždenníka. |  FOTO: MJK

Prezident Slovenského olympijského výboru – Anton Siekel, a predseda PSK – Milan Majerský, v hľadisku historického divadla Jonáša 
Záborského v Prešove na udeľovaní cien najúspešnejším športovcom PSK za rok 2017. |  FOTO: MJK
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK

 II. LIGA, MUŽI – PLAY OFF 
SEMIFINÁLE (2. zápas)

sobota 10. 3. 2018
konečný stav série – 2:0

MHK HUMENNÉ - MHk 32 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ B
3:2 PP (0:1, 0:0, 2:1 – 1:0)

Góly: 55. I. Fedorko (Vaško, 
Šechný – 1:2), R. Tomas 
(Kmiť, Klouda – 2:2), S. Dan-
ko (Fedorko – 3:2) – 5. J. Pav-
lovič (Koniar – 0:1), 45. T. Ko-
niar (Javorka – 0:2).  
Strely na bránu: 53 - 19. Zá-
kroky brankára: 17 - 50. Pre-
silovky: 0/7 – 0/3. Oslabenia: 
3/3 – 7/7. 

Rozhodovali: M. Žák – Š. Hu-
bičák, M. Novotný. Divákov: 
1 033.
MHK HE: (M. Ščambora) – 
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. Bar-
toš, J. Dancsák – S. Maury,  D. 

Markuš, A. Suvák. Tréner: Ri-
chard Šechný.
MHk 32: M. Bačík – S. Ja-
vorka, R. Fiala, M. Matejka, 
M. Pawelski, A. Kalousek – L. 
Rec, F. Danko, T. Koniar, M. 
Mravec, J. Pavlovič – M. Mar-
tínek, J. Cibuľa, D. Bacúr. Tré-
ner: Rudolf Záruba.

Emóciami nabité hokejové semifinále posielajú Fedorko, Tomas a Danko ďalej


