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Poslanci chcú, aby mesto viac 
sprehľadnilo financovanie športu

Viacerí mestskí poslanci tvrdia, že Humenčania nemajú dostatočný prehľad o tom, kde presne končia 
ich peniaze, ktoré v podobe dotácií smerujú na podporu športu. Vedenie mesta tieto tvrdenia odmieta. 

Podľa samosprávy sú dotácie riadne vyúčtované a prechádzajú kontrolou hlavnej kontrolórky a 
príslušného oddelenia mestského úradu.

Deň remesiel v skanzeneO primátorské kreslo má 
záujem desať ľudí, medzi nimi 
tri ženy

  Viac na str. 3   Viac na str. 8

Milan Potocký, Humenné   

Na poslednom rokovaní Mest-
ského zastupiteľstva v Humen-
nom schvaľovali mestskí poslanci 
navýšenie dotácie pre futbalový 
a hokejový klub. Poslanci schválili 
zvýšenie dotácie o 35-tisíc eur pre 
futbalistov a o 105-tisíc eur pre ho-

kejistov. Poslanec Ivan Hopta pri 
predloženom návrhu upozornil, 
že poslanci nemajú všetky potreb-
né informácie, aby mohli hlasovať 
za predloženú výšku financií pre 
športové kluby. „Prevádzka šta-
diónov niečo stojí, na druhej stra-
ne sa nemáme miešať do ničoho. 
Do ničoho sa nemáme miešať. Vy 

v podstate celý čas nás ignorujete, 
prídete tu a zdvihnete ruky. Buďte 
trošku féroví. Však povedzme si, 
raz ročne po skončení sezóny budú 
tu vedenia obidvoch klubov pred-
kladať do mestského zastupiteľstva 
správy o činnosti, ako im to išlo 
v súťaži, ako im to vyšlo finančne. 
Nič. Nemáme sa starať!? Pýtam sa 

už tretíkrát, kto je v správnej a do-
zornej rade? No tak a pomaly mi to 
pripadá ako najväčšie tajomstvo 
NATO,“ povedal poslanec Hopta. 
Podľa primátorky Jany Vaľovej je 
dotovanie klubov zo strany mes-
ta transparentné. „My dávame do 
futbalu dotácie aj do hokeja, tie 
sa účtujú. Dotácie sa musia vyúč-
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tovať. Dotácie sa vyúčtujú. Pred 
dvomi rokmi asi, pani kontrolór-
ka, sme prijali uznesenie, že všet-
ky dotácie nad desaťtisíc pôjdu aj 
cez kontrolórku mesta, doteraz to 
nebolo. Potom pôjdu cez kontrolu 
daného oddelenia, čo je kontrola 
športu a kultúry, potom pôjdu na 
komisiu. Ja ešte neviem, že čo,“ 
povedala primátorka.  

Meričko: Chceme viac 
informácií, kam idú 
verejné financie
„Nemáme nejaké relevantné uka-
zovatele ani analýzu na to, kam 
dávame tieto verejné financie. Sú 
tu také vágne nejaké upozornenia. 
Teším sa postupu futbalistov do 
vyšších súťaží. Budem rád, ak aj 
v tých vyšších súťažiach budeme 
úspešní. Mesto sa má primerane 
starať o mládež. Náš hokejový klub 
dokonca nesie názov aj Mládež-
nícky hokejový klub. Informácie 
koľko peňazí, a bolo to tu už nie-
koľkokrát spomenuté, ide čisto 
našim mladým hokejistom, však 
nemáme. Aj rodičia mi vraveli, že 
sa k tomu nevedia dopátrať,“ pove-
dal poslanec Miloš Meričko. Podľa 
neho by bolo dobré, ak by A se-
niorsky klub a mládežnícky klub 
boli rozdelené. „Myslím si, že to 

by pomohlo aj k transparentnosti 
a sprehľadneniu našich verejných 
financií,“ poznamenal poslanec. 
Podľa Merička je veľkou chybou 
a hendikepom, že kluby nemajú 
silných sponzorov tak, ako je to 
v iných mestách. „Ak si berieme za 
príklad Michalovce, v jednotlivých 
športoch je vidieť naozaj silných 
sponzorov, v humenskom športe 
to tak, žiaľ, nie je. A keď sme pri 
tých Michalovciach, tak naozaj 
dosť veľa mladých našich hokejis-
tov chodí hrať do Michaloviec a ne-
vracajú sa, čo je, žiaľ, veľká škoda,“ 
doplnil Meričko. „Taktiež nemáme 
hodnotenie nájomnej zmluvy, kde 
sa klub zaviazal tiež investovať ne-
jaké prostriedky do štadióna. Šta-
dión je síce v prenájme, ale je to 
stále náš majetok a bolo by dobré, 
aby sme tú nájomnú zmluvu mali 
aspoň raz do roka, nejaké vyhod-
notenie tej nájomnej zmluvy, čo 
sa tam deje,“ upozornil Meričko. 
Poslanec dodal, že webová stránka 
MHK je neaktualizovaná. „Nie sú 
tam relevantné informácie. Za akú 
sumu, kedy si môžeme prenajať 
ten ľad, kto sú predstavitelia klu-
bu, kde si fanúšikovia môžu kúpiť 
nejaké suveníry.“ 

Hopta: Zástupcovia 
klubov by mali prísť na 
zastupiteľstvo

Poslanec Ivan Hopta navrhol, aby 
po každom skončenom súťažnom 
ročníku predložili kluby mestské-
mu zastupiteľstvu správu o svojej 
činnosti. „Ja si myslím, že tam 
nič nie je také protiprávne, čo by 
mohlo ohroziť činnosť hokejového 
alebo futbalového klubu. Ja chcem, 
aby raz ročne tieto kluby prišli me-
dzi nás tu na zastupiteľstvo a tu 
nám povedali o živote klubu, ako 
stoja, a nielen finančne, ale celkovo 
v športovej časti,“ povedal Hopta. 
Prednosta mestského úradu On-
drej Bartko nemá problém s tým, 
aby kluby predkladali zastupiteľ-
stvu správu o svojej športovej čin-
nosti. Podľa neho to treba ale dob-
re legislatívne pripraviť. Podľa pri-

mátorky to bude už na rozhodnutí 
nového zastupiteľstva, ktoré vzíde 
v novembri po komunálnych voľ-
bách. „Však si bude budúce zastu-
piteľstvo určovať všetky pravidlá 
pre kluby, pre všetko hospodáre-
nie, tak čo tu tlačíte na nejakú pílu. 
Buď chcete im dať tie peniaze, aby 
chlapci hrali, alebo im nechcete 
dať,“ povedala primátorka a doda-
la, „ľudia si zvolia v novembri nové 
zastupiteľstvo a to si určí pravidlá.“ 
Podľa poslankyne Štefánii Dančí-
kovej sú všetky informácie o čin-
nosti klubov verejne prístupné. „Je 
slobodný prístup k informáciám, 
dozorné rady, nič nie je tajné,“ po-
znamenala poslankyňa. 

porkačovanie zo strany 1 

Poslanci chcú, aby mesto viac sprehľadnilo financovanie športu

Cyklista neprežil zrážku s osobným autom

mpo, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

K dopravnej nehode došlo na kri-
žovatke v obci Radvaň n/Labor-
com, okres Medzilaborce v čase 
okolo 17.45 hod.. Po hlavnej ces-
te smerom na obec Oľka viedol 
61-ročný miestny obyvateľ osobné 
auto Ford Focus. Keď prechádzal 
križovatkou prednou časťou auta 
narazil do cyklistu, ktorý vošiel do 
križovatky z vedľajšej cesty a nedal 
prednosť autu. „Pri zrážke utrpel 

cyklista, ktorý bol tiež z tej istej 
obce, zranenia nezlučiteľné so ži-
votom a na mieste dopravnej neho-
dy im podľahol,“ uviedol prešovský 
krajský policajný hovorca Daniel 
Džobanik. Doplnil, že vodič auta 
neutrpel žiadne zranenia, dychovú 
skúšku na alkohol mal negatívnu. 
U nebohého cyklistu bola nariade-
ná súdnolekárska pitva. Hmotné 
škody boli predbežne vyčíslené na 
700 eur. Na vozidle Ford Focus 
vznikla škoda vo výške cca 600 

eur a na bicykli 
je škoda vo výš-
ke približne 100 
eur. „Vozidlo aj 
bicykel boli za-
istené pre ďalšie 
potreby vyšet-
rovania. Polícia 
začala trestné 
stíhanie za pre-
čin usmrtenie,“ 
spresnil policaj-
ný hovorca. 

Nedanie prednosti v jazde stálo v stredu podvečer život 62-ročného cyklistu.

„Nemáme nejaké relevantné ukazovatele ani analýzu na to, kam dávame tieto 
verejné financie,“ povedal poslanec Miloš Meričko na margo dotovania dvoch 
športových klubov. | FOTO MILAN POTOCKÝ
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Humenné: O primátorské kreslo má záujem desať  ľudí, medzi nimi tri ženy

Na sochárskom sympóziu tvorili umelci na tému Život Rusínov v Karpatoch  

Podvihorlatská chovateľská výstava v skanzene

tasr, mpo, Habura, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Jeho hlavným organizátorom bola 
Nadácia Drevený kostolík Habura. 
TASR informovala jej zástupkyňa 
Dana Palaščáková. Jedným zo so-
chárov je Juraj Čutek, ktorý vytvo-
ril sochu Archanjela Michala. Stáť 
bude pri rovnomennom chráme 
v obci. Martin Ščepka pripravil 
objekt z kameňa a dreva, ktorý 
bude okrem iného pripomínať 100. 
výročie spoločného štátu Čechov, 
Slovákov a Rusínov. „Vytesaný 
v ňom bude aj karpatský medveď,“ 
spomenula Palaščáková. Do miest-
neho parku, ktorý otvorili počas 
uplynulého víkendu, pribudol 

drevený vláčik s názvom Rusínska 
strela. Je spoločnou prácou nie-
koľkých umelcov. „Profesor Boris 
Jirku so svojím asistentom Ľubo-
šom Loiblom tvoria sochu ducha 
lesov, ktorý sa volá Haburaque,“ 
dodala. Ďalšie sochy vytvorili Oto a 
Jakub Bachoríkovci, Ján Kelemen, 
Jozef Mundier, Juraj Gaňa a Peter 
Barta. Vyvrcholenie sympózia bolo 
v sobotu 15. septembra. Začalo 
sa svätou liturgiou v Chráme sv. 
Archanjela Michala, počas ktorej 
posvätili uvedenú rovnomennú so-
chu. Potom sa uskutočnila panelo-
vá diskusia na obecnom úrade. Po 
nej nasledovalo premietanie filmu 
V osídlach veľmocí, ktorý vznikol 

k 100. výročiu za-
loženia Českoslo-
venskej republiky. 
Približuje zápas 
p o d k a r p a t s k ý c h 
Rusínov o miesto v 
rodine európskych 
národov. Popolud-
ní sa uskutočnilo 
stretnutie starostov 
a primátorov miest 
a obcí Slovenska, Ukrajiny a Poľ-
ska. Nadácia chce týmto podujatím 
vytvoriť tradíciu, na základe ktorej 
budú najvýznamnejší českí a slo-
venskí sochári tvoriť diela tema-
ticky spojené s rusínskou kultúrou 
obce a s okolitou prírodou. Prvou 

lastovičkou je bronzová socha 
kniežaťa Laborca od Jána Ťapáka, 
ktorá päť rokov stojí na kopci nad 
Haburou a stala sa jej dominantou. 
Ďalšie vytvorené diela vystavia v 
prírodnej galérii lemovanej svahmi 
Nízkych Beskýd.

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Podujatie sa uskutoční v areáli Ex-
pozície ľudovej architektúry a bý-
vania (skanzene) Vihorlatského 
múzea v Humennom v dňoch 28. – 
30. septembra 2018 so začiatkom 
o 9. hodine. Prvý výstavný deň 
v skanzene je od 9. do 14. hodiny 
venovaný predovšetkým školskej 
mládeži (vstupné 0,50 eura). Pre 
ostatných záujemcov (vstupné 2 
eurá) je pripravený program po-

čas soboty (9.00 − 18.00 hod.) 
a nedele (9.00 − 14.00 hod.). Or-
ganizátori výstavy ponúkajú počas 
posledného septembrového víken-
du návštevníkom prehliadku hy-
diny, králikov, holubov, bažantov, 
prepelíc a exotického vtáctva vyše 
dvadsiatich ohlásených chovateľov 
z okolia. Súčasťou prehliadky cho-
vateľských ukážok je možnosť ná-
kupu zvierat. V súčasnosti pracuje 
Oblastný výbor Slovenského zvä-
zu chovateľov Vihorlat Humenné 

s vyše 120 záujem-
cami, medzi ktorými 
tvoria takmer treti-
nu mladí chovatelia. 
Snahou organizá-
torov podujatia je 
podporovať aktivity 
chovateľov a rozví-
jať záujem  mláde-
že o chovateľstvo 
a budovanie aktívneho vzťahu 
k životnému prostrediu, spoznáva-
nie tradičného prostredia dediny 

v autentickom prostredí skanzenu 
i zmysluplné napĺňanie voľnočaso-
vých aktivít. 

tasr, mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

O primátorské kreslo v Humen-
nom má záujem desať kandidátov. 
TASR o tom informovala Mária 
Míčková z tlačového referátu mes-
ta. Zo spomínaného počtu sú tri 
ženy, zvyšok muži. Ako nezávislí 
chcú kandidovať štyria ľudia, os-
tatní s podporou politických strán. 
Občania mesta si v novembro-

vých voľbách zvolia aj 24 poslan-
cov. Kandidatúru na post primáto-
ra doteraz ohlásili Miloš Meričko, 
Peter Pipák, Miroslav Porochnavý, 
súčasná hlava mesta Jana Vaľová, 
Slavěna Vorobelová a Miroslava 
Zajcevová. Mená oficiálnych kan-
didátov budú zverejnené až po ich 
zaregistrovaní mestskou volebnou 
komisiou.

Na sochárskom sympóziu, ktoré sa počas uplynulého týždňa konalo v obci Habura v okrese Medzilaborce, tvorilo desať 
umelcov zo Slovenska a Česka na tému Život Rusínov v Karpatoch.

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu chovateľov Vihorlat Humenné 
pozývajú širokú verejnosť na piaty ročník Podvihorlatskej chovateľskej výstavy. 
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Naši psovodi uspeli v medzinárodnej konkurencii

Mladíci od Sniny lúpežne prepadli 35-ročného muža

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTO     

„Na Slovensku minulý rok na 
cestách zahynulo 250 ľudí, 
1127 ich bolo ťažko a 5757 
ľahko zranených,“ upozor-
nila programová koordiná-
torka SČK Silvia Kostelná. 
Na poskytnutie prvej pomoci 
pritom certifikát nie je po-
trebný. Podľa rád SČK treba 
pomôcť pri nehodách vtedy, 
ak človek neohrozuje seba 
alebo niekoho iného. Je nut-
né mať zapnuté výstražné 
svetlá, oblečenú reflexnú ves-
tu a umiestniť v dostatočnej 
vzdialenosti výstražný troju-
holník. „Volajte tiesňovú lin-
ku 112. Poskytnite všetky do-
stupné informácie o nehode 
alebo požiadajte o pomoc pri 
poskytovaní prvej pomoci, 
kým prídu záchranári. Ak ste 
na mieste sami, zavolajte o 
pomoc, kontaktujte tiesňovú 
linku, telefón dajte na hlasný 
odposluch,“ informujú pro-
fesionáli. Záchranári prídu 
na miesto nehody najskôr 
do desať až 30 minút. Ak je 
to nutné, postihnutého treba 
položiť na pevnú podložku a 
stláčať mu hrudník 30-krát 

a následne dvakrát vdýchnuť 
do úst. Toto treba opakovať 
až do príchodu záchrannej 
služby. Univerzálnou prvou 
pomocou pri veľkom krvá-
caní je tlak v rane prstami 
alebo dlaňou ruky. Na ranu 
treba tlačiť bez prestania. 
Malú ranu stačí ošetriť tla-
kovým obväzom. „Ak obväz 
preteká, použite ďalšiu vrs-
tvu obväzov. Pri veľkých ra-
nách neprestávajte tlačiť na 
ranu. Ak môžete, postihnu-
tého dopravte do nemocnice. 
Popáleniny okamžite ochla-
ďte alebo oplachujte veľkým 
množstvom studenej vody. 
Po ochladení prikryte nepri-
ľnavým obväzom. Pri väčších 
popáleninách postihnutého 
čo najskôr dopravte do ne-
mocnice,“ inštruujú záchra-
nári. Ak to nie je potrebné, 
s postihnutým v bezvedomí 
netreba hýbať. „Ak dýcha, 
volajte tiesňovú linku a sle-
dujte stav dýchania a vedo-
mia. Ak nedýcha, alebo pre-
stane dýchať a leží na bruchu, 
otočte ho opatrne na chrbát 
a okamžite začnite s resusci-
táciou. Tá spočíva v 30 stla-
čeniach hrudníka asi do hĺb-

ky päť až šesť centimetrov, 
striedajte s dvoma vdychmi 
do úst postihnutého. Ak je 
dostupný automatický ex-
terný defibrilátor (AED), 
použite aj ten,“ vysvetľujú 
profesionáli. S resuscitáciou 
treba pokračovať až do prí-
chodu záchranárov. V rámci 
prevencie automobilových 
nehôd záchranári prízvuku-
jú, že šoférovať nemožno pod 
vplyvom alkoholu, omam-
ných látok alebo liekov. Úlo-
hu zohráva pri nehodách aj 
únava. V automobile treba 
mať bezpečnostnú sadu, au-
tolekárničku, zapnuté bez-
pečnostné pásy. Je potrebné 
tiež skontrolovať technický 
stav auta, počas dlhých jázd 

dodržiavať pravidelné pre-
stávky na oddych a zabezpe-
čiť si pitný režim. Dodržiavať 
pravidlá cestnej premávky. 
Počas šoférovania nikdy ne-
používať telefón. Na cestách 
je potrebné uvedomovať si 
možné riziká. Od roku 2000, 
keď Medzinárodná federácia 
spoločností Červeného krí-
ža a Červeného polmesiaca 
(IFRCCS) zaviedla Svetový 
deň prvej pomoci, si ho každý 
rok pripomína viac ako 100 
národných organizácií. Zá-
merom je informovať verej-
nosť, že správne poskytnutá 
prvá pomoc môže každý deň 
v najrôznejších kritických si-
tuáciách prispieť k záchrane 
ľudského života.

mpo, Snina,   

Vyšetrovateľ odboru krimi-
nálnej polície Okresného ria-
diteľstva PZ v Michalovciach 
zo zločinu lúpeže spáchaného 
formou spolupáchateľstva 
obvinil troch mladistvých tí-
nedžerov vo veku 15, 16 a 17 
rokov (dvaja z okresu Snina, 

jeden zo Sobraniec). Podľa 
doterajšieho vyšetrovania 
obvinení v sobotu 15. sep-
tembra nadránom podišli 
k 35-ročnému mužovi, ktorý 
sedel na betónovom kvetiná-
či na parkovisku autobusovej 
stanice v Sobranciach, kde ho 
zvalili na zem, kopali doňho 
a udierali po celom tele. Pri-

tom od neho pýtali peniaze. 
Poškodený muž zo strachu o 
svoj život a zdravie obvine-
ným vydal 50 eur. To sa im 
asi málilo, pretože muža opäť 
fyzicky napadli, prehľadali 
vrecká a násilím mu z vreciek 
odcudzili mobilný telefón, 
škatuľku cigariet aj 5 eur. 
Potom z miesta ušli. Poško-

dený muž našťastie žiadne 
zranenia neutrpel. „Obvinené 
osoby sú stíhané väzobne. Za 
tento skutok hrozí páchateľo-
vi trest odňatia slobody na tri 
až osem rokov, mladistvým 
osobám sa trestná sadzba 
znižuje na polovicu,“ vysvet-
lila košická krajská policajná 
hovorkyňa Jana Mésarová. 

Zvalili ho na zem, kopali doňho a udierali po celom tele. Pritom od neho pýtali peniaze.

Psovodi colných správ z Česka, Maďarska, Rakúska, Poľska, Ukrajiny a Slovenska, z Policajného zboru SR, Vojenskej polície 
a Zboru väzenskej a justičnej stráže sa uplynulý týždeň stretli vo Veľkom Mederi. Zmerali si sily na XIV. ročníku otvorených 
majstrovstiev služobných psov finančnej správy vo vyhľadávaní drog a tabakových výrobkov – Memoriál Milana Kadlecaja. 

V konkurencii 27 účastníkov z piatich krajín dosiahli psovodi slovenskej finančnej správy vynikajúce výsledky.
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Myšlienka týždňa...
"LÁSKA JE JEDINÁ SILA 

SCHOPNÁ ZMENIŤ  
NEPRIATEĽA  NA PRIATEĽA."

(MARTIN LUTHER KING; 1929-1968  – AMERICKÝ 
BAPTISTICKÝ KAZATEĽ, BOJOVNÍK ZA OBČIANSKE 

PRÁVA  A NOSITEĽ NOBELOVEJ CENY  ZA MIER)

MsKS – DOM KULTÚRY

RODNÝ KRAJ
Autorská výstava – VASIĽ SVAL-
JAVČIK – vyznávač Zakarpatskej 
školy, tvorca dynamického obsahu 

ukrajinskej účasti na križovatke 
európskych umeleckých ciest. 
Obrazové tradície či figurálna 

tvorba.  – potrvá do 28. septembra 
vo výstavnej sieni DK.

ZBOHOM
Tragikomédia vojny smejúca sa cez 
slzy (Vranovčan). – 30. septembra 
o 17.00 hod. v divadelnej sále DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

DEŇ REMESIEL V SKANZENE
Pre školské kolektívy – ukážky 
tradičných remesiel, prednáška 
na tému Zbojníci z Vlčích hôr, 
edukačné aktivity. – v stredu 3. 

októbra od 9.00 hod.

PREMENA DO KRÁSY 
Panelová výstava o motýľoch (150 
ukážok z viac ako 3 500 motýlích 

druhov) žijúcich na Slovensku. 
Ich tajuplný svet, metamorfóza od 
vajíčka po najkrajšiu podobu hmy-
zu – motýľa. Prírodovedná expo-
zícia VM a Východoslovenského 
múzea v Košiciach. Potrvá do 30. 

septembra. 

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových 

fotografií prináša zábery od naj-
starších dochovaných vyobrazení 
štvorkrídlového objektu renesanč-
ného kaštieľa a priľahlého parku 

na rytine z obdobia druhej polovice 
XVII. storočia po dnešok. Súčas-
ťou vystavovaných fotografií sú 
aj doposiaľ nezverejnené snímky 
pochádzajúce z rodinného albumu 
potomkov Andrássyovcov žijúcich 

v Kanade. 

KINO FAJN

POD JEDNÝM STROMOM
(UNDER THE TREE)

komédia, dráma (ISLAND), české 
titulky – 25. septembra o 19.30 

hod.
Na záhrade pokojného predmestia 
stojí vysoký košatý strom. Strom 

vrhá veľký a studený tieň na druhú 
záhradu. Pri každej záhrade je dom 

a v nich bývajú ľudia. Susedia, 
ktorí bývajú v tieni stromu, sa ale 

nechcú zmieriť s tým, že sa nemôžu 
poriadne slniť na vzácnom letnom 
slnku. Boli by radi, aby sa strom 

aspoň prerezal. „Na ten strom nikto 
ani nesiahne,“ znie ale pevné a jas-
né stanovisko z druhej strany plota. 
Dohadovanie sa premení na hádky, 

nevhodné poznámky na osobné 
obvinenia a nadávky, na rad prídu 
prepichnuté pneumatiky, potom 

sa jedným susedom stratí mačka a 
druhým skoro na to pes. Hovorí sa 
tiež, že jeden zo susedov bol vide-

ný s motorovou pílou…

MOULIN ROUGE

muzikál (AUS/USA), české titulky – 
26. septembra o 19.30 hod.

ASFK... Príbeh básnika Christiana, 
ktorý spomína na lásku svojho 

života. So Satine sa zoznámi dô-
sledkom nechcenej zámeny. Z tohto 

nevinného stretnutia, sa vyvíja 
niečo, čo si Satine ako kurtizána 

nemôžeme dovoliť. Premiéra diva-
delnej hry, ktorú spolu skúšajú, sa 

blíži, bohatý vojvoda je rozhodnutý 
urobiť všetko, aby si Satine pod-

manil. Je láska medzi Christianom 
a Satine odsúdená na zánik alebo 

úspech?

PIVNICA

dráma (SVK/CZE/RUS), originálna 
verzia – 27. septembra a 2. októbra 

o 19.30 hod.
Dlhoročné manželstvo Milana a 
Táne je v troskách, spája ich už 
len jediná dcéra Lenka. Keď sa 
však šestnásťročná tínedžerka 

nevráti domov z párty, ich život 
sa obráti naruby. Oboch rodičov 
pohltí bezmocnosť, strach a pocit 

viny. Kamaráti, spolužiaci, susedia, 
nikto im nevie pomôcť. Milan už 
neverí ani policajnému pátraniu, 

ktoré nikam nevedie a rozhodne sa 
odhaliť pravdu sám. Čoho všetkého 

je schopný zúfalý rodič, keď mu 
zmizne dieťa?

PIADINÔŽKA
(SMALLFOOT)

animovaný, rodinný (USA), sloven-
ský dabing – 28. septembra o 17.30 

hod. (3D verzia); 29. septembra 
o 15.30 a 17.30 hod.

Animované dobrodružstvo pre 
všetky vekové kategórie o priateľ-
stve, odvahe a radosti z objavova-
nia obráti mýtus hore nohami, keď 

mladý šikovný Yeti nájde niečo, 
o čom si myslel, že neexistuje... 
človeka – piadinôžku. Chýr o 

piadinôžke sa veľmi rýchlo rozšíri 
do kmeňa Yeti-ov. Vyvolá senzáciu 

nad tým, čo ešte môže byť tam 
vonku vo veľkom svete za ich 

zasneženou dedinkou. 

HELL FEST: PARK HRÔZY
horor (USA), české titulky – 28. 

a 29. septembra o 19.30 hod.
Partia kamarátov si ide užiť do 

zábavného parku hrôzy. Uprostred 
strašidelných atrakcií ich ale začne 
terorizovať a prenasledovať sku-

točná hrozba. Maskovaný zabijak. 
Ako sa dovoláte pomoci na mieste, 

kde si všetci myslia, že šialenec, 
ktorý sa vás pokúša zabiť a likvi-

duje vašich kamarátov, je súčasťou 
show?

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

24. 09. ĽUBOŠ, ĽUBOR
 (Medzinárodný deň 

agrobiodiverzity)
25. 09. VLADISLAV, VLADISLAVA
26. 09. EDITA
 (Svetový deň mlieka v školách / 

Európsky deň jazykov)
27. 09. CYPRIÁN
 (Svetový deň cestovného ruchu / 

Deň železničiarov)
28. 09. VÁCLAV, VÁCLAVA
 (Den české státnosti)
 (Svetový deň za právo vedieť 

/ Svetový deň besnoty / 
Medzinárodný námorný deň – IMO)

29. 09. MICHAL, MICHAELA, 
MICHALA

 (Sviatok sv. Michala – patróna 
chorých)

30. 09. JAROLÍM, RÁCHEL
 (Svetový deň srdca / Medzinárodný 

deň nepočujúcich / Medzinárodný 
deň prekladateľov)

01. 10.  ARNOLD, ARNOLDA
 (Svetový deň vegetariánov / Svetový 

deň architektúry / Svetový deň 
ľudských sídiel / Medzinárodný 
deň hudby / Medzinárodný deň 
starších osôb / Medzinárodný deň 
nájomníkov)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
24. 09. GEOFFREY / ARČI
25. 09. STRELKA / FATIMA
26. 09. TIFFANY / GITA
27. 09. GIBSON / JAVA
28. 09. VLINKA / MONA
29. 09. ULRIKA / SILVER
30. 09. WILLY / BORKO
01. 10. BAX / DIANA
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Kraj zvýši platy zamestnancom zariadení sociálnych služieb 

Snina: Miestne deti vytvorili najdlhšiu „stonôžku“ dlhú 1,7 kilometra

tasr, Prešov ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Zvýšenie miezd sa týka za-
mestnancov, ktorých pracov-
ná pozícia si vyžaduje vyšší 
stupeň vzdelania a náročnos-
ti výkonu prác so zameraním 
na odborné činnosti a záro-
veň ich funkčný plat je nižší 
ako 600 eur. Ide o pracovné 
pozície ako opatrovateľka, 
zdravotná sestra, zdravot-
nícka asistentka, sanitárka, 
fyzioterapeutka, ergoterape-
utka, rehabilitačná asistent-
ka, sociálna pracovníčka, 
psychologička, špeciálna pe-
dagogička, vychovávateľka, 
pomocná vychovávateľka, 
kuchárka. Takzvaná Agenda 
600 sa podľa Heilovej dotýka 
754 zamestnancov z celkové-
ho počtu 1473 zamestnancov 
v zariadeniach poskytujúcich 
sociálne služby v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti PSK. 
Jednotlivec si tak mesačne 
prilepší o 172 eur, čo za štyri 
mesiace tohto roka znamená 
priemerné zvýšenie o 688 eur 
na zamestnanca. „Vidíme po-
trebu motivovať zamestnan-

cov v týchto zariadeniach, 
aby nám neutekali do zahra-
ničia. V okresných mestách 
ako Prešov, Poprad, Kežma-
rok, Humenné, Bardejov je 
už problém získať záujemcov 
o tieto profesie. Najhmata-
teľnejšie je to v Prešove, kde 
je veľká fluktuácia pracov-
níkov, čo nie je dobré z po-
zície poskytovateľov. Toto 
opatrenie bude preto určite 
prvý krok k tomu, aby sme 
mali dostatok pracovníkov, 
ktorí našim klientom poskyt-
nú kvalitné sociálne služby,“ 
priblížil vedúci odboru so-
ciálnych vecí a rodiny Pavel 
Slaninka. V druhej skupine 
sú zamestnanci, ktorí nie sú 
v priamom pracovnom kon-
takte s prijímateľmi služieb, 
ale vykonávajú takzvané ob-
služné činnosti a rovnako 
nedosahujú výšku tarifného 
platu na úrovni 600 eur. Ide 
o pracovné pozície uprato-
vačka, údržbár, skladník, 
administratívny pracovník, 
pomocná sila v kuchyni, pra-
covná sila v práčovni, šič-
ka a podobne. Ako uviedla 

Heilová, uvedené pracovné 
pozície si paušálne prilepšia 
o 40 eur mesačne, teda za 
štyri mesiace o 160 eur na 
zamestnanca. Zvyšovanie sa 
týka ďalších 359 zamestnan-
cov v zariadeniach sociálnych 
služieb v zriaďovateľskej pô-
sobnosti PSK. Aktuálne kraj 
vyčlenil na zvýšenie platov 
celkovo pre 1113 zamestnan-
cov viac ako 600.000 eur. 

S koncoročnými odmenami 
za celoročnú odvedenú prácu 
by sa mala suma vyšplhať na 
jeden milión eur. Zachovanie 
kontinuity nárastu a udrža-
teľnosti výšky miezd chce 
PSK zabezpečiť aj v roku 
2019. A to vďaka zvýšeniu 
tarifných platov v priemere 
o desať percent nariadením 
vlády.

tasr, Snina 

„Dopadlo to veľmi dobre, nála-
da bola skvelá, deti si to užívali 
a som veľmi rada, že sa nám 
podarilo zorganizovať takýto 
počet účastníkov,“ zhodnotila 
organizátorka. Všetko to boli 
deti zo Sniny z miestnych ma-
terských, základných i stred-
ných škôl. „V týchto dňoch 

oslavujeme dni mesta, tak sme 
chceli vymyslieť aj niečo pre 
deti, aby sa zabavili. Stonôžku 
preto, lebo sa toto prirovnanie 
hodí k deťom, ktoré často, ako-
by mali aj sto nôh,“ zdôvod-
nila Hamžíková-Harvánková. 
Deti zo 16 školských zariadení 
spoločne vytvorili hada, kto-
rý sa postupne presúval po 
celom námestí v Snine. „Po-

darilo sa nám to zorganizovať 
vďaka veľmi dobrej spolupráci 
s riaditeľmi našich školských 
zariadení,“ vyzdvihla Ham-
žíková-Harvánková, ktorá je 
obalová a grafická dizajnérka, 
na konte má mnoho medzi-
národných ocenení. Zápis do 
slovenskej knihy rekordov po-
tvrdil aj Igor Svítok z certifi-
kovanej organizácie Slovenské 

rekordy. „Sprievod mestom 
trval asi 45 minút, zapísali sme 
to ako najdlhšia detská stonôž-
ka,“ uviedol. Teraz sa organi-
zátori pokúsia dostať rekord 
aj do Guinessovej knihy re-
kordov. „Páčilo sa mi, že všetci 
účastníci prišli s veľkými čer-
venými motýlikmi okolo krku, 
čo ozvláštnilo tento rekord,“ 
uzavrel Svítok.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) rozdelí do konca roka zamestnancom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK milión eur. Ako informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK, 

finančné prostriedky ušetrili z dôvodu zmeny financovania sociálnych služieb platnej od začiatku tohto roka.

Deti vo veku od štyroch do 18 rokov v piatok 14. septembra v Snine vytvorili najdlhšiu „stonôžku“ na Slovensku. 
Organizátori sa pokúsia aj o zápis do zoznamu svetových rekordov. Pre TASR to uviedla hlavná organizátorka akcie Hedviga 

Hamžíková-Harvánková s tým, že za plecia sa v „stonôžke“ dlhej 1,7 kilometra držalo dohromady 2356 detí.
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Zuzana Švecová, Humenné, FOTO: ARCHÍV MICHAELA MYDLOVÁ

Milovníčka pohybu a tanca študovala 
takmer rok tradičnú kultúru a tan-
ce – v Indonézii. Jej domovom sa na 
niekoľko mesiacov stal ostrov Jáva, 
kde sa vďaka získanému štipendiu 
mohla naplno ponoriť do jeho slad-
kosti. Doslova, pretože sladké jedlá 
sú základom jávskej stravy. „Šoko-
vala ma diverzita ľudí a kultúr, čo sa 
pre mňa stalo obrovským zdrojom 
inšpirácie,“ prezradila okrem iného 
v stredu 12. septembra v kaviarni 
CheckMate v Humennom, kde si pre 
záujemcov pripravila prednášku na 
tému Indonézia – život na sladkej 
Jáve. Pre Michaelu bola fascinujúca i 
miestna doprava. Chvíľu trvalo, kým 
si zvykla, že platí jedno pravidlo – 
pravidlá neexistujú. Pohyb na cestách 
je síce neprehľadný, no každý jeden 

vodič je maximálne ostražitý, takže 
aj napriek absencii usmernení sa na 
cestách nehody takmer nestávajú. 
„Dokonca som si kúpila malú motor-
ku. Ukázalo sa totiž, že peší presun 
z miesta na miesto domácim okamžite 
prezradil, že som cudzinkou. A keďže 
som chcela zapadnúť do miestnej ko-
munity a zbytočne na seba neupozor-
ňovať, kúpa motorky bola nevyhnut-
nosťou,“ povedala Michaela. Spolu s 
motorkou prišla aj potreba, napriek 
vysokým teplotám, obliekať sa do 
dlhého oblečenia, pretože pády boli 
súčasťou prepravy. Ale len chvíľu, po-
tom si Miša a motorka na seba zvykli.  
Indonézia je podľa nej o krásnej prí-
rode, prekvapujúcich neznámych 
chutiach a najmä o ľuďoch. Ich jed-
noduchosti, prirodzenosti a všadeprí-
tomnom úsmeve. A ešte o nonkrongo-
vaní. Nonkrongovať znamená nikam 

sa neponáhľať, 
užívať si život, 
spomaliť, leňo-
šiť. Toto pod-
ľa nej v našej 
kultúre chýba. 
My sa neustále 
niekam poná-
hľame, stále 
musíme čosi 
riešiť, nedoká-
žeme vypnúť. 
Okrem mno-
hých zážitkov 
a skúseností si 
Brekovčanka 
zo svojho po-
bytu v Indonézii odniesla štyri základ-
né pravidlá, ktorými sa snaží riadiť aj 
doma: 1. k životu stačí málo, 2. návrat 
ku koreňom, 3. chvála pomalosti, 4. 
úsilie bez námahy. Na želanie divá-

kov predviedla aj typický indonézsky 
tanec, ktorým svoje rozprávanie za-
končila. Najbližšie bude v CheckMate 
cestovateľský večer zameraný na ta-
jomstvá Južnej Ameriky. 

tasr, Banská Bystrica

Slovenskí hasiči sa v sobotu popo-
ludní na Majstrovstvách sveta v 
hasičskom športe v Banskej Bys-
trici stali majstrami sveta v kráľov-
skej disciplíne - požiarnom útoku. 
TASR o výsledku hasičov informo-
vala Katarína Križanová z Prezídia 
Hasičského a záchranného zboru 
(HaZZ). „Dosiahli čas 25,24 se-
kundy, čím sa takmer na desatinu 
sekundy priblížili k svetovému re-

kordu, ktorý je 25,14 sekundy. Naši 
slovenskí hasiči v zložení Štefan 
Belko, Ján Šulek, Jaroslav Chalány, 
Ján Bodorík, Jakub Pavelka, Miro-
slav Šáry a Zoltán Drága tak pred-
viedli unikátny výkon,“ uviedla 
Križanová. Dodala, že slovenských 
športovcov na Štadióne SNP v Ban-
skej Bystrici povzbudzovalo množ-
stvo nadšených divákov. „Tým 
prispeli k tomuto úžasnému vý-
sledku. V histórii Slovenska je to už 
tretí titul majstra sveta pre našich 

hasičov,“ konkretizovala Križano-
vá. Podvečer napodobnili úspech 
svojich mužských kolegov aj slo-
venské reprezentantky v hasičskom 
športe. „Družstvo v zložení Alžbeta 
Kalužníková, Erika Čupcová, Mo-
nika Kubová, Lenka Dominiková, 
Barbara Ďurčová, Anna Lavková a 
Jana Bednáriková dosiahlo vynika-
júci čas 25,30 sekundy. Naše repre-
zentantky sa tak stali majsterkami 
sveta v disciplíne požiarny útok 
– ženy,“ doplnila Križanová. Maj-

strovstvá sveta v hasičskom športe 
prebiehajú v Banskej Bystrici od 
12. septembra. Športovci a športov-
kyne z takmer 20 krajín si na nich 
zmerali sily v štyroch základných 
disciplínach - behu na 100 metrov 
s prekážkami, vo výstupe do 4. na-
dzemného podlažia cvičnej veže (v 
prípade žien ide o výstup do 2. pod-
lažia), v štafete na 4 x 100 metrov 
s prekážkami a v požiarnom útoku.

tasr, Slovensko

Ide o jedno z najvýznamnejších 
vojenských cvičení v stredoeu-
rópskom priestore, na ktorom sa 
tento rok zúčastňuje takmer 1500 
slovenských vojakov. Spôsobilosti 
si precvičuje aj približne 250 voja-
kov štátov Vyšehradskej skupiny, 

príslušníkov Národnej gardy štá-
tu Indiana a Pozemných síl USA 
v Európe. Cieľom série cvičení v 
rámci Slovak Shield 2018 je najmä 
príprava na aktuálne bezpečnostné 
hrozby. Ozbrojené sily SR si tak 
spolu so zahraničnými partnermi 
precvičujú takticko-operačné spô-
sobilosti a schopnosti na všetkých 

úrovniach velenia a riadenia, vý-
cvik veliteľstva a štábu 2. mechani-
zovanej brigády, prípravu a výcvik 
veliteľstva operačného zoskupenia, 
ako aj na prípravu a výcvik veliteľ-
stva vzdušného komponentu. Slo-
vak Shield 2018 bude prebiehať do 
28. septembra 2018 v priestoroch 
Centra výcviku Lesť, v simulačnom 

centre Akadémie Ozbrojených síl 
gen. M. R. Štefánika v Liptovskom 
Mikuláši, pričom využité budú aj 
ďalšie výcvikové zariadenia ozbro-
jených síl na celom území Sloven-
skej republiky. Samotná vykonáva-
cia fáza (LIVEX) začala 23. septem-
bra 2018.

Cestovanie za zážitkom

Slovenskí hasiči sa stali majstrami sveta, priblížili sa k rekordu

Na Slovensku prebiehalo najväčšie tohtoročné vojenské cvičenie 

Michaela Mydlová pochádza z Brekova, vyštudovala ekonómiu, no osud ju 
zavial do sveta, ktorý bol úplne odlišný od všetkého, čo dovtedy poznala. 

Na Slovensku prebieha v týchto dňoch najväčšie tohtoročné vojenské cvičenie Slovenský štít 2018 – Slovak Shield 2018.
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Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Druhý ročník zážitkového spo-
znávania regionálnej histórie 
a tradičných remesiel ponúka 
žiakom predškolských zaria-
dení, základných a stredných 
škôl zábavno-poučné pred-
poludnie v areáli skanzenu 
s ukážkami pôvodných reme-
selných nástrojov a tradičných 
výrobkov i možnosť vyskúšať 
si vlastné remeselné zručnos-
ti. Súčasťou Dňa tradičných 
remesiel v skanzene bude 
historický exkurz do obdobia 
zrodu zbojníctva v horských 
dedinách horného Zemplína 
niekdajších Vlčích hôr. Naším 
cieľom je zoznámiť školskú 
mládež so zaujímavou  histó-

riou regiónu a jeho tradičný-
mi remeslami ako významnej 
súčasti kultúrneho dedičstva, 
povzbudiť úctu k ľudskej tvo-
rivej činnosti, podporiť zruč-
nosti a podnietiť záujem mla-
dých ľudí o možnosti rozvoja 
svojho regiónu. Celodenné 
zážitkové podujatie s edukač-
nými aktivitami v skanzene je 
koncipované ako objavná ces-
ta do minulosti sviatočných 
i každodenných dní našich 
predkov, na ktorej spoločne 
budeme objavovať inšpiratív-
ne vízie pre budúcnosť. Podu-
jatie svojím zameraním odka-
zuje na podporu spoznávania 
a ochrany kultúrneho dedič-
stva v rámci prezentačných  
akcií Dní európskeho kultúr-

neho dedičstva. 
Prosíme jednot-
livé školské ko-
lektívy o nahlá-
senie účasti do 
1. októbra 2018. 
Kontakt: Mgr. 
Zuzana Koščo-
vá, historik@
m u z e u m h u -
m e n n e . s k , 
057 775 2240. 
Vstupné pre 
jedného žiaka 
ZŠ a SŠ je 1,50 
eura. V prípade 
nepriaznivého 
počasia bude 
program pre-
biehať v objekte 
kaštieľa.

Deň remesiel v skanzene
Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva žiakov všetkých typov škôl dňa 3. októbra 2018  v čase od 9.00 do 14.00 hodiny 
do areálu Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzenu) Vihorlatského múzea v Humennom na celodenné zážitkové 

podujatie pod názvom Deň remesiel v skanzene.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Vzhľadom na súčasnú krízovú 
situáciu nedostatku sestier, le-
károv aj finančných prostried-
kov, keď je ohrozené aj posky-
tovanie základnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorú predsta-
vuje práve primárna zdravotná 
starostlivosť, sme túto novelu 
podporili ako okamžité riešenie. 
Toto riešenie môže zabezpečiť 
prílev potrebného personálu do 
našich ambulancií za cenu, kto-
rú si dnes môže dovoliť väčšina 
lekárov,“ povedal Peter Makara, 
prezident SSVPL. Doplnil, že 
z hľadiska zabezpečenia kvality 
a dostupnosti primárnej starost-
livosti by bolo optimálne, keby v 
každej ambulancii všeobecného 

lekára pre dospelých pracovala 
jedna sestra a jedna praktická 
sestra. Poukázal tiež na nedo-
riešenie otázky kontinuálneho 
vzdelávania praktických sestier, 
čo by mohlo ohroziť kvalitu 
zdravotnej starostlivosti. V am-
bulanciách všeobecných leká-
rov pre dospelých by chýbajúce 
zdravotné sestry mohli nahra-
diť zdravotnícki asistenti, ktorí 
sú po novom premenovaní na 
„praktické sestry“. Vyplýva to z 
nepriamej novely zákona o zdra-
votnej starostlivosti z dielne šéfa 
zdravotníckeho výboru Štefana 
Zelníka (SNS), ktorú poslan-
ci pripojili k novele zákona o 
omamných látkach. Parlament 
ju schválil tento týždeň. Opozí-
cia zmenu kritizuje, ministerka 

zdravotníctva Andrea Kalavská 
(nominantka Smeru-SD) ju ob-
hajuje. Proti zmene je Sloven-
ská komora sestier a pôrodných 

asistentiek. Asociácia nemocníc 
Slovenska aj Asociácia súkrom-
ných lekárov SR hodnotia návrh 
pozitívne.

Všeobecní lekári vítajú, že v ambulanciách budú môcť  pracovať  praktické sestry
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) uvítala schválenie nepriamej novely zákona, podľa 

ktorej v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých chýbajúce zdravotné sestry môžu nahradiť zdravotnícki 
asistenti, ktorí sú po novom premenovaní na praktické sestry.
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Jana Fedičová, Humenné

Metodický seminár sa usku-
toční 25. septembra v špeciali-
zovanej učebni Vihorlatského 
múzea v Humennom so začiat-
kom o 8. hodine. Podujatie je 
zacielené na učiteľov sloven-

ského jazyka a literatúry všet-
kých typov škôl, pedagógov 
základných umeleckých škôl 
a vedúcich dramatických krúž-
kov v okresoch Humenné, Sni-
na a Medzilaborce. Cieľom po-
kračovania cyklu metodických 
seminárov v oblasti umelecké-

ho prednesu a divadla je mo-
tivovať a vzdelávať pedagógov, 
prezentovať inovatívne me-
tódy a prístupy a napomáhať 
pedagógom pri príprave detí 
a mládeže na recitačné súťaže. 
Odborným garantom seminára 
je Mgr. Soňa Pariláková, PhD. 

Metodický seminár pre peda-
gógov je súčasťou dlhodobého 
projektu metodicko-vzdeláva-
cích podujatí  múzea v oblasti 
umenia pre okresy Humenné, 
Snina a Medzilaborce. Projekt  
z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

tasr, Kalinov

Kalinov bola počas druhej sve-
tovej vojny prvá oslobodená 
obec na území bývalého Česko-
slovenska. Sovietska armáda ju 
oslobodila 21. septembra 1944. 
„Oslavy organizujeme každo-
ročne preto, aby sa nezabúdalo 
na históriu, na to, čo spôsobila 
vojna a aby aj mladá generá-

cia nezabúdala na jej hrôzy,“A 
uviedol pre TASR starosta obce 
Ivan Sivák. Súčasťou programu 
bola aj zádušná svätá liturgia 
za padlých vojakov v grécko-
katolíckom chráme, po ktorej 
nasledovala panychída pri pa-
mätníku v centre obce, sláv-
nostný prelet leteckej techniky 
a pietny akt kladenia vencov s 
príhovormi hostí a koncert Vo-

jenskej hudby Banská Bystri-
ca. Od poludnia si návštevníci 
mohli pozrieť statické a dyna-
mické ukážky vojenskej tech-
niky OS SR. Na futbalovom ih-
risku predviedli napríklad tank 
T-72, bojové vozidlo pechoty, 
odmínovací systém Božena, 
samohybnú kanónovú húfni-
cu Zuzana či obrnené terénne 
vozidlo Tatrapan. K dispozícii 

bude aj vrtuľník Sikorsky UH-
60M Black Hawk alebo Mi-17. 
V kultúrnom programe vystú-
pil folklórny súbor Kamjana a 
Labirsky Beťare. Záštitu nad 
oslavami oslobodenia prevza-
li prezident SR Andrej Kiska, 
predseda vlády SR Peter Pelle-
grini a predseda Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) 
Milan Majerský.

Inovácie profesijných kompetencií učiteľov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Kalinov bol v roku 1944 oslobodený ako prvý, pripomínajú to oslavy v obci  

Vihorlatské múzeum v Humennom pripravilo v rámci metodicko-vzdelávacej činnosti múzea pokračovanie metodických 
seminárov zameraných na podporu a inováciu profesijných kompetencií učiteľov v podpore čítania, aktívneho vnímania, 

interpretácie a tvorivého spracovania literatúry do umeleckého prednesu.

V Kalinove v okrese Medzilaborce sa v sobotu konali oslavy 74. výročia oslobodenia obce. V rámci programu mohli 
návštevníci vidieť aj ukážky súčasnej vojenskej techniky Ozbrojených síl (OS) SR.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Ako povedala, občiansky preu-
kaz si menila preto, že sa vydala 
a zmenila si priezvisko. Žiadosť 
o vydanie preukazu si poda-
la 23. augusta. Až pokiaľ sa jej 
neozvali z ministerstva vnútra 
netušila, že sa poradie vydá-
vania identifikačných kariet 
eviduje. „Aktivovala som si aj 
bezpečnostný osobný kód, aby 
som mohla využívať elektronic-
ké služby,“ doplnila Košecová. 
Podľa riaditeľa odboru dokla-
dov a evidencií Prezídia Policaj-
ného zboru Rudolfa Hlavatého 
miliónty majiteľ elektronickej 
identifikačnej karty bol z Mala-
ciek, dvojmilióntemu vydali pre-

ukaz v Galante. „Ročne vydáme 
približne 600.000 občianskych 
preukazov, v tomto roku sme 
ich vydali už asi 440.000, pred-
pokladám, že za dva roky opäť 
niekoho potešíme ako pani Ko-
šecovú,“ skonštatoval Hlavatý.  
Štart elektronickej komuniká-
cie sa na Slovensku začal v roku 
2013, keď ministerstvo vnút-
ra začalo vydávať elektronické 
občianske preukazy s čipom 
a elektronickým podpisom. 
„Ministerstvo vnútra má 112 
elektronických služieb, ktoré 
ľudia využívajú. V rámci celej 
štátnej správy sú to už tisíce slu-
žieb, intenzívne je to využívané 
v evidencii vozidiel. Výhodou je 
nielen úspora času, ale aj polo-

vičné správne poplatky, maxi-
málne 70 eur,“ doplnil riaditeľ. 
Od decembra 2013 vydali poli-
cajné oddelenia a klientske cen-
trá na Slovensku viac ako tri mi-
lióny občianskych preukazov, 
z nich 45 percent má aktivova-
ný osobný bezpečnostný kód 

a takmer 130.000 aj elektro-
nický podpis. V elektronickom 
zdravotníctva by mala identifi-
kačná karta postupne nahradiť 
preukaz poistenca. Občianske 
preukazy s čipom by mali mať 
všetci obyvatelia Slovenska 
v roku 2021.

Rodáčka z Humenného je trojmiliónta majiteľka občianskeho preukazu s čipom  
Trenčanka Jana Košecová je trojmilióntou majiteľkou elektronického občianskeho preukazu s čipom. Rodáčka 

z Humenného si ho vo štvrtok prevzala na oddelení dokladov Policajného zboru v Trenčíne.
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Jozef Talarovič, -MJK-; Snina

Fénixáci v krojoch pod vedením 
Ľubice Talarovičovej prezentovali 
verejnosti, ako tkať na malých kro-
sienkach, plstiť a tkať zápästky na 
formách. Maľovali ikony na sklo, 
čo zaujalo najmä zručnejšie  deti. 
Miroslav Buraľ  ukázal záujemcom 
na tradičnom podujatí, ako odliať 
vytápaním včelieho vosku sviečky 
rôznych veľkostí. Tkanie na veľ-
kých krosnách a prácu na kolovrát-
ku predvádzali Pavlína Krivjanči-
nová a Anna Hančariková, skúsené 
tkáčky z Dlhého nad Cirochou.  
Drevorezbu a umelecké figurálne 
práce s drevom predvádzal Milan 
Krajňák z Hencoviec. Iný druh dre-
vorezby s využitím v kuchyni pred-
stavil Juraj Kanaloš z Podhorode. 
Boli to rôzne lyžice, lopáriky, nabe-
račky, varechy a podobne.  Výrobu 
korýtka vďačne ukázal Milan Karľa 
zo Sniny. Svoje výtvory z keramiky, 
hrnčeky, magnetky a pod., pred-
stavila Božena Ferková zo Sniny. 
Zaujímavú činnosť ako pletenie 
košíkov z vŕby ukázali deti z Ob-

čianskeho združenia Gaštanový 
koník zo Sniny pod vedením Má-
rie Karľovej. Manželia Törökovci 
z Vranova nad Topľou predstavili 
svoje výrobky šitých bábik a voňa-
vých vankúšikov. Svoje kováčske 
umenie na podujatí predstavil Dá-
vid Kapa z Miňoviec pri Stropkove 
a deti si mohli na malej vyhni ukuť 
podkovičky. 

Z poľských re-
meselníkov sa 
predstavil hrn-
čiar Zbyszek Pr-
zytulski z Leska 
a deti si pri ňom mohli vyskúšať 
prácu na hrnčiarskom kruhu. Ďal-
ším bol Wieszek Stachurski od Jas-
la, ktorého rôzne pletené výrobky 
z vŕby a liesky zaujali okoloidúcich. 

Počas podujatia predvádzal, ako 
upliesť košík z lieskových lubov. 
Svoju šikovnosť vo výrobe netra-
dičných náhrdelníkov a náramkov 
z korálikov predvádzala Ewelina 
Matusiak a pletenie košíkov z lú-
paných vŕbových prútikov Piotr 
Wyderka, obaja z Wole Sekowej od 
Sanoku.  
Na podujatí sa zrealizoval v spolu-
práci s AJC Snina aj posledný cho-
vateľský workshop v rámci projek-
tu Interreg DO Fénix Snina, zame-
raný na výrobu syrových korbáči-
kov z ovčieho mlieka. Deti a mládež 
sa naučili, ako sa také korbáčiky 
vyrábajú a nakoniec si vyskúšali zo 
syrových nití upliesť korbáčiky pod 
dozorom odborníka, Pavla Piteľa 
zo Stakčínskej Roztoky. Na záver 
si účastníci workshopu na svojich 
výtvoroch aj pochutnali.

Remeslá na trase valašskej kultúry v rámci podujatia Človek, pes a kôň
Súčasťou podujatia Človek, pes a kôň v nedeľu 16. septembra v Snine boli aj ukážky remesiel na „Trase valašskej kultúry“. Členovia Detskej organizácie 

Fénix Snina oslovili viacerých remeselníkov zo Zemplína, no a na akciu prišli tí, ktorí mohli. Zapojili sa aj remeselníci z poľského pohraničia. 

Práca na kolovrátku a tkanie na krosnách. | FOTO ARCHÍV TAL S hlinou na hrnčiarskom kruhu. | FOTO ARCHÍV TAL

Výroba syrových korbáčikov. | FOTO ARCHÍV TAL

Výroba košíkov z liesky. | FOTO ARCHÍV TAL



PONDELOK
24. SEPTEMBRA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 11|INZERCIA

H
E

/0112

ANDRITZ Slovakia do svojho tímu v prevádzke 
v Humennom hľadá na hlavný pracovný pomer 

tieto pozície:

Staňte sa súčasťou tímu,  
ktorí  vyrába stroje a zariadenia,  
na ktorých sa vyrábajú potraviny, 

kŕmne zmesi, čistí sa voda, 
spracovajú sa odpady, vyrába sa 
elektrina a ďalšie životne dôležité 

komodity.

ZVÁRAČ

Náplň práce:
•	 Zostavovanie dielcov 
a ich spájanie krátkymi 
zvarmi (stehovanie)
•	 Zváranie 
veľkorozmerných 
komponentov (do 12 t)
•	 Zváranie pod 
ochrannou atmosférou, 
elektródou, materiál tr. 11 
a 17 (oceľ, nerez)
•	 Zváranie wolframovou 
elektródou – TIG
•	 Veľkosť zvarov 3 – 20 
mm
•	 Rovnanie plameňom

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 Vyučený v strojárskom 
odbore
•	 Znalosť čítania 
výkresovej dokumentácie
•	 Zváračský preukaz 
s platným certifikátom 
MIG (č. 135) a TIG (č. 141) 
výhodou
•	 Platný žeriavnický 
a viazačský preukaz 
výhodou
•	 Prax v danej oblasti 
nutná

Mzda:
•	 základná mzdat 3,32 € 
/ hod. brutto + variabilná 
zložka do 1 € / hod. + 
mzdová kompenzácia 
0,5518 € / hod.
•	 zvárač  TIG 4,12/ hod 
brutto + variabilná zložka 
do 1,24 € / hod + mzdová 
kompenzácia 0,6638 € 
/ hod.
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

OPERÁTOR  
CNC strojov

Náplň práce:
•	 Opracovávanie dielov 
na základe výkresovej 
dokumentácie na CNC 
sústruhu alebo karusely
•	 Výber správneho 
programu
•	 Nastavovanie 
základných parametrov 
potrebných na 
opracovanie
•	 Zodpovednosť za 
požadované kvalitatívne 
parametre

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 vyučený v strojárskom 
odbore
•	 znalosť technickej 
dokumentácie
•	 prax na CNC min. 2 
roky
•	 skúsenosti s riadiacim 
systémom Sinumerik, 
Heidenhain

Mzda:
•	 základná mzda 3,85 € 
/ hod. brutto + variabilná 
zložka do 1,16 € / hod.
•	 v prípade prijatia bez 
praxe základná mzda 
3,85 € / hod. brutto + 
variabilná zložka do 30% 
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

VŔTAČ – 
HORIZONTKÁR 

Náplň práce:
•	 Vyvrtávanie na 
základe výkresovej 
dokumentácie na 
CNC vyrtávačke alebo 
obrábacom centre
•	 Výber správneho 
programu
•	 Nastavovanie 
základných parametrov 
potrebných na 
opracovanie
•	 Zodpovednosť za 
požadované kvalitatívne 
parametre

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 Vyučený v strojárskom 
odbore
•	 Znalosť čítania 
technickej dokumentácie
•	 Prax minimálne 2 roky 
ako obsluha horizontky 
alebo obrábacieho centra
•	 skúsenosti s riadiacim 
systémom Sinumerik, 
Heidenhain

Mzda:
•	 základná mzda 
4,38 € / hod. brutto + 
+ variabilná zložka do 
1,31 € / hod. + mzdová 
kompenzácia 0,5518 € / 
hod.
•	 v prípade prijatia bez 
praxe základná mzda 3,32 € 
 / hod. brutto zvýšenie 
mzdy podľa skúseností 
a výsledkov zaškoľovania

AUTOMATIZAČNÝ 
INŽINIER

Náplň práce:
•	 Práca s COMOS PT, 
SIEMENS STEP7 PLC, DCS 
aplikáciami
•	 Práca s 
automatizačnými 
aplikáciami a technikou, 
testovanie a oživovanie 
strojov

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 VŠ technická / 
elektrotechnická
•	 Aktívna znalosť 
anglického, prípadne 
nemeckého jazyka
•	 Ochota cestovať
•	 Praktické skúsenosti 
výhodou
•	 Pozícia vhodná aj pre 
absolventa

Mzda:
•	 základná mzda 708 € 
brutto / mesiac + 
variabilná zložka do 20%
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

KONŠTRUKTÉR

Náplň práce:
•	 Tvorba technickej 
dokumentácie, podľa 
zadaných špecifikácií v 
súlade so stanovenými 
termínmi a internými 
postupmi 
•	 Zodpovednosť za 
aktualizáciu technickej 
dokumentácie
•	 Spolupráca s 
ostatnými oddeleniami 
s ohľadom na správne 
vypracovanie technickej 
dokumentácie

Kandidát by mal 
spĺňať nasledujúce 

kritériá:
•	 Ukončené SŠ / VŠ 
vzdelanie technického 
smeru (zameranie na 
strojárstvo)
•	 Prax v danej oblasti: 
výhodou
•	 Aktívna znalosť 
angličtiny alebo nemčiny 
•	 Znalosť CAD 
programov – (Inventor, 
AutoCAD): výhodou 

Mzda:
•	 základná mzda 708 € 
brutto / mesiac + 
variabilná zložka do 20%
•	 zvýšenie mzdy podľa 
skúseností a výsledkov 
zaškoľovania

Prácou u nás získavate aj príspevok na závodné stravovanie, pracovné oblečenie (práce 
vo výrobe), zaškolenie, možnosť ďalšieho odbornéh rastu, kvalitné pracovné prostredie, pri 
zmluve na dobu neurčitú doplnkové dôchodkové poistenie a 24-hodinové úrazové poistenie 

a zázemie špičkovej strojárskej firmy.
Práca je u nás vášňou.

Informácie a kontakt: jaroslav.matuscak@andritz.com
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Zemplínske hokejové derby Humenčanov a Michalovčanov bez šance na úspech domácich
-MJK-; Humenné, Martin; FOTO MJK

ST. NIKOLAUS  - 1. HOKEJOVÁ LIGA
 3. kolo

MHK HUMENNÉ  
– DUKLA MICHALOVCE

2:7 (1:3, 0:3, 1:1)

Góly: 20. (PH1) Vladislav Solomonchak (1:3 
– Pavúk), 50. Štefan Majerník (2:7 – Lesňák, 
Ondrej) – 7. Erik Piatak (0:1 – Safaraleev), 15. 
Marcel Baláž (0:2 – Valečko), 15. Lukáš Toma 
(0:3 – Valečko, Hamráček), 30. Marcel Baláž 
(1:4 – Banovský), 37. Jakub Linet (1:5 – Mašlon-
ka, Hančák), 38. Jakub Linet (1:6 – Safaraleev, 
Róth), 41. Marek Mašlonka (1:7 – Piatak).
R: Pe. Korba – M. Novotný, M. Ordzovenský. 
D: 1 233.

Strely: 21-42. Zákroky brankára: 35-19. Presil-
ovky: 1/4 – 0/4. Oslabenia: 4/4 – 3/4. Vylúčenia: 5-4.
MHK: Matúš Nagy (37. Jerguš Spodniak) – 
Adrián Mačkovič, Martin Krempaský, Filip 
Vaško, Sergii Babynets, Ivan Fedorko – Branislav 
Pavúk, Mikhail Evstigneev, Vladislav Solomon-
chak, Gleb Bylina, Oliver Jokeľ – Martin Ondrej, 
Ľubomír Buraľ, Šimon Petráš, Filip Hudák, Filip 
Vrábeľ – Christián Michalčin, Denis Markuš, 
Jakub Lesňák, Štefan Majerník, Juraj Kamen-
ický. Tréner: Milan Staš.
HK Dukla Ingema: Adam Trenčan – Martin 
Bdžoch, Marek Kolba, Vladyslav Gavrik, Erik 
Piatak, Marek Mašlonka – Daniel Hančák, Mi-
chal Korenko, Samuel Chalupa, Radovan Cútt, 
Tomáš Banovský – Ladislav Hopkovič, Damián 
Novický, Igor Safaraleev, Jakub Linet, Mário 
Róth – Ľubor Balko, Tomáš Valečko, Marcel 
Baláž, Lukáš Toma, Lukáš Hamráček. Tréner: 
Miroslav Chudý.

4. kolo

TRNAVA – MHK HUMENNÉ 
6:4 (2:1, 1:1, 3:2)

Góly: 7. M. Lindeman (1:0), 9. F. Hudec (2:0), 
30. N. Szalay (3:1), 46. D. Olša (4:2), 57. A. 
Ftáčnik (5:4), 60. N. Szalay (6:4) -  11. O. Jokeľ 
(2:1 – Majerník, Michalčin), 36. (OS1) F. Vaško 
(3:2 – Pavúk), 49. (PH1) G. Bylina (4:3 - Solo-
monchak, Babynets), 50. F. Vaško (4:4 – Pavúk, 
Markuš).
R: N. Druga – M. Nosek, A. Jurčiak. D: 187.
Strely: 27-38. Zákroky brankára: 34-28. Pre-
silovky: 0/3 – 1/5. Oslabenia: 4/5 – 3/3. Vylúče-
nia: 5-3.
HK Gladiators: Pe. Brucháč – D. Kuna, D. 
Šimek, N. Szalay, D. Schmidt, S. Ševčík – M. 
Mihalko, M. Burian, M. Hrbáčik, O. Valo, F. Hu-
dec – J. Housa, A. Klein, A. Ftáčnik, F. Klema, D. 
V. Škokor – M. Kormúth, O. Šanko, D. Olša, M. 
Lindeman, M. Lukačovič. Tréner: Rudolf Macko.
MHK: Matúš Nagy (9. Jerguš Spodniak) – Ľ. 
Buraľ, M. Ondrej, V. Solomonchak, G. Bylina, 

S. Babynets – B. Pavúk, A. Mačkovič, F. Vaško, 
F. Vrábeľ, I. Fedorko – M. Krempaský, Ch. Mi-
chalčin, J. Lesňák, Š. Majerník, O. Jokeľ – Š. 
Stríž, M. Komloš, D. Markuš, J. Kamenický. 
Tréner: Milan Staš.

Michalovce 4 4 0 0 0 24:4 12
Martin 5 3 0 2 0 18:13 11
HC Bratislava 4 3 0 1 0 24:7 10
Skalica 4 2 2 0 0 19:7 10
Topoľčany 5 2 1 0 2 14:13 8
Dubnica n/V 4 2 0 1 1 21:13 7
Spiš. N. Ves 4 1 2 0 1 14:10 7
Trnava 4 1 0 1 2 16:21 4
P. Bystrica 4 0 1 2 1 11:18 4
Prešov 5 1 0 0 4 15:21 3
Humenné 4 0 1 0 3 12:19 2
N. Zámky B 4 0 0 0 4 2:37 0
HK Orange 20 3 1 0 0 2 8:15 3

5. kolo (26. september o 17.30 hod.): 
MHK Humenné vs. HK Spišská Nová Ves.

6. kolo (11. november o 16.00 hod.): MHC 
Mikron Nové Zámky B vs. MHK Humenné.
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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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jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte  
s nami

1.TENISOVÝ KLUB HUMENNÉ
www.tenishe.com  1tche@centrum.sk 

o r g a n i z u j e 
NÁBOR DETÍ

narodených v rokoch 2010, 2011, 2012
do TENISOVEJ PRÍPRAVKY

v dňoch: pondelok – piatok
od 16.30 hod. v tenisovom areáli 

(antukové kurty) 
na Chemlonskej ul. v Humennom.

Informácie – tel. 0905 608 539
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Na nepremenenú penaltu si Radovanović vypýtal reparát
-MJK-, Humenné; FOTO MJK

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 10. kolo

FK HUMENNÉ – 
VEĽKÉ REVIŠTIA

1:0 (0:0)

Góly: 77. Predrag Radovanović. 
Žlté karty: 72. Andrić, 83. M. 
Dolutovský – 47. Vorotylo. R: J. 

Sučka – M. Filipák, J. Cuprák. 
D: 170.
FK HE: D. Vohar – F. Dolu-
tovský, C. Vasiľ, N. Laković, V. 
Voroňák,  M. Zlacký, S. Andrić, 
F. Sitarčík, M. Dolutovský (90. 
D. Matta), F. Sitarčík, M. Balog 
(46. Pa. Ruskovský), P. Radova-
nović. Tréner: Puniša Memedo-
vić.
FK: E. Sudimák – D. Lelovič 
(83. P. Hadek), M. Konate, J. 
Polačko (83. J. Surmin), S. Vo-

rotylo (55. Pe. Šalagovič), D. 
Gužiňák, T. Krochta, J. Dargaj, 
S. Kotlár, M. Fedor (63. J. Ker-
tis), S. Diarra. Tréner: Bartolo-
mej Petro.
•	 Snina – Šarišské Michaľany 
2:1 / Vranov n/Top. – Stropkov 
2:0 / Maria Huta – Bardejovská 
Nová Ves 2:2 / Giraltovce – Pre-
šov B 5:1 / Spišská Nová Ves 
– Plavnica 0:1 / Krompachy – 
Svidník 0:2.

FC Košice 9 8 0 1 24:4 24
Vranov 9 8 0 1 21:5 24
Snina 10 6 1 3 21:15 19
Humenné 9 6 1 2 13:12 19
Šariš. Michaľany 10 6 0 4 19:10 18
Krompachy 10 4 1 5 11:9 13
Spiš. Nová Ves 9 4 0 5 10:16 12
Stropkov 9 3 2 4 13:14 11
V. Revištia 9 3 2 4 9:10 11
Svidník 10 3 1 6 12:15 10
Prešov B 9 3 1 5 12:21 10
Giraltovce 9 3 0 6 8:13 9
Plavnica 9 2 2 5 14:22 8
Maria Huta 10 2 2 6 10:23 8
Bardejov. N. Ves 9 1 3 5 12:20 6
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KÚPALISKO V HUMENNOM
(24. - 30. 09. 2018)

vnútorný  
25-metrový BAZÉN 

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

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

SAUNA – ženy
str 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0

11
8

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.

24. 09. U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
25. 09.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
26. 09.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
27. 09.  DR. MAX - POLIKLINIKA, 
 Ul. 1. mája 21
28. 09.  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
29. 09.  SCHNEIDER - OC TRIADA,
 Štefánikova ul. 16
30. 09.  DR. MAX - POLIKLINIKA, 
 Ul. 1. mája 21
01. 10.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

P R Á C A

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. 
Základ od 2,759 €/hod. 
+ variabilná zložka (do-
chádzkový bonus od 50 
do 175 € + príplatky + 
odmeny).  Informácie 
na tel. č. 0948 901 201, 
0904 901 632.

HE-R/0132

P R E D A J

 � Predám KONZUMNÉ 
ZEMIAKY – červené a žl-
té. Tel. 0918 279 885

HE-R/0138

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

HE-R/0001

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenáj-
mu KANCELÁRSKE 
PRIESTORY v zrekonštru-
ovanej budove SFZ na ul. 
Osloboditeľov 3 v HE (100 
m od centra mesta, par-
kovacieho miesta zdar-
ma). Viac na tel. č. 0905 
809 038; e-mail: sekreta-
riat@obfzhumenne.sk

HE-R/0081

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM  NEDOSTAL NÁŠ 
TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽDŇA 
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA LABORECKEJ ULICI 

(ZEKON) V HUMENNOM.

H
E

 /0101

Aký je september, taký by mal 
byť aj marec.

Od Cypriána (27. 9.) chladno 
už býva zrána. 

Na sv. Václava (28. 9., 
knieža a mučeník) býva blata 

záplava.

Na Václava mrazivo nastáva.

Svätováclavské časy prinesú 
pekné počasie „babieho“ leta.

Ak sa do svätého Michala 
(29. 9., archanjel) hrozno 

nedovarí, nebudeš mať z neho 
vína súdok starý.

Jasné nebo v noci pred 
Michalom zvestuje, že po ňom 

treskúca zima nasleduje.

Po Michalovi tráva, aj keď 
by si ju kliešťami ťahal, von 

nepôjde. 

Keď v deň Michala prší, 
chladno príliš až do Vianoc 

nebude.
(jac) 

PRANOSTIKA

Východ / Západ  S L N K A 
pon (24.09.) 6:15 / 18:28 hod.
ut 6:17 / 18:26 hod.
str 6:18 / 18:24 hod.
štvr 6:20 / 18:21 hod.
pia  6:21 / 18:19 hod.
sob 6:23 / 18:17 hod.
ned (30.09) 6:24 / 18:15 hod.
pon (01.10.) 6:25 / 18:13 hod.


