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Humenné: Opozícia hovorí o propagande 
mesta, to s ich tvrdeniami nesúhlasí

Poslanecký klub Za demokratické Humenné upozorňuje na to, že vedenie mesta namiesto objektívnych informácií zo života 
samosprávy občanom podsúva svoju vlastnú propagandu. Mesto s jeho tvrdeniami nesúhlasí.

Humenčania si 
pripomenuli 30. výročie 
Sviečkovej manifestácie

ROZHOVOR: Nezatvárajte oči 
pred korupciou a organizovaným 
zločinom, žiada mama 
zavraždenej Martiny   Viac na str. 8   Viac na str. 3

tasr, Humenné   

Podľa predsedníčky klubu 
Márie Cehelskej je to citeľné 
v mestskom občasníku Hu-
menské noviny. „Neznámy 
autor článkov v nich útočí, 

obviňuje a skresľuje infor-
mácie, doslova na objednáv-
ku vedenia mesta diskreditu-
je ľudí, s ktorými sa dostalo 
do sporu,“ vysvetlila s tým, že 
nedáva priestor druhej stra-
ne na vyjadrenie, čo je podľa 

nej v rozpore s etickým kó-
dexom novinára. Propagan-
du vedenie mesta podľa nej 
úspešne dostalo aj na strán-
ky súkromných regionálnych 
novín. „Keď sa kedysi novi-
nári o naše mesto zaujímali 

a písali o mnohých témach, 
dnes si vedenie mesta články 
kupuje,“ spomenula s tým, 
že v januári tohto roka si tak 
objednalo uverejnenie vlast-
ných, už napísaných článkov 
za 500 eur a vo februári sa to 
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zopakovalo. „Ide o uverejne-
nie článkov napr. o Silvestri, 
parkovaní, plese, ktoré sú aj 
na webovej stránke mesta,“ 
vymenovala. Potvrdzujú to 
aj objednávky rovnako zve-
rejnené na mestskej inter-
netovej stránke. „Humenská 
televízia (HNTV) sa mení 
na súkromný kanál pani 
Vaľovej (primátorka, pozn. 
TASR),“ uviedla predsedníč-
ka s tým, že terčom útokov v 
nej sú okrem iných aj opozič-
ní poslanci. Podľa nich takto 
mestská televízia fungovať 
nemá. Cehelská spomenula 
v tomto prípade aj poruše-
nie ustanovení zákona o vy-
sielaní a retransmisii, ktoré 
vlani skonštatovala Rada 
pre vysielania a retransmisiu 
(RVR) v súvislosti s príspev-
kom o Domašanskej ulici v 
Humennom, v ktorom do-
šlo k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť objektívnosť a 
nestrannosť. Rada v tejto 
súvislosti uložila televízii na-
pomenutie. Cehelská pouká-
zala tiež na invektívy, urážky 
a komentovanie opozičných 
poslancov a niekedy aj ich 
detí zo strany primátorky na 
mestských zastupiteľstvách. 
„Žiadam a vyzývam ju, aby 
s tým prestala,“ uzavrela s 
tým, aby primátorka mala 
v úcte inštitút opozičného 
poslanca. 

Ako TASR informovala Má-
ria Míčková z tlačového re-
ferátu mestského úradu, 
mesto informuje o svojich 
aktivitách, vyhlásených vý-
berových konaniach na voľné 
pracovné miesta či o pláno-
vaných verejných obstaráva-
niach vo viacerých médiách. 

Taktiež informuje o uskutoč-
nených investičných projek-
toch z eurofondov, keďže to 
vyplýva zo zmluvy o ich reali-
zácii. „V publikovaných člán-
koch takisto informujeme o 
investíciách a benefitoch pre 
občanov, ktoré mesto posky-
tuje vrátane investičných ak-
cií z podielových daní našich 
obyvateľov. Keďže všetky 
periodiká sú súkromné, žia-
dajú za uverejnenie našich 
informácií finančné pro-
striedky,“ vysvetlila. Mesto 
podľa jej ďalších slov vydá-
va aj vlastný občasník, ktorý 
vychádza v priemere každé 
tri mesiace. „Preto, ak chce-
me informovať o aktuálnych 
oznamoch vrátane tých, kto-
ré máme povinnosť uverejniť 
podľa zákona, musíme sa 
dohodnúť na ich uverejnení 
v regionálnych periodikách,“ 
doplnila. V súvislosti s vysie-
laním HNTV zdôraznila, že 
Humenné ako jedno z veľ-
mi mála okresných miest na 
Slovensku prináša mestské 
zastupiteľstvo v nezostriha-

nej verzii v televízii. „HNTV 
tak vysiela nielen všetky ná-
zory poslancov či vedenia 
mesta, ale aj občanov, ktorí 
sa na zastupiteľstvách zú-
častnia a zapoja do diskusie,“ 
spomenula. „Naopak, práve 
opoziční poslanci používajú 
invektívy na adresu vedenia 
mesta. Príkladom z posled-
ného uskutočneného roko-
vania zastupiteľstva vo feb-
ruári 2018 sú aj slová pána 
poslanca Merička, ktorý sa 
veľmi nevyberane vyjadro-
val o zástupcovi primátorky 
mesta Andrejovi Semancovi, 
a video o tom, ako bol zobra-
zený na bravčových pašté-
tach, zverejnil aj na sociálnej 
sieti. Mohli by sme pokračo-
vať urážkou prednostu mest-
ského úradu Ondreja Bartka 
poslancom Ivanom Hoptom, 
ktorý ho prirovnal k žiakovi 
osobitnej školy. Podobné in-
vektívy od poslancov klubu 
Za demokratické Humenné 
sa pritom pravidelne opa-
kujú na zastupiteľstvách, čo 
dokumentujú aj záznamy z 

rokovaní,“ priblížila Míčko-
vá. „Sloboda slova a možnosť 
vystupovať na zastupiteľstve 
platí rovnako pre vedenie 
mesta a taktiež aj pre poslan-
cov. Preto považujeme za 
politický nátlak na primá-
torku, aby počas nich mlčala 
a k jeho priebehu sa vôbec 
nevyjadrovala,“ poznamena-
la. Míčková ďalej uviedla, že 
HNTV od roku 2014 nedo-
stala od RVR žiadnu finanč-
nú pokutu. Podľa informácií, 
ktoré TASR v januári 2016 
poskytla hovorkyňa RVR, vy-
sielateľ Humenskej televízie 
vtedy dostal pokutu 165 eur, 
„pretože nedodal Rade na jej 
vyžiadanie súvislý záznam 
vysielania“. Podľa Míčkovej 
mestská televízia zabezpeču-
je objektívnosť a nestrannosť 
vysielania v zmysle zákona. 
„Informuje aj o aktuálnom 
dianí v meste a spoločen-
ských podujatiach, na ktoré 
dostávajú pozvánky aj opo-
ziční poslanci,“ spomenula.

porkačovanie zo strany 1 

Humenné: Opozícia hovorí o propagande mesta, to s ich tvrdeniami nesúhlasí
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Diana Lukáčová, Humenné, FOTO: DL  

Výkony súťažiacich hodnotila 
odborná porota v zložení Mgr. 
Alžbeta Verešpejová, PhD., 
(predseda poroty), PaedDr. Otí-
lia Semanová a Viera Čurmová. 
Podujatie sa konalo v spolupráci 
s regionálnou autorkou detských 
kníh pani Vierou Čurmovou. Prvé 
miesto a postup na krajskú súťaž-
nú prehliadku detskej dramatic-
kej tvorivosti Rozprávkový Strop-
kov získal divadelný súbor Dra-
máčik (ZŠ Dargovských hrdinov 
v Humennom) pod vedením Mgr. 
Jany Majcherovej. Súbor sa pre-
zentoval inscenáciou známej po-
viedky od Martina Kukučína Ry-
savá Jalovica. Na druhom mieste 
sa umiestnil divadelný súbor Di-

vadielko z 5. A. (ZŠ Dargovských 
hrdinov v Humennom) s pred-
stavením Oriešky z netu pod ve-
dením PaedDr. Jany Horvátovej. 
Tretie miesto s ukážkou pod ná-
zvom Nespokojný režisér získal 
divadelný súbor Udavčatá 2 (ZŠ 
v Udavskom) pod vedením Mgr. 
Kataríny Gogovej. Spisovateľka 
Viera Čurmová udelila Cenu spi-
sovateľky za dramatizáciu diela 
divadelnému súboru Literatúra 
tvorivo z Gymnázia arm. gen. L. 
Svobodu v Humennom, ceny za 
spontánny výkon divadelným 
súborom Babkáčik ZŠ Kudlovská 
Humenné a súboru Udavčatá 1 ZŠ 
Udavské, a cenu za herecký výkon 
v postave Maca Mlieča Tomášovi 
Frenákovi z divadelného súboru 
Literatúra tvorivo. 

mpo, Humenné  

Humenčania sa stretli pri soche sv. 
Jána Nepomuckého, aby si pripo-
menuli udalosti, ktoré sa odohrali 
25. marca 1988 v Bratislave. Pred 
30 rokmi sa v Bratislave zišli ti-
sícky ľudí, aby tichým protestom, 
so sviečkami v rukách a modlit-
bou, vyjadrili podporu žiadosti o 

vymenovanie biskupa. Zároveň 
upozornili na potrebu náboženskej 
slobody. Aj táto manifestácia na-
pomohla k neskoršiemu pádu tota-
litného režimu v našej krajine. Po-
lícia vtedy proti pokojnému davu 
použila vodné delá. Na stretnutí 
v Humennom zazneli slová modlit-
by a piesne. Humenčania pri soche 
symbolicky zapálili sviečky.

TASR, Humenné  

Harmonogram jarného uprato-
vania v Humennom, ktoré zabez-
pečujú technické služby mesta, je 
rozdelený do dvoch etáp. Prvá pre-
bieha približne od polovice marca 
do 10. apríla. Druhá pokračuje 
po tomto dátume až do 27. apríla 
podľa požiadaviek občanov indi-
viduálnej bytovej výstavby a pred-

sedov spoločenstiev vlastníkov by-
tov. Samospráva na svojej webovej 
stránke informuje, že v tomto ob-
dobí sa realizuje čistenie verejných 
priestranstiev, námestí, parkov, 
ale aj komunikácií, tiež uprato-
vanie verejných plôch bytových 
a rodinných domov v spolupráci 
s ich užívateľmi. Súčasťou prác je 
aj údržba trávnatých priestranstiev 
či odstraňovanie čiernych skládok 

odpadu a nepotrebného materiálu 
z verejných častí mesta. Mimoriad-
ne čistenie miestnych komuniká-
cií a chodníkov prebiehalo do 31. 
marca. Biologicky rozložiteľný od-
pad majú občania možnosť odviezť 
do areálu technických služieb na 
Sninskej ulici v pracovných dňoch 
od 6.00 do 14.00 h. Rovnako tam 
môžu doniesť akumulátory a baté-
rie, odpadové oleje z motorových 

vozidiel a vyradené elektronické 
zariadenia. Súčasťou jarného upra-
tovania sú tiež VOK rozmiestnené 
v určitých časových intervaloch po 
celom meste. „Upozorňujeme ob-
čanov, aby do nich nedávali koná-
re, lístie, vyhrabanú trávu, nebez-
pečný a drobný stavebný odpad,“ 
uvádza sa na webe mesta, kde 
nájdu občania aj ďalšie potrebné 
informácie a kontakty.

Divadelná jar zavítala do Vihorlatského múzea v Humennom

Humenčania si pripomenuli 30. výročie Sviečkovej manifestácie

Jarné upratovanie v meste je v plnom prúde 

Aktuálneho ročníka súťaže mládežníckych divadelných kolektívov Divadelná jar 2018 pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce sa vo 
Vihorlatskom múzeu v Humennom zúčastnilo 115 detí základných a stredných škôl z deviatich divadelných kolektívov.

V sobotu 24. marca sa na Námestí slobody v Humennom konalo spomienkové stretnutie, ktoré  zorganizovalo Okresné centrum KDH.
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ts, Slovensko, , ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Tieto preventívne akcie v rám-
ci projektu Deň zodpovednosti 
každoročne organizuje Slovenské 
združenie výrobcov piva a sladu v 
spolupráci s Policajným zborom, 
Oddelením bezpečnosti cestnej 
premávky (BECEP) Ministerstva 
dopravy a výstavby SR a Zele-
nou vlnou RTVS. Takmer každá 
jedenásta dopravná nehoda na 
Slovensku je spôsobená vodičmi, 
ktorí pred jazdou pili alkoholic-
ké nápoje. Štatistiky za posledné 
tri roky (2015 - 2017) ukazujú 
mierny nárast počtu dopravných 
nehôd vrátane tých pod vplyvom 
alkoholu. Počet dopravných ne-
hôd je najvyšší počas predĺžených 
víkendov a sviatkov. Pivovarníci sa 
preto tento rok rozhodli zintenzív-
niť svoje zodpovednostné aktivity 
a zorganizovať ich niekoľkokrát 
počas roka. Pred Veľkou nocou pri-
pomenuli vodičom, že alkohol za 
volant v žiadnom prípade nepatrí. 
„Apelujeme na vodičov, aby vtedy, 
keď šoférujú, siahali výlučne po 
nealkoholických nápojoch, a aby 
cez sviatky mali na pamäti nebez-
pečenstvo zostatkového alkoholu. 
Pripravili sme preto aj informačné 
materiály, ktoré budú policajné 
hliadky rozdávať vodičom. Veríme, 
že naše preventívne aktivity v rám-
ci projektu Deň zodpovednosti 
prispejú k zodpovednému správa-
niu vodičov a zníženiu dopravných 
nehôd spôsobených v dôsledku 
požitia alkoholu,“ uviedla Jana 

Shepperd, prezidentka Sloven-
ského združenia výrobcov piva 
a sladu. Prvá z radu tohtoročných 
policajných akcií v rámci projektu 
Deň zodpovednosti sa uskutočnila 
počas celých veľkonočných sviat-
kov vo všetkých krajoch. Ďalšie 
aktivity sú plánované na leto a je-
seň. „Za obdobie posledných troch 
rokov vodiči motorových vozidiel 
pod vplyvom alkoholu zavinili 11 
% zo všetkých dopravných nehôd 
zavinených práve vodičmi motoro-
vých vozidiel. Ak sa však pozrieme 
len na veľkonočné sviatky, ktoré 
predstavujú 4-dňový predĺžený 
víkend, tvorí tu podiel dopravných 
nehôd zavinených vodičmi moto-
rových vozidiel pod vplyvom alko-
holu v priemere až 23 %,“ uviedol 
plk. Ján Ignaták, riaditeľ odboru 
dopravnej polície Prezídia Policaj-
ného zboru (PPZ).

Zradný zostatkový 
alkohol 
Veľkým problémom u šoférov býva 
často zostatkový alkohol, ktorého 
prítomnosť a pôsobenie sa často 
podceňuje. To, koľko alkoholu 
a ako dlho koluje človeku v žilách, 
závisí od viacerých faktorov. „Na 
odbúranie alkoholu z troch veľkých 
pív potrebuje muž vážiaci 85 kg asi 
osem hodín. Zatiaľ čo žena vážia-
ca 60 kg potrebuje na odbúranie 
alkoholu len z dvoch veľkých pív 
približne deväť hodín. Keď sadáme 
za volant, je preto dôležité pozrieť 
si tieto množstvá a orientačné časy 
aj niekoľko hodín potom, čo sme 

pili alkohol,“ upozorňuje Milan 
Troška, vedúci oddelenia bezpeč-
nosti cestnej premávky (BECEP) 
Ministerstva dopravy a výstavby 
SR. Podľa údajov BECEP je čas od-
búrania alkoholu z jedného veľké-
ho 12 % piva porovnateľný s časom 
odbúrania alkoholu z 2 dcl vína. 
Čas odbúrania alkoholu z jedného 
veľkého 10 % piva je porovnateľný 
s časom odbúrania alkoholu z 0,5 
dcl liehoviny.  Alkohol spôsobuje 
u vodiča stratu sebakontroly, mno-
ho vodičov sa vtedy mylne domnie-
va, že jazdí bezpečne. Alkohol 
zhoršuje reakčný čas vodiča, jeho 
koordináciu a motoriku. Znižuje 
ostrosť zraku, zužuje videnie a spô-
sobuje tak rozostrené vnímanie si-
tuácie na ceste, čím vážne ohrozuje 

životy ostatných účastníkov cestnej 
premávky. Alkohol zároveň spôso-
buje impulzívnejšie a riskantnej-
šie správanie, obzvlášť u mladých 
vodičov. Keď pijem, auto ostane 
doma - je to najbezpečnejšie, ale aj 
najlacnejšie riešenie, ako sa vyhnúť 
nehodám a následným nepríjem-
nostiam. K dopravným nehodám, 
ktoré zavinili vodiči motorových 
vozidiel pod vplyvom alkoholu, 
dochádza počas roka najčastejšie 
v sobotu a v nedeľu. Počas veľko-
nočných sviatkov dochádza k tým-
to nehodám najčastejšie v pon-
delok a v piatok. Najväčší počet 
nehôd, ktoré zavinili vodiči pod 
vplyvom alkoholu, sa stalo v Pre-
šovskom, Košickom a Žilinskom 
kraji. 

mpo, Medzilaborce  

Policajti z Medzilaboriec objasni-
li v týchto dňoch krádež vláma-
ním do neobývaného rodinného 

domu v obci Krásny Brod, okres 
Medzilaborce. Z prečinu kráde-
že bol včera obvinený 19-ročný 
Medzilaborčan. Ku krádeži došlo 
koncom januára 2018, pričom 

obvinený muž sa do domu dostal 
po prekonaní zámku vchodových 
dverí. Z rodinného domu mal ná-
sledne odcudziť tri fľaše alkoho-
lu a video LED projektor. Škody 

boli predbežne vyčíslené na 92 
eur. Polícia obvineného muža 
stíha na slobode. Informoval pre-
šovský krajský policajný hovorca 
Daniel Džobanik.

Pred Veľkou nocou pripomenuli policajti vodičom, že alkohol za volant nepatrí

Vlámal sa do neobývaného rodinného domu

Takmer každá jedenásta dopravná nehoda na Slovensku je spôsobená vodičmi, ktorí pred jazdou pili alkoholické nápoje.
Počas veľkonočných sviatkov sa uskutočnila prvá z viacerých celoslovenských policajných akcií, ktorej cieľom je zvýšiť 

povedomie vodičov o nebezpečenstve alkoholu za volantom. 
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Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej  republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

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

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

Investičný projekt pod názvom:

NÁUČNÝ CHODNÍK K BRESTOVSKÝM MOHYLÁM.
Náučný chodník vznikol na platforme predstavovania 

historických, kultúrnych a prírodných  
zaujímavosti regiónu.  

Prevedie  vás  zaujímavými historickými zastávkami 
na ktorých vám zhotovené informačné tabuľe 

priblížia zaujímavosti, spojené s konkrétnym miestom 
a lokalitou, v ktorej sa nachádzajú.

Na trase  je vyznačených päť  významných lokalít:

1. Mesto – Lesy a múdri  panovníci
Tu začína náučný chodník.

2. Pamätník Petočová
Pamätné miesto spojené s partizánskym hnutím.

3. Brestovské mohyly
Vyhlásené významné lesnícke miesto.

4. Zvernica  Brestov
Neďaleko od  tohto miesta sa nachádza zvernica Brestov.

5. Grófka  Mária Antónia  Vandernath
K tomuto miestu sa viaže smutný príbeh grófky.

Pozývame všetkých záujemcov o históriu, 
kultúru a prírodné zaujímavosti  

na prechádzku Náučným chodníkom  
v okolí mesta Humenné. 

Ak prší na Veľkonočnú 
nedeľu, málo pokrmu a suché 

leto tento dážď zvestuje.
Veľkonočné dažde znamenajú 

suchý rok.

Ak Richard (3. 4.) príde 
s vetrom a búrkou, tak Lea 
(29. 4.) bude sa usmievať.

Po teplom počasí na 
Miroslavu (5. 4.) sa ešte 

zvykne ochladiť. 

Keď sa potí Miroslava (5. 4.), 
Marek (25. 4.) ešte v kožuchu 

bude sa zahrievať.
Aprílový sneh pole hnojí  

a dážď ho požehnáva.

Apríl chladný a daždivý - 
úroda nás navštívi.

Apríl v daždi - máj v kvete.
Aprílová a májová voda  

víno vypije.

PRANOSTIKA

(jac)

INFOSERVIS / INZERCIA
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tasr, Slovensko

„Operátori a lekári na krajských 
operačných strediskách až 95 784 
volaní vyriešili konzultáciou alebo 
odporúčaním,“ povedala pre TASR 
hovorkyňa Operačného stredis-
ka Záchrannej zdravotnej služby 
(OSZZS) Alena Krčová s tým, že 
zväčša šlo o zvýšené teploty, boles-
ti chrbtice či nevoľnosť. Záchranku 
vyslali operátori v 522.028 prí-
padoch. Ide o takzvané primárne 
zásahy, pričom záchranári ich naj-
viac evidovali v Prešovskom kraji 
(84.175) a najmenej v Trenčian-
skom (51 607). Šlo o vážne úrazy, 
sťažené dýchanie, bolesti na hrud-
níku a bolesti brucha. „V tejto súvis-
losti je potrebné zdôrazniť, že ak ide 
o vážny alebo život ohrozujúci stav, 
operátor radí volajúcemu, ako po-
skytnúť prvú pomoc až do príchodu 
profesionálnych záchranárov,“ po-
vedala Krčová. Záchranku pacienti 
zneužívali i vlani, v 3654 prípadoch 
vyslaní záchranári nenašli na vysla-
nej adrese nikoho. Vlaňajší počet 

volaní je podľa 
Krčovej vysoký. 
Zdôraznila, že 
ľudia často vo-
lajú operátorom 
aj pre banality, 
pretože ne-
správne vyhod-
notia svoj zdra-
votný problém. 
„Stal sa i prípad, 
keď si pacientka 
žiadala sanitku 
pre uštipnu-
tie komárom 
a iné vážnejšie 
zdravotné ťaž-
kosti nemala,“ 
povedala Kr-
čová s tým, že 
dochádza i k 
prípadom, keď 
volajúci zveličí 
svoje ťažkosti, prípadne si ich vy-
myslí. „Motivuje ho i to, aby nemu-
sel čakať u lekára alebo sa urýchle-
ne dostal do nemocnice,“ vysvetlila 
Krčová. Záchranka však podľa nej 

nie je taxík, „a prvoradou úlohou 
záchranárov je pomáhať pri život 
ohrozujúcich stavoch“. Častým 
problémom sú podľa nej aj chro-
nickí pacienti, ktorí zanedbávajú 

svoj zdravotný stav a od posádok 
čakajú recepty na lieky a zdravotnú 
prehliadku. „Záchranári ale nesup-
lujú všeobecných lekárov ani poho-
tovosť,“ dodala Krčová.

ts, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Najobľúbenejším cieľom vrecko-
vých zlodejov bývajú peňaženky. 
Nie zriedkavejšie sú to mobilné 
telefóny, platobné karty, či dokon-
ca celé nákupné tašky a kabelky. 
„Nenechávajte ich preto bez dozoru 
ani pri nakupovaní. Rozumné nie je 
„odloženie“ kabelky do nákupného 
vozíka. Môže sa totiž ľahko stať, 
že v okamihu, keď sa zapozeráte 
na zaujímavú akciovú ponuku, ka-
belka je preč. Noste preto kabelku 
na ramene s rukou na zapínaní. 
Občas ju skontrolujte, či je riadne 
uzatvorená. Svoje kabelky či tašky 

nespúšťajte z očí ani v prostried-
koch MHD. Tlačenice sú rajom 
pre drobných zlodejov. Ak sa v ne-
jakej ocitnete, buďte mimoriadne 
obozretní. Za úvahu stojí i odde-
lené nosenie peňazí a dokladov,“ 
priblížil prešovský krajský policaj-
ný hovorca Daniel Džobanik. Vrec-
kári používajú  veľmi rafinované 
spôsoby. Sú vynaliezaví a rýchlo 
sa prispôsobujú. Nedajte im preto 
ani tú najmenšiu šancu, aby vás 
pripravili o vaše peniaze, doklady 
i cennosti. Minulý víkend doplati-
la na vreckového zlodeja 83-ročná 
Prešovčanka, ktorá bola okradnutá 
počas nakupovania. Dôchodkyňa 

nakupovala v jednej z prešovských 
predajní mäsa. Zatiaľ neznámy pá-
chateľ využil jej nepozornosť a po-
čas toho, ako si odkladala nákup do 
igelitovej tašky, jej z druhej tašky, 
ktorú mala prevesenú cez zápästie, 

ukradol peňaženku. V nej mala 
okradnutá žena osobné doklady 
a peniaze. Škoda, ktorá je krádežou 
vznikla, bola vyčíslená na 60 eur. 
Polícia začala trestné stíhanie pre 
prečin krádeže. 

Záchranári mali vlani vyše milión volaní, kontaktovali ich aj po uštipnutí komárom 

Šikovnému vreckárovi stačí iba pár sekúnd

Operátori na tiesňovej linke 155 prijali vlani 1 328 416 volaní. Číslo zahŕňa aj komunikáciu operátorov s posádkami záchrannej 
zdravotnej služby či s personálom nemocničných zariadení. Nie každé volanie však skončilo výjazdom záchranky.

Len pár sekúnd stačí šikovnému zlodejovi 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. 

Najviac primárnych zásahov evidovali záchranári v Prešovskom kraji. Šlo o vážne úrazy, sťažené dýchanie, 
bolesti na hrudníku a bolesti brucha. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Plénum ÚS pod vedením predsedníč-
ky Ivetty Macejkovej o tom rozhodlo 
na neverejnom zasadnutí. V tlačovej 
správe o tom informoval ÚS SR. Vo 
volebnom obvode č. 9 v Prešovskom 
kraji skončil Vohar s 2090 hlasmi ako 
prvý nezvolený kandidát. Medzi ním 
a zvoleným poslancom Jánom Ho-
linkom (SNS) bol rozdiel 69 hlasov. 

V sťažnosti Vohar namietal, že v obci 
Stakčínska Roztoka mal získať 24 
hlasov, v zápisnici z tohto volebného 
okrsku však mal uvedenú nulu. Tak-
tiež v obci Ruská Volová mal získať 10 
hlasov, opäť mal však v zápisnici nulo-
vý počet. Pri ich započítaní by rozdiel 
medzi ním a zvoleným kandidátom 
bol len 35 hlasov. Sťažovateľ pritom 
uviedol, že k pochybeniu mohlo dôjsť 
aj v ďalších 45 okrskoch. Domáhal sa 

tak zrušenia výsledku volieb s argu-
mentom o ich nezákonnosti. Dôvody 
stredajšieho rozhodnutia ÚS by mali 
byť v písomnej podobe známe neskôr. 
Z celkovo šiestich volebných sťažností 
na novembrové krajské voľby ÚS štyri 
už predtým odmietol pre nesplnenie 
zákonom predpísaných náležitostí 
alebo pre zjavnú neopodstatnenosť. 
Nerozhodnutou ostáva stále sťažnosť, 
ktorú podal neúspešný kandidát na 

predsedu Košického samosprávneho 
kraja (KSK) Richard Raši (Smer-SD).

Has, Brekov, FOTO: HAS  

Tradícia je tradícia, a tak ako každo-
ročne, aj tohto roku sa slávnostné za-
počatie turistickej jari udialo pod ru-
inami krajinársky pútavého rozrume-
ného hradu Brekov. 62. ročníka 100 
jarných kilometrov (JKM), jedného z 
najstarších podujatí organizovanej tu-
ristiky na Slovensku, sa zúčastnili spo-
lu s členmi najstaršieho michalovské-
ho Klubu slovenských turistov Turista 

(NM KST T) aj zástupcovia zemplín-
skeho regiónu z okresov Humenné, 
Snina, Michalovce, Vranov n/T, Tre-
bišov a Sobrance. Organizátori z KST 
Chemko Strážske okrem otvorenia 
pripravili aj rôzne športovo-zábavné 
súťaže pre deti i dospelých. „Slniečko 
občas vykuklo, teplota okolo 10°C, 
vetrík nedul, takže nedeľný výlet bol 
vcelku vydarený,“ skonštatoval turista 
Anton Hasák.

tasr, Slovensko,  

Podľa prezidenta Slovenského rybár-
skeho zväzu (SRZ) Rudolfa Boroša 
má petícia svoju váhu a jej zorganizo-
vanie pomohlo k tomu, že výsledkom 
medzirezortného pripomienkového 
konania je návrh podoby zákona v ta-
kom stave, s ktorým je spokojný aj Slo-
venský rybársky zväz. „Petícia, nebolo 
to jediné, ktoré zapôsobilo. Bola v tom 
aj podpora Združenia miest a obcí Slo-
venska, priemyselnej komory, Zväzu 
výrobcov rýb. Zákon, ktorý prešiel le-
gislatívnou radou vlády, je zvládnutý, 
je v prospech rybárov a výkonu rybár-
skeho práva,“ skonštatoval Boroš. Ry-
bári sa podľa neho nemajú čoho báť. 
Naopak, je tam ešte niečo navyše v ich 
prospech. „Myslím si, že nový návrh 
zákona je oveľa lepší, ako bol pôvodný 
zákon. Je lepší v podmienkach výko-
nu rybárskeho práva, vylúčil prežité 
veci a zaradil nové. Odstránil sa ne-
jasný výklad zákona, čo je pre rybárov 
dobre,“ zdôraznil Boroš. Ako dodal, 
je dobré, že sa zákon otvoril, pretože 
naštartoval oveľa lepšiu spoluprácu so 
Slovenským vodohospodárskym pod-

nikom i so Štátnou ochranou prírody. 
„Pochopili, že aj my sme ochrancovia 
prírody, spojili sme sa a to je podľa 
mňa dobré,“ doplnil. Návrh novely 
zákona o rybárstve by mal podľa neho 
ísť do prvého čítania v máji tohto roku, 
v prípade prijatia by mal vstúpiť do 
platnosti začiatkom budúceho roka. 
Vlna odporu zo strany rybárov sa 
proti návrhu zákona zdvihla po inter-
nom pripomienkovom konaní, keď sa 
v návrhu objavil paragraf umožňujúci 
pridelenie výkonu rybárskeho práva 
aj SVP a ŠOP. Rybári zorganizovali 
petíciu, v medzirezortnom pripomien-
kovom konaní sa ŠVP a ŠOP vzdali po-
žiadavky na výkon rybárskeho práva.

Žofia Čopíková, Snina,  

Mestské kultúrne a osvetové stredisko 
v Snine v spolupráci so Spoločnos-
ťou Down syndróm klub Snina vás 
pozývajú na vernisáž výstavy SME 
AKO VY/VÄZBY, ktorá sa uskutoční 
4. apríla 2018 v Sninskom kaštieli so 
začiatkom o 15.00 hodine. Výstava 
je pokračovaním projektu fotografky 

Marty Főldešovej SME AKO VY, kto-
rá bola oslovená spoločnosťou Down 
syndrómu na Slovensku pri príleži-
tosti 20. výročia vzniku spoločnosti 
a fotila okrem iného aj „downíkov“ zo 
Sniny. Teraz pri príležitosti 15. výročia 
Down syndróm klubu v Snine bola 
spolupráca obnovená a vznikla z toho 
príjemná výstava fotografií detí spolu 
s ich rodinnými príslušníkmi. 

Ústavný súd zamietol sťažnosť  neúspešného kandidáta zo Sniny

Turisti z celého Zemplína sa 
stretli na Brekovskom hrade

Petíciu na podporu rybárov 
podpísalo vyše 40-tisíc ľudí 

Výstava Sme ako Vy/Väzby

Ústavný súd (ÚS) SR zamietol sťažnosť na nezákonnosť novembrových volieb poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo 
volebnom obvode Snina, ktorú podal neúspešný kandidát Michal Vohar (Smer-SD). 

Petíciu za záchranu všeľudového rybárstva na Slovensku podpísalo 
približne 40 000 ľudí. Slovenský rybársky zväz v nej pokračuje aj napriek 

tomu, že Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) a Štátna ochrana 
prírody (ŠOP) avizovali, že nemajú záujem o výkon rybárskeho práva v 

rybárskych revíroch.
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text a foto: Milan Potocký, Humenné    

 � Ste matka, ktorá preží-
va obrovský smútok. Nie-
kto by sa na vašom mieste 
utiahol do samoty, vy ,na-
opak, chcete, aby ľudia 
vedeli, čo sa stalo, a cho-
díte na námestia. Prečo 
ste sa rozhodili nemlčať, 
neutiahnuť sa a chodíte 
medzi ľudí a snažíte sa 
rozprávať o tom, čo sa 
stalo?
Je to preto, aby sa táto vražda 
vyšetrila, lebo keď zmĺknem 
ja, zmĺknu všetci. Chcem, aby 
sa to spravodlivo vyšetrilo, aby 
sa našiel vrah, ale hlavne tí, čo 
si ho najali. Za tie krvavé pe-
niaze, aby pykali všetci. 

 � Prečo ste sa rozhod-
li vystúpiť na protestoch 
v Humennom a v Micha-
lovciach?  
Vzhľadom na to, že tam je tá 
kolíska Smeru alebo mafiánov, 
som sa rozhodla, že aj tam pôj-
dem, že aj tam treba. Čo nedo-
končil Janko, aspoň ja svojím 
spôsobom. Aspoň takouto for-
mou, aby som podporila jeho 
prácu, ktorú nemohol dokon-
čiť. Chcel ísť na východ, mal tu 
nejaké indície, niečo tu chcel 
doriešiť, dotiahnuť ten článok 
dokonca.  

 � Čo hovoríte na to, že 
Humenčania sa nevzdali 
a protestovali aj napriek 
tomu, že v niektorých 
mestách protesty zrušili?
Ďakujem študentom, že to 
ustáli a išli aj ďalej. Tí ľudia, 
ktorí rezignovali, tak im ne-

môžem nič zazlievať, lebo je 
to každého osobná vec. Je mi 
len ľúto, že nebojujú za správ-
nu vec. Už teraz sa píšu dejiny. 
Mali by trošku porozmýšľať, 
že keď niekedy o 20 alebo 30 
rokov sa budú ich deti učiť de-
jepis, aby sme sa nehanbili, že 
sme niečo zanedbali, že sme 
dovolili mafii, aby si s nami 
robila, čo chce. Že oni dajú 
omrvinky ľuďom a oni si berú 
milióny a eurofondy, ako Jan-
ko o nich písal. Toto, čo on 
povedal, to bola pravda, lebo 
on písal len to, čo druhí sa báli 
písať. Chcem, aby sa novinári 
nemuseli báť, že keď napíšu 
pravdu, že im prebijú hlavu.

 � Janko písal o zá-
važných kauzách, ma-
fii a vplyvných ľuďoch, 
nemal niekedy on alebo 
Martina strach?   
Nikdy nemali strach. To ja 
som bola skôr tá, ktorá sa bojí. 
Ja som stále stresovala, že sa 
im niečo stane. Janko povedal, 
že maximálne mu hrozia trest-
né oznámenia, ale že on si to 
vie obhájiť, lebo on má fakty. 
Martina mi zase povedala, že 
nie sme v Amerike, nech nepo-
zerám toľko tie kriminálky, že 
to veľmi prežívam. Oni si mys-
leli, že všetci ľudia sú ako oni, 
ale, bohužiaľ, boli aj iní, ktorí 
sa ich snažili odstrániť. Janko 
mal určite toho viac, čo by veľa 
ľudí položilo na lopatky.

 � Vedela vaša dcéra 
Martina o tom, na čom 
Janko pracuje, o čom 
píše?
Okrem archeológie sa zaují-

mala aj o politiku. Už odmala. 
Bola možno prváčka na zák-
ladnej škole a namiesto roz-
právok pozerala politické dis-
kusné relácie aj O 5 minút 12 
spolu s nebohým otcom. Syn 
chcel pozerať rozprávky a ona 
mu povedala, že by mal poze-
rať politiku a nie rozprávky, 
že rozprávky sú pre malé deti. 
To, čo písal Janko, všetkému 
rozumela. Aj na pohrebe novi-
nár Marek Vagovič povedal, že 
mu bola veľkou oporou. Mu-
sel o nej rozprávať aj v práci. 
Ona rozumela politike. Často 
sa s ňou aj radil, kontrolovala 
mu články. Niekedy, keď som 
v noci nemohla spať, tak som 
aj o pol jedenástej zavolala, 
čo robia. Povedala mi, že Jan-
ko píše článok do roboty, že 
ona mu opravuje článok. Tak 
som jej hovorila: „Tak on má 
skončené tri vysoké školy a ty 
mu opravuješ článok?“ „Ta 
vieš, mami, v návale myšlie-

nok, keď rýchlo píše, potom 
som upravovala slovosled,“ 
povedala mi. On sa s ňou aj 
veľmi často radil. Keď napísal 
článok, Martina ho prečítala 
a povedala mu, že túto pasáž 
by vyhodila. On povedal, že 
nie, že on chce, aby to tam 
bolo. Na to mu odvetila, že 
to tvrdíš ako novinár, ale ja ti 
hovorím ako čitateľ, čo mňa 
by zaujímalo. On porozmýš-
ľal a povedal: „Vieš, Maťka, 
máš pravdu, dám to preč.“ 
Čo nevedeli možno kolego-
via, čo Janko mal len v hlave, 
ona Martina to vedela. Vedela 
o všetkom, čo robil. Boli jedna 
duša, navzájom sa dopĺňali.   

 � Ľudia žiadali na ná-
mestiach predčasné voľ-
by, nakoniec bola len 
mierna rekonštrukcia 
vlády. Ako to vnímate vy?
To je jednoznačne nič. Čer-
ta vymenili za diabla a ďalej 

Nezatvárajte oči pred korupciou a organizovaným 
Brutálnym spôsobom prišla o svoju milovanú dcéru Martinu  a budúceho zaťa, investigatívneho novinára Jána Kuciaka. 
Päťdesiattriročná Zlatica Kušnírová namiesto pripravovanej svadby musela vystrojiť pohreb. Napriek tragickej udalosti, 
ktorá otriasla celým Slovenskom, sa neuzavrela pred okolitým svetom a nerezignovala. Pred pár dňami vystúpila aj na 

proteste v Humennom. Mama zavraždenej Martiny Kušnírovej v rozhovore pre Humenský expres prezradila, akí boli 
v súkromí Janko a Martina, čo si myslí o vyšetrovaní ich vraždy, ale aj ako vníma súčasnú politickú situáciu na Slovensku.  



PONDELOK
3. APRÍLA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 9|SPRAVODAJSTVO

fungujú vo svojom režime. 
To je nula bodov. Mali by byť 
parlamentné voľby, nech ľud 
rozhodne. Hlas ľudu – Hlas 
Boží. Ľudia by sa mali vyjadriť 
k tejto situácii. Vôbec ma to 
neuspokojuje, ešte mám väč-
šiu zlosť. 

 � Ako matka zavražde-
nej dcéry ste informova-
ná o priebehu vyšetrova-
nia?
Nič. Okrem toho, ako boli tie 
strelné rany. Myslím si, že 
moju dcéru museli pred smr-
ťou ešte vydierať, museli sa 
jej niečo pýtať. Určite Janko 
mal niečo ešte v rezerve, čo 
ešte nestihol napísať. Niečo 
mal pripravené. Ja som mu 
stále hovorila, že ide ako pes 
po údenom. Oni sa toho báli, 
čo ešte len v hlave mal, nie na 
papieri napísané. Určite niečo 
mal, nejaké dôkazy. Žiadali 
pravdepodobne potom aj od 
dcéry, keď takto ju zastrelili. 
Keď Janka strelil do srdca, že 
vedel trafiť, tak mohol aj ju, 
určite by s tým nemal problém 
ten vrah alebo vrahovia. Podľa 
mňa niečo od nej chceli. Ne-
viem si predstaviť jej posledné 
minúty, sekundy, čo to bol za 
pocit, ako to ona musela pre-
žívať. Určite tam bol nátlak, 
niečo od nej chceli vzhľadom 
na to, ako bola zastrelená. Ur-
čite od nej niečo žiadali.      

 � Janko a Martina mali 
mať 5. mája tohto roku 
svadbu. Ako si napláno-
vali svoj veľký deň, kto-
rého sa, žiaľ, kvôli bešti-
álnemu vrahovi nedožili?
Janko a Martina boli veria-
ci, verili v Boha. Aj preto 
chceli sobáš v kostole, aj deti 
pokrstiť. Svadba mala byť 
v Prešove. Šaty na svadbu už 
mala Martina doma, je v nich 

pochovaná. Janko predtým, 
ako ich zabili, bol si objed-
nať svadobný oblek. Dali mu 
ho do truhly. Mali už všetko, 
len náuka im chýbala, všetko 
bolo vybavené, kostol, všade 
zálohy poplatené, všetko. Na 
svadobnú cestu chceli ísť na 
Island. Dohodli sa na Viano-
ce, že si nebudú kupovať žiad-
ne darčeky, vzhľadom na to, 
že im treba peniaze do tohto 
domčeka, že nič si nebudú ku-
povať, že im treba peniažky do 
domu. Janko aj napriek tomu 
prišiel po Vianociach a pove-
dal, že 13. mája by mali ísť po 
svadbe na týždeň na Island. 
Martina mala veľmi rada se-
verské krajiny. Minulého roku 
sme boli aj v Gruzínsku na týž-
deň koncom januára. To nás 
pozvali oni, aj jeho rodičov. 
Tam ju Janko popýtal o ruku. 
V Gruzínsku sa zasnúbili. Celý 
zájazd nám zaplatili. Od nás 
nechceli ani jedno euro. Jeho 
rodičov aj mňa zobrali. Pri-
pravili nám program a navští-
vili sme rôzne pamiatky. 
Oni sa neradi chodili škvariť 
k moru, mali radšej poznáva-
cie zájazdy. Oni si vo všetkom 
rozumeli, ako v politike, tak 
vo všetkom. Vo Veľkej Mači 
bývali od augusta minulého 
roku. Martina si kúpila ma-
čičku, ale ona kŕmila mačky 
z celej ulice, ale tak, aby Janko 
nevedel. Viem, že jednu mač-
ku, keď bola zima, brala po-
tajme do kotolne. Psíka chceli 
neskôr až po svadbe.

 � Vaša dcéra Martina 
by práve tento týždeň 3. 
apríla oslávila 28. na-
rodeniny. Janko o pár 
dní neskôr 17. apríla. Ich 
vražda je obrovskou tra-
gédiou pre vašu rodinu, 
ale aj pre celé Slovensko. 
Čo by sa malo zmeniť v 

našej krajine po ich smr-
ti?  
Ľudia by si nemali zatvárať oči 
pred korupciou, organizova-
ným zločinom, klientelizmom. 
Odkedy sa toto stalo, stále roz-
mýšľam, čo by robila Martina 
s Jankom. Pretože nemusia 
byť oni poslední. Janko pou-
kazoval na problémové veci. 
Keby tam bola sama Martina, 
tak nevie o tom nikto, ale pre-
to, že tam bol Janko, vie o tom 

celý svet. Chcem, aby sa viacej 
matky nemuseli báť o svoje 
deti, že keď ich dieťa niečo 
povie, že už na druhý deň sa 
nemusí vrátiť domov. Tie pro-
testy sú preto, aby sa vražda 
vyšetrila, aby sa fakt zmenilo 
niečo v tomto štáte, aby sme 
sa nemuseli pred celým sve-
tom hanbiť, akí sme úbohí. Že 
nám Fico hodí omrvinky a my 
sa s tým uspokojíme, a im idú 
milióny.

zločinom, žiada mama zavraždenej Martiny
 ROZHOVOR / SPRAVODAJSTVO 

FOTO: TŠ  

Aj Humenčania sa zapoja do štvrt-
kových mítingov Za slušné Sloven-
sko. Tentokrát sa humenský míting 
bude konať na sídlisku Pod Sokole-
jom (sídlisko 1. máj, medzi ulicami 

Partizánska a SNP) vo ŠTVRTOK 
(5.4.2018) so začiatkom o 17.30 hod. 
Organizátori mítingu zvolili miesto 
jeho konania tak, aby sa čo najviac 
priblížili k občanom. Očakáva sa, že 
na mítingu vystúpia humenskí akti-
visti, ale aj ľudia mimo Humenného.

Humenčania budú mítingovať 
na sídlisku Pod Sokolejom
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INFOSERVIS

MsKS – DOM KULTÚRY
CIGÁNSKI DIABLI: PREKLIATIE

Réžia: J. Moravčík. Hudba: E. Šarközi. – v piatok 6. 
apríla v divadelnej sále DK. Vstupné 19 eur.

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA
RÍŠA INKOV 

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

jinách Južnej Ameriky. Potrvá do 8. apríla.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

KARPATSKÁ KRASLICA
Nepredajná medzinárodná výstava XXVI. ročníka 

podujatia potrvá do 6. apríla.
KINO Fajn 

SHERLOCK GNOMES
Najväčší prípad sadrovej verzie legendárneho 

detektíva. Kto iný by mal vyšetrovať hromadné 
miznutie záhradných trpaslíkov? Gnomeo a Júlia 

majú po medových týždňoch a ich vzťah prirodzene 
trochu ochladol. Okrem toho sa s hromadou ďalších 

trpaslíkov presťahovali do záhradky v centre Londýna 
a sú z toho všetkého trochu vystresovaní. Miera napä-

tia prekročí únosnú hranicu vo chvíli, keď Gnomeo 
začne robiť neplechu, aby Júlii zaimponoval. Tá sa s 
ním strašne poháda a následne obaja zistia, že zatiaľ 
čo si vymieňali názory, ich priatelia bez stopy zmizli. 
animovaná komédia (USA/GBR), český dabing – 3. 

apríla o 15.00 hod.
READY PLAYER ONE: HRA SA ZAČÍNA

Hranica medzi virtuálnym a reálnym svetom môže 
byť tenká. A potom ide o život. V roku 2045 je svet 
veľmi nehostinné miesto. Stredoškolák Wade Watts, 

tak ako väčšina ľudstva, uniká pred bezútešnou 
realitou do virtuálnej utópie zvanej OASIS, kde môže 

byť každý, kým len chce. Existujú tu tisíce planét, 
na ktorých sa dá žiť, hrať, ale aj zamilovať. Tvorca 

OASIS-u James Halliday totiž zomrel bez potomkov 
a svoje rozprávkové bohatstvo spolu s OASIS-om sa 
rozhodol darovať človeku, ktorý rozlúšti hádanky a 

splní úlohy roztrúsené v jeho výtvore. Milióny ľudí sa 
celé roky márne pokúšajú rozpliesť hustú sieť odka-

zov na popkultúru z konca dvadsiateho storočia. 
akčný, sci-fi, thriller (USA), slovenské titulky – 3. 

apríla o 17.00 hod.
ISMAELOVÉ PRÍZRAKY

(LES FANTÔMES D´ISMAËL)
Ismael je filmový režisér, ktorý sám o sebe prehla-
suje, že je vdovec. Oženil sa s 12-ročnou Carlottou, 
ktorá však niekoľko rokov nato záhadne bez stopy 

zmizla. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa stala obeťou 
zločinu. Ismaela odvtedy prenasledujú nočné mory, 

ktoré zaháňa alkoholom a práškami. Je si veľmi 
blízky s Carlottiným otcom Henrim, taktiež filmárom. 

Dvadsať rokov po tom, čo zmizla jeho žena, stretá-
va  na večierku astrofyzičku Sylviu, s ktorou sa po 

rokoch samoty zblíži a nadviaže harmonický vzťah. 
Ale zatiaľ , čo spolu trávia pokojné dni v dome na 

pláži, osud si prichystá zlomyseľnú zápletku. Náhle 
sa totiž objaví žena, ktorá tvrdí, že je Ismaelovou 

zmiznutou ženou... 
dráma (FRA), české titulky – 3. apríla o 19.30 hod.

ODNIKIAĽ
(AUS DEM NICHTS)

ASFK... Katja je vydatá a spolu so svojím mužom 
Nurim a synom Roccom žije spokojným životom. 

Stačí však jeden moment a jej život sa zmení. Manžel 
aj syn zomierajú pri bombovom útoku. Je rozhodnutá 

urobiť všetko, aby dosiahla spravodlivosť. 
dráma (GER), české titulky – 4. apríla o 19.30 hod.

STRATILI SME STALINA
(THE DEATH OF STALIN)

Veľký vodca padol. Priamo na koberec. Volá sa Jozef 
Stalin. Piateho marca 1953. Nad jeho mŕtvolou sa 

začína tragikomický boj o nástupníctvo. Súdruhovia 
z politbyra sa pomaly zbavujú dlhoročného strachu 

a začína to ozajstné divadlo. Ak sa vám to nezdá ako 
dostatočne dôvtipná zápletka, tak verte, že film vo 

svojej tragickosti a schopnosti uťahovať si z vysokých 
vecí je veľmi vtipný. V Rusku tento film zakázali.

komédia (GBR/FRA), české titulky – 5. apríla 
o 19.30 hod.

LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA
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 dos-
tane však Leo, ktorý využije svoj jedinečný vynález 

- potápačský oblek. Piráti sú ale v strehu...
animovaný, rodinný, dobrodružný (ITA/POL), slov-

enský dabing – 7. a 8. apríla o 15.30 hod.
DEŇ ČO DEŇ
(EVERY DAY)

Aké to je, keď sa každé ráno prebudíte v inom tele 
a každý deň žijete život niekoho iného. Snažíte sa 
vyhýbať tomu, aby si to niekto všimol, a preto sa 

radšej nepletiete do životov týchto ľudí. Všetko je v 
poriadku, až do rána, keď sa prebudíte v tele Justina 
a zamilujete sa do jeho priateľky Rhiannon. Od toho 

okamihu všetky pravidlá, podľa ktorých ste žili, 
prestávajú platiť. Konečne sa objavil niekto, s kým 

chcete byť „deň čo deň“.
romantický (USA), české titulky – 7. apríla o 17.30 

hod.; 8. 4. 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 skomp-
likuje dobrácky predavač lístkov z miestnej vlakovej 
staničky, Hugo. Strhujúci tanečný film pre mladých a 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
V HUMENNOM

Ing. Ján Kováč, nar. 1943
RSDr. Štefan Jaňovka, nar. 1945

V ČABALOVCIACH
Anna Hamašová, nar. 1934

V JABLONI
Štefan Dzurov, nar. 1952

V ĽUBIŠI
Jozef Gajdoš, nar. 1944

V MEDZILABORCIACH
Irena Smetanová, nar. 1929

V MODRE NAD CIROCHOU
Ján Komarc, nar. 1935

V PICHNIACH
Katarína Zimovčáková, nar. 1943

V ROŠKOVCIACH
Helena Čerevková, nar. 1947

VO VALENTOVCIACH
Vladimír Salak, nar. 1954

VO VOLICI
Marián Firkaľ, nar. 1961

V ZÁVADKE
Irena Sakalíková, nar. 1933

V ZUBNOM
Michal Cvik, nar. 1954

OPUSTILI   
NÁS

03. 04. RICHARD,  
RICHARDA

04. 04. IZIDOR, IZIDORA
 (Medzinárodný deň bez 

násilia / Medzinárodný 
deň proti nášľapným 
mínam a na podporu 
akcií proti nášľapným 
mínam)

05. 04. MIROSLAVA, 
MIRA

 (Deň učiteľov)
06. 04. IRENA
07. 04. ZOLTÁN
 (Svetový deň zdravia  

- WHO)
08. 04. ALBERT,  

ALBERTA
 (Medzinárodný deň  

Rómov) 

MENINY 
oslavujú: 

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 – 7. 

apríla o 19.30 hod.
APOŠTOL PAVOL

(PAUL, APOSTLE OF CHRIST)
Počas prenasledovania kresťanov na začiatku nášho 

letopočtu je Pavol uväznený rímskym cisárom Nerom. 
V tmavej chladnej cele bojuje s hladom, samotou, aj 

s výčitkami svedomia z vlastnej farizejskej minulosti. 
Jeho jediným verným spoločníkom ostal Lukáš, ktorý 
počas svojich návštev v Pavlovej cele spisuje zážitky 

a učenie muža, ktorý sa stal neskôr známym ako 
Apoštol národov.

historická dráma (USA), slovenské titulky – 8. apríla 
o 17.30 hod.

PRÍSĽUB ÚSVITU
(LA PROMESSE DE L´AUBE)

Od ťažkého detstva v Poľsku cez mladosť pod slnkom 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
03. 04.  CARLOS / FLOKY
04. 04.  BRIAN / BARÓN
05. 04.  HANNIBAL / FANNY
06. 04.  FREDDIE / LADY
07. 04.  GASTON / DENNY
08. 04.  BAGHÍRA / BRIXIE

v Nice až po kariéru letca v Afrike počas 2. svetovej 
vojny... Romain Gary prežil výnimočný život. Za 

túto húževnatosť, ktorá ho viedla k tomu, aby prežil 
tisíc životov, aby sa stal veľkým človekom a slávnym 
spisovateľom, však vďačí svojej matke Nine. Práve 
šialená láska tejto zaujímavej a excentrickej matky z 

neho urobí jedného z najvýznamnejších románopiscov 
20. storočia, ktorého život bude plný nečakaných 

zvratov, vášní a tajomstiev. Táto bezhraničná 
materinská láska však bude aj jeho doživotným 

bremenom...
biografická dráma (FRA), české titulky – 10. apríla 

o 19.30 hod.
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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 OD-
REZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

P R Á C A

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

HE-R/0116

 � Prijmeme PRACOV-
NÍKOV do drevovýroby 
v Strážskom. Tel. 0905 
256 038.

HE-R/0123

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...

MYŠLIENKY, 
KTORÉ SI ZVOLÍME, 

SÚ NÁSTROJOM, 
KTORÝ MAĽUJEME 

NA PLÁTNO SVOJHO 
ŽIVOTA. 

BUĎME OCHOTNÍ 
UROBIŤ PRVÝ KROK, 

NECH JE AKOKOĽVEK 
MALÝ. SÚSTREĎME SA 

NA FAKT, ŽE SME 
OCHOTNÍ SA UČIŤ 

A BUDÚ SA 
DIAŤ ZÁZRAKY.“

(LOUIS L. HAY, LINDA C. TOMCHIN)

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.

03. 04. NA DETSKEJ  
 POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29

04. 04. LABORECKÁ, 
 Laborecká ul. 58

05. 04. CENTRUM, 
 Námestie slobody 67

06. 04. DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50

07. 04. LABORECKÁ, 
 Laborecká ul. 58

08. 04. DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

www.facebook.com/humenskyexpres

Nájdete nás aj 
na facebooku:

Kompletný archív  
článkov nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk

7. 3. 2016Inzercia8
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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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KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 20.00 hod.
str 09.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 11.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob PLAVECKÉ PRETEKY
 Cena mesta Humenné
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.

Východ / Západ  S L N K A 
ut (03.04.) 5:58 / 19:08 hod.
str  5:56 / 19:09 hod.
štvr 5:54 / 19:11 hod.
pia  5:52 / 19:12 hod.
sob 5:50 / 19:14 hod.
ned 5:48 / 19:15 hod.

H
E

-S
/0042
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Mgr. art. Matúš Jeňo, Prievidza, FOTO ARCHÍV VA
 
Bicie nástroje sa po roku opäť ro-
zozvučali v umeleckom súťažnom 
prevedení aj na Hornom Ponitrí. 
Dvadsiateho druhého marca sa žia-
ci Súkromnej ZUŠ VIA ARTO Hu-
menné zúčastnili súťaže v hre na 
bicie nástroje – Borákova Prievidza. 
Tentokrát mali početnejšie zastú-
penie, keď premiérovo vystúpil aj 
súbor bicích nástrojov - VIA ARTO 
DRUMS BAND. Spolu sa predstavi-
lo 46 účinkujúcich z celého Sloven-
ska, ktorí prezentovali svoje výkony 
v oku odbornej poroty, zloženej z 
pedagógov konzervatórií. 

Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Žia-
ci Via Arto preukázali svoj talent v ka-
tegóriách: hra na biciu súpravu a malý 
bubon, hra na melodické bicie nástroje 
a hra v súbore. Naše dosiahnuté vyni-
kajúce výsledky hovoria za všetko. 

V kategórii A (do 10 rokov) sme mali 
najpočetnejšie zastúpenie a aj najväč-
šie úspechy :

TOMÁŠ CHALACHAN: 
Prvé miesto v Zlatom pásme – hra na 
malý bubon a biciu súpravu 
Zlaté pásmo – hra na melodický bicí 
nástroj Xylofón 

VIKTOR GAJDOŠ:
Tretie miesto v Zlatom pásme – hra na 
malý bubon a biciu súpravu
Tretie miesto v Zlatom pásme – hra na 
melodický bicí nástroj Xylofón 

SIMON HORVÁT:
Strieborné pásmo – hra na malý bubon 
a biciu súpravu
Zlaté pásmo – hra na melodický bicí 
nástroj Xylofón

Kategória B (10 - 13 rokov)

ŠIMON KUĽUS:
Strieborné pásmo – hra na malý bubon 
a biciu súpravu

Strieborné pásmo – hra na melodický 
bicí nástroj Xylofón

Kategória C (10 - 16 rokov)

TIMOTEJ ŠTEMPÁK:
Bronzové pásmo – hra na malý bubon 
a biciu súpravu
Strieborné pásmo – hra na melodický 
bicí nástroj Xylofón

FILIP KREMPASKÝ:
Bronzové pásmo – hra na malý bubon 
a biciu súpravu
Bronzové pásmo – hra na melodický 
bicí nástroj Xylofón

Borákova Prievidza 2018... bicie, bubon, xylofón aj v podaní 

SIMON HORVÁT

ŠIMON KUĽUS

FILIP KREMPASKÝ

TIMOTEJ ŠTEMPÁK
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kategória E - súbor
VIA ARTO DRUMS BAND -  je sú-
bor bicích nástrojov, zložený zo žia-
kov, ktorí študujú bicie nástroje na 
SZUŠ Via Arto.  Tento súbor už má 
za sebou niekoľko vystúpení v rámci 
nášho mesta a koncertov našej SZUŠ 
no  súťažne sa  predstavil premiérovo 
v Prievidzi, kde obsadil STRIEBOR-
NÉ PÁSMO.

Po minuloročnom prianí, aby výsled-
ky z minuloročnej súťaže boli inšpirá-
ciou pre ostatných žiakov a nadšencov 
bicích nástrojov vidíme, že naše žela-
nie sa stalo skutočnosťou a odbor bi-
cích nástrojov napreduje tou najlepšou 
cestou, ktorá prináša skvelé výsledky. 
Všetkým našim žiakom gratulujeme a 
prajeme ešte veľa chuti a síl do ďalšej 
práce.
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Matúš 
Jeňo; korepetície: Mgr. Jozef Jeňo.

Mnohí poznáme XYLOFÓN ešte z útle-
ho detstva, aj keď sme sa hudbe v šir-
šom rozsahu nevenovali. Drevenou 
paličkou na hrote ukončenou guličkou 
sme udierali na melodické farebné 
pliešky či drievka... Xylofón - hudob-
ný nástroj zo skupiny bicích nástrojov. 
Podľa Sachsovho a Hornbostelovho 
delenia patrí medzi úderové idiofóny 
(samo-znejúci hudobný nástroj). Do 
Európy sa pravdepodobne dostal v 15. 
storočí z Indonézie. Skladá sa zo sústa-
vy ladených drievok, na ktoré sa hrá 
udieraním drevenou, gumenou alebo 
plastovou paličkou. Pod drievkami sa 
nachádza sústava rezonátorov. Tónový 
rozsah sa riadi počtom drievok, naj-
častejšie je „od c1 do g3, až po c4“. 
Xylofón má krátky a ostrý tón. Drievka 
sú ladené chromaticky (farebný, po-
stupujúci v poltónoch). V symfonickom 
orchestri sa xylofón používa ako sólo-
vý nástroj.

Mgr. art. Matúš Jeňo, Humenné
 
Je pre nás veľkým potešením a 
cťou, že NIKOLA BANKOV, bý-
valý žiak a absolvent Súkromnej 
Základnej umeleckej školy VIA 
ARTO, ktorý študoval hru na 
saxofón pod vedením pedagóga 
Mgr. art Matúša Jeňa, a je nie-
koľkonásobným víťazom a laure-
átom celoslovenských a medziná-
rodných súťaží v hre na saxofón, 
bol úspešne prijatý na dve vysoké 
školy v Dánsku. 

DANISH NATIONAL ACADE-
MY OF MUSIC v dánskom meste 
Odense (na ostrove Fyn) a ROYAL 
ACADEMY OF MUSIC,  taktiež 
v dánskom meste Aarhus (druhom 

najväčšom v krajine), na ktorej sa 
Nikola nakoniec rozhodol študovať.

Nikola Bankov je v súčasnosti štu-
dentom štvrtého ročníka Konzerva-
tória v Košiciach. Okrem príprav na 
maturity sa naplno venuje aj vlastnej 
tvorbe, ktorú bude čoskoro prezen-
tovať aj na V. ročníku TOP JAZZ 
FEST-u v Topoľčanoch, kde so svo-
jou kapelou NIKOLA BANKOV 
BAND /fussion, jazz/ zahrá po boku 
svetovo uznávaných jazzmanov... 
ako POOGIE BELL z New York-u 
či Juraj Griglák.

Srdečne blahoželáme a prajeme 
nášmu absolventovi, nech naďalej 
rozvíja svoj talent.

Humenčan Nikola Bankov mieri na 
prestížnu európsku školu do Dánska

Saxofonista Nikola Bankov, absolvent SZUŠ Via Arto. |  FOTO:ARCHÍV NB

mladých umelcov Via Arto

VIKTOR GAJDOŠ

TOMÁŠ CHALACHAN
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(pa), - MJK-; Humenné
 
Volejbal má v Humennom dobrú tra-
díciu, čo sa odzrkadľuje aj v školských 
súťažiach, ktoré vyhlasuje Minister-
stvo školstva kultúry a športu SR.  
V minulých dňoch  Centrum voľného 
času Dúha v Humennom zorganizovalo 
okresné  kolo vo volejbale žiakov a žia-
čok stredných škôl.  V oboch kategó-
riách bolo prihlásených po šesť druž-
stiev, u žiačok aj sninské gymnazistky. 

ŽIAČKY
Skupina A:

G LS Humenné – SOŠ Obchodu a slu-
žieb Humenné 2:0 (25:3, 25:4), SSOŠ 
EBG Humenné – SZŠ Humenné 1:2 
(27:29, 25:10, 9:15), SOŠ OaS Humen-
né – SZŠ Humenné 0:2 (7:25, 17:25), G 
LS Humenné – SSOŠ EGB Humenné 2:0 
(25:14, 25:10), SSOŠ EGB Humenné - 
SOŠ OaS Humenné 2:0 (25:11, 25:19), 
SZŠ Humenné – G LS Humenné 0:2 
(12:25, 5:25). 

Skupina B:
OA Humenné – G sv. J. Zlatoústeho Hu-
menné  2:1 (25:16, 25:27, 15:10), G Štu-
dentská Snina – G sv. JZ Humenné 2:0 
(25:5, 25:4), OA Humenné – G Študent-
ská Snina 0:2 (13:25, 14:25).
(3. – 4. miesto) * Obchodná akadémia 
Humenné – Stredná zdravotnícka škola 
Humenné 2:0 (25:20, 25:10).
(finále) * Gymnázium arm. gen. L. Svo-
bodu Humenné – Gymnázium Študentská 
Snina 0:2 (20:25, 23:25).
Poradie najlepších * 1. Gymnázium Štu-
dentská ul. Snina, 2. Gymnázium arm. 
gen. L. Svobodu Humenné, 3. Obchodná 
akadémia Humenné. 

Na krajské kolo 
postúpili prvé dve 
družstvá... gymna-
zistky Sniny a Hu-
menného. 
Humenské druž-
stvo dievčat re-
prezentovali: Do-
minika Burešová, 
Martina Capová, 
Nina Cipková, 
Beta Csontosová, 
Lívia Demková, 
Katarína  Jevčá-
ková, Alexandra 
Karabínová, Ka-
tarína Karasová, 
Katarína Pisáková, 
Kristína Roháčová. 
Trénerka Ladislava 
Hricaková. 

ŽIACI
Skupina A:

OA Humenné – G 
sv. J. Zlatoúste-
ho  Humenné 2:0 
(25:10, 26:24), G 
LS Humenné – G sv. JZ Humenné 2:0 
(25:11, 25:7), OA Humenné – G LS Hu-
menné 0:2 (17:25, 12:25). 

Skupina B:
SOŠ Polytechnická Humenné – G sv. Cy-
rila a Metoda Humenné  1:2 (5:23, 22:25, 
11:13), SOŠ technická  Humenné – SOŠ 
P Humenné 2:0 (25:17, 25:8), G sv. CaM  
Humenné – SOŠ T Humenné 0:2 (12:25, 
21:25). 
(3. – 4. miesto) * Obchodná akadémia 
Humenné – Gymnázium sv. Cyrila a Me-
toda  Humenné 2:0 (25:17, 25:23). 
(finále) * Gymnázium arm. gen. L. Svo-

bodu Humenné – SOŠ technická Humen-
né 2:0 (25:20, 25:12). 
Poradie najlepších * 1. Gymnázium arm. 
gen. L. Svobodu Humenné, 2. SOŠ tech-
nická Humenné, 3. Obchodná akadémia 
Humenné.
Víťazné družstvo humenských gymna-
zistov L. Svobodu postúpilo na krajské 
kolo a reprezentovali ho: Dávid Belcák, 

Tomáš Coma, Patrik  Demský, Dávid 
Dolobáš, Braňo  Hobľák, Marián Horvat, 
Samo Chromý, Ľudovít Knapčok, Matúš 
Matuch, Maximilián Roháč. Trénerka: 
Ladislava Hricaková. 

Poháre a diplomy víťazným celkom odo-
vzdala riaditeľka CVČ Dúha, Janka Bli-
chová. 

Stredoškolské volejbalové súboje o postup nad krajské vysoké siete

Víťazky stredoškolského okresného kola – Gymnázium Študentská ul. Snina. |  FOTO: ARCHÍV PA

Humenské volejbalistky Gymnázia arm. gen. L. Svobodu postúpili do krajského kola 
z druhého miesta.  |  FOTO:ARCHÍV PA

Družstvo chlapcov – Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, vyhralo okresné kolo súťaže SŠ vo 
volejbale. |  FOTO:ARCHÍV PA
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(mtgh), -MJK-; Žilina
 
Plavcov zo šesťdesiatich dvoch 
klubov Slovenska, Azerbajdža-
nu, Gruzínska, Maďarska, Poľ-
ska, Slovinska a Českej republi-
ky privítalo mesto pod Dubňom. 
V žilinskej päťdesiatke sa v ter-
míne 23. – 25. marca na štart 
Jarnej ceny Žiliny registrovalo 
615 pretekárov (319 mužov a 296 
žien). Medzi nimi aj traja muži 
a štyri ženy z Plaveckého klubu 
Chemes Humenné, ktorých no-
minovali tréneri M. Tomahogh 
a Z. Kirschner.

Našich sedem plavcov pod tak-
tovkou trénera Jozefa Luksaja 
a asistencie rodiča (p. Melničáka) 
bojovalo o medaily v žiackych 
a juniorských kategóriách.

Tri zlaté medaily si v žilinskom 
dlhom bazéne vyplával Domi-
nik Luksaj, všetky v prsiarskych 
disciplínach - na 50, 100 a 200 
metrov. V polohových pretekoch 
na 200 m skončil na piatom mieste. 
Zuzana Pavliková sa štyrikrát 
umiestnila v prvej osmičke plavcov 
- 100 m motýlik (5.), 100 m  voľný 
spôsob (6.),  200 m polohovka (7.) 
a 50 m kraul ôsme miesto. 
Podobne Timotej Leško si vyplával 
dve siedme miesta (na 200 m polo-
hové preteky, a 400 m voľný spô-
sob), ôsme miesto v kraule na 100 

metrov a na dvojná-
sobnej vzdialenosti 
kraul skončil deviaty. 
Juniorka Sarah Čaj-
biková v znakárskej 
päťdesiatke zapláva-
la tretí najrýchlejší 
čas s puncom bron-
zu. Šiesta dopláva-
la  znak na 100 met-
rov a siedma skončila 
na dvojnásobnej 
vzdialenosti. 

Lenke Melničákovej 
na 200 m prsia name-
rali siedmy, na 50 m 
prsia ôsmy a na 100 
m prsia desiaty čas 
svojej kategórie.

Denys Breznyak v motýliku na 100 
m obsadil jedenáste miesto, dva-
krát mu vo výsledkovej listine pat-
rila štrnásta priečka – na 50 a 100 
m voľný spôsob. 

Nina Vološinová doplávala 200- 
metrový motýlik na štrnástom 
mieste a dvadsiata tretia skončila 
na polovičnej, 100-m vzdialenosti.

Najbližšie medzinárodné preteky, 
XVIII. ročník Cena mesta Humen-
né, preveria kondičku našich plav-
cov v domácom bazéne. Stretneme 
sa po Veľkej noci, v sobotu 7. aprí-
la na krytom kúpalisku. 

Striedme i medailové priečky z medzinárodnej Jarnej ceny Žiliny

Plavci PK Chemes Humenné s trénerom J. Luksajom na MPP v Žiline. |  FOTO:MEL

Sarah Čajbiková (vpravo). |  FOTO:PSDominoval na troch prsiarskych dĺžkach (50, 100 aj 200 metrov) - Dominik Luksaj 
(uprostred). |  FOTO:PS
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H
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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

H
E

-R
/0126Dotĺkli srdcia láskavé, srdcia šľachetné.

Matka a syn museli podvoliť sa vyššiemu želaniu.
V Jeho náručí bol ich osud.

Ukázal im cestu života, plnosť radosti, večnosť.

Sviatky pokoja a nádeje boli pre nás opäť spomienkou 
nevýslovne smutnou... Druhého apríla, takto pred dvadsiatimi 
rokmi, nás náhle bez slovka rozlúčky za tragických okolností 

predišli do večnosti, naši milovaní

S P O M I E N K A

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú a nikdy nezabudnú...  
manžel a otec František, dcéra a sestra Ingrid s rodinou.

Lýdia  F E I G L O V Á    a     Erik  F E I G L
z Humenného.

FORTUNA LIGA – nadstavba
•	 (o titul, 3. kolo) * Žilina – Trenčín 1:5, 
Slovan Bratislava – Ružomberok 1:0, Duna-
jská Streda – Trnava 1:0.
•	 (o udržanie sa, 3. kolo) * Zemplín Mi-
chalovce – Nitra 4:0, Zlaté Moravce / Vráble 
– Senica 2:2, Podbrezová – Prešov 1:1.
Trnava 25 17 3 5 36:18 54
Slovan BA 25 13 8 4 48:28 47
Dunaj. Streda 25  12  9  4  33:22  45
Žilina 25 13 2 10 45:40 41
Trenčín 25 11 6 8 61:37 39
Ružomberok 25 9 9 7 33:26 36
Nitra 25 9 9 7 21:18 36
Michalovce 25 7 7 11 23:27 28
Podbrezová 25 8 3 14 23:39 27
Zl. Moravce 25 7 5 13 30:41 26
Prešov 25 3 8 14 15:46 17
Senica 25 3 7 15 20:46 16

III. LIGA, VÝCHOD – 19. kolo
•	 Snina – Vyšné Opátske 2:0, Vran-
ov n/T. – Krompachy 4:0, Sabinov – 
Rožňava 0:0, Plavnica – Prešov B 1:2.
Vranov 19 11 5 3 37:17 38
Stropkov 17 11 4 2 31:14 37
V. Opátske 17 9 4 4 31:17 31
Lipany 16 9 3 4 33:13 30
Snina 17 9 3 5 39:23 30
Plavnica 17 8 6 3 26:16 30
Rožňava 17 8 4 5 27:19 28
Krompachy 17 8 1 8 30:33 25
Svidník 16 6 5 5 19:15 23
Šar. Michaľany 17 6 5 6 17:15 23
Giraltovce 17 6 3 8 14:24 21
Prešov B 18 5 5 8 45:29 20
V. Revištia 17 5 4 8 14:34 19
Bard. N. Ves 16 3 2 11 13:30 11
Sabinov 17 2 3 12 14:42 9
Svit 17 0 3 14 6:56 3

IV. LIGA, SEVER – 19. kolo
FK HUMENNÉ – PUŠOVCE

8:0 (6:0)
Góly: 19., 45. a 64. P. Radovanović, 14. L. 
Stachura, 15. B. Manojlović, 34. N. Sališ, 
44. vlastný (J. Migaš), 54. F. Sitarčík. 
Žlté karty: 77. V. Voroňák – 24. J. Migaš, 
83. M. Nazarej.
R: D. Bobko – J. Baldovský, O. Šuba. D: 
200. 
FK: D. Vohar (68. M. Klamár) – B. Mano-
jlović, N. Laković, N. Sališ (78. D. Matta), 
C. Vasiľ, L. Stachura (71. M. Dolutovský), 
V. Voroňák, F. Dolutovský, P. Radovanović, 
D. Popik, F. Sitarčík (62. M. Porvazník).
TJ Rozvoj: J. Jurečko – Pa. Migaš, M. 
Horoščák, J. Migaš, M. Hopko, M. Nazarej, 
M. Tramita, Š. Migaš, Pe. Šinglar, A. Jurko 
(71. M. Czaja), M. Pavlovský.
•	 Soľ – Gerlachov 3:1, Spišské 

Podhradie – Fintice 4:1. 
FK Humenné 17 16 1 0 59:6 49
Poprad B 17 12 2 3 68:19 38
Spiš. Podhradie 18 11 1 6 43:28 34
Gerlachov 16 10 3 3 40:22 33
Záhradné 16 10 2 4 37:16 32
Raslavice 17 9 1 7 35:39 28
Soľ 17 8 3 6 21:24 27
Kračúnovce 16 6 3 7 27:22 21
Radvaň n/L. 15 6 2 7 20:26 20
Fintice 17 6 1 10 20:49 19
Ptičie 16 5 3 8 29:34 18
Ľubotice 16 5 3 8 24:30 18
Medzilaborce 15 5 2 8 27:40 17
V. Šariš 16 4 1 11 24:35 13
Zámutov 16 3 2 11 14:31 11
Pušovce 17 0 0 17 8:75 0

-MJK-

II. LIGA - VÝCHOD
Valaliky A  19 18 0 1 252:90 55
PŠ Košice 19 15 1 3 208:134 50
Humenné 19 11 4 4 206:136 45
Zbereko Košice 19 10 1 8 161:181 40
Michalovce B 19 6 2 11 150:192 33
Š. Michaľany 19 6 2 11 151:191 33

III.LIGA – SEVEROVÝCHOD
Bardejov 21 18 3 0 263:115 60

Vranov B 19 14 1 4 214:128 48
Lužany  19 11 2 6 180:162 43
Humenné B 20 9 3 8 173:187 41
Kamenica n/C. 20 7 2 11 192:168 36
Belá n/C. 19 7 1 11 160:182 34
Sedlice 20 12 4 4 210:150 48
Lemešany 20 10 2 8 176:184 42
Hrabovec n/L. 19 5 5 9 155:187 34
Snina 19 6 0 13 148:194 31
Vranov C 19 4 1 14 121:221 28
Bzenov/Janov 19 2 0 17 114:228 23

IV. LIGA – VIHORLATSKÁ
Hencovce 18 16 0 2 220:104 50
Kamienka 18 15 1 2 215:109 49
Košarovce 18 10 3 5 178:146 41
Humenné C 18 8 1 9 154:170 35
Čierne  18 7 1 10 153:171 33
Vranov D 18 7 1 10 147:177 33
Kamenica B 17 10 0 7 166:140 37
Z. Hámre 17 5 2 10 147:159 29
Dlhé n/C. 16 4 2 10 116:172 26
Kochanovce 16 3 2 11 115:173 24
Kladzany 16 3 1 12 99:189 23

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS

STOLNOTENISOVÝ SERVIS


