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HUMENNÉ: Predvolebná kampaň v meste 
je plná špinavostí, tvrdia kandidáti

Predvolebná kampaň na post primátora a poslancov v meste Humenné je podľa viacerých kandidátov 
plná urážok a klamstiev. Kandidáti sú sklamaní z toho, že Humenčanom sa podsúvajú aj nepravdivé 

informácie, ktorých cieľom je pošpiniť ich dobré meno. Od Humenčanov očakávajú, aby v predvolebnom 
čase slepo neverili všetkým „faktom“, ktoré  v týchto dňoch dostávajú do svojich schránok. 

Obyvatelia sa môžu 
zapojiť do jesenného 
upratovania v meste

Humenčana chytili  
s marihuanou

  Viac na str. 4   Viac na str. 6

Milan Potocký, Humenné   

Už 10. novembra rozhodnú 
Humenčania, kto bude ich 
primátor a ktorí poslan-
ci ich budú zastupovať 
v mestskom zastupiteľstve. 
O post primátora sa uchá-
dza v meste 10 kandidátov 

a o poslaneckú stoličku má 
záujem viac ako sto kandi-
dátov. Týždenník Humen-
ský expres oslovil viacerých 
kandidátov na primátora 
a poslancov s otázkami, kto-
ré sa týkajú priebehu pred-
volebnej kampane v meste 
Humenné. Mnohí kandidáti 

sú už teraz sklamaní z toho, 
akým smerom sa predvoleb-
ná kampaň v meste uberá. 
Do schránok Humenčanov 
boli v uplynulých dňoch dis-
tribuované rôzne tlačoviny 
a letáky, ktoré sú podľa kan-
didátov plné útokov a deho-
nestácie.  

Meričko: Verím, 
že ľudia už týmto 
nezmyslom neuveria 
Z priebehu predvolebnej 
kampane je sklamaný aj 
kandidát na primátora Mi-
loš Meričko, ktorého podpo-
ruje široká koalícia politic-
kých strán. „Kto kandiduje, 
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musí rátať s tým, že prichá-
dza s kožou na trh. Vedel 
som už so značným pred-
stihom, že si ma isté kruhy, 
blízke vedeniu mesta, „idú 
podať“, ale keď sa moja kan-
didatúra stala realitou, ako-
by sa proti mne utrhol bes-
ný pes. Počas leta som zažil 
poriadnu grilovačku, neraz 
som musel útoky cez mé-
diá a rôzne anonymné tla-
čoviny dlhšie predychávať. 
Ľudia, ktorí ma poznajú, sa 
nestačili čudovať, čo všetko 
„tupé hlavy“ dokážu na člo-
veka vymyslieť a verejnosti 
podávať ako holú pravdu. 
Nikdy by som nepovedal, že 
úrovňou najhlbšieho suteré-
nu humenská predvolebná 
kampaň prekoná aj ame-
rické prezidentské voľby,“ 
uviedol poslanec a kandidát 
na primátora Miloš Merič-
ko. „Netajím, mám značnú 
podporu Humenčanov, čo 
u pani z radnice a jej najbliž-
šom okolí vyvoláva značnú 
nervozitu. Preto sa v okolí 
trónu roztápajú mozgové 
závity, ako mi len čo naj-
viac uškodiť. A škodia, raz 
s väčším, inokedy s menším 
úspechom. Ešte prednedáv-
nom uznávané medziokres-
né noviny prišli s článkom, 
v ktorom prekrútili naopak 
moje pôsobenie v regionál-
nej rozvojovej agentúre. Za 
štyri krátke mesiace som 
na požiadanie dostal toto 
zariadenie z hlbokých nega-
tívnych finančných pome-
rov na výslnie, ba aj s pre-
bytkom na účte pre nového 
riaditeľa. Podvihorlatské 
taľafatky napísali, že to bolo 
naopak. A neuverejnili ani 
moje stanovisko, ani moje 
odpovede na otázky redak-

torky. Vyšetrovateľ zistil, 
že článok bol síce napísaný 
a uverejnený, a nepravdivý 
od začiatku po koniec, ale 
jeho autorstvo je takmer 
neznáme, a teda ani nikomu  
neuškodil. Napriek tomu, že 
bol podpísaný, ale daný pán 
na polícii poprel, že by ho 
písal. Inými slovami, že aj 
takto sa môže urážať, zneva-
žovať, ohovárať. Skúsenosti 
z predchádzajúcich volieb 
ukazujú, že počas morató-
ria sa proti najväčšiemu sú-
perovi objavia ohováračky 
najhrubšieho zrna v schrán-
kach. Takže aj na to sa mu-
síme pripraviť len verím, že 
ľudia už týmto nezmyslom 
neuveria. Neveriacky sa pý-
tam, kam sa to demokracia 
na Slovensku a v minulosti 
usporiadanom Humennom 
dostala? A tak sa bránim, 
ako viem,“ poznamenal Me-
ričko. 

Humenský expres v rámci 
objektivity oslovil aj súčas-
nú primátorku Janu Vaľo-
vú. Tá na otázku, ako vníma 
a hodnotí priebeh predvo-
lebnej kampane, ktorá pre-
bieha v týchto dňoch v mes-
te Humenné a či je podľa nej 
korektná, priamo neodpo-
vedala. Cez tlačové oddele-
nie uviedla: „Týždenník Hu-
menský expres od počiatku 
jeho vydávania a distribúcie 
do schránok občanov zadar-
mo, čo sú už dva roky, úče-
lovo uverejňoval články a 
správy bez stanoviska alebo 
vyjadrenia Mesta Humen-
né. A preto ma prekvapuje, 
že sa Vaše médium zaujíma 
o korektnosť volebnej kam-
pane a objektívnosť humen-
ských médií. Keby samo 
bolo v tomto smere príkla-
dom, dodržiavalo základné 

zásady novinárskej etiky, 
dávalo priestor všetkým do-
tknutým stranám a najmä 
vysvetlilo Humenčanom, 
kto, za koľko a s akým hos-
podárskym výsledkom ho 
financuje, nepochybujem, 
že by to prispelo k pokojnej 
atmosfére v meste a ku ko-
rektnej volebnej kampani“.

Porochnavý: Takto 
vyhrotená situácia 
tu hádam ešte nebola
Aj nezávislý kandidát na pri-
mátora Miroslav Porochna-
vý  zaregistroval slovné 
útoky na kandidátov na 
sociálnych sieťach, kde sú 
urážaní alebo napádaní cez 
rôzne fiktívne mená a profi-
ly. „Tento jav, samozrejme, 
registrujem. Beriem ho ako 
reálne prítomnú negatívnu 
súčasť humenského pred-
volebného folklóru. Odzr-
kadľuje nálady v spoločnos-
ti, kvalitu medziľudských 
vzťahov a úroveň mentál-
nych proporcií útočníkov. 
Takto vyhrotená situácia tu 
hádam ešte nebola. Na tie-
to typy neférových útokov 
by však mal byť pripravený 
každý kandidát. Beriem ich 
preto s nadhľadom a po-
čítam s nimi. Je prirodze-
né, že indivíduá, ktoré si 
užívajú výhody súčasného 
systému, majú z možných 

zmien vo vedení mesta oba-
vy. Útoky, za ktoré môžu 
byť zodpovední jednotlivci 
z kruhov blízkych súčasné-
mu vedeniu mesta, ma pre-
to nijako neprekvapujú. Ich 
existenciu už napokon po-
tvrdila aj bývalá hovorkyňa 
súčasnej primátorky mesta 
Humenné a priznala, že na 
MsÚ toto počínanie patrilo 
k bežným praktikám vyrov-
návania si účtov s tými, čo 
so štýlom politiky pani Va-
ľovej nesympatizujú. Viac 
ma však zarazilo zistenie, 
že nitky niektorých úbohých 
útokov z falošných profilov 
vedú podľa mnohých indí-
cií k niektorým súčasným 
kandidátom na poslancov 
mestského zastupiteľstva, 
ktorí sa na verejnosti pre-
zentujú ako mladí bojov-
níci za slušnosť, ľudskosť 
a spravodlivosť,“ vysvetlil 
Miroslav Porochnavý. Po-
tvrdil, že aj on postrehol, že 
Humenčania v týchto dňoch 
dostávajú do svojich schrá-
nok rôzne noviny, ktoré nie 
sú registrované na Minis-
terstve kultúry SR, nie je na 
nich uvedený ani vydavateľ.  
„Prítomnosť týchto tlačovín 
som postrehol. Ako väčšina 
obyvateľov aj ja som ich na-
šiel vo svojej schránke. Tvá-
ri sa to ako noviny, pritom 
to ale noviny nie sú. V tiráži 
je málokde uvedený vyda-
vateľ, platiteľ. Štandardná 
propaganda. Na toto má-
lokto naletí. Ale snažia sa. 
To sa im uprieť nedá,“ uvie-
dol Porochnavý. Miloš Me-
ričko hovorí, že mediálny 
trh v slovenských pomeroch 
nie je právne a ani orga-
nizačne doriešený. „Inými 
slovami, robí si tu každý, čo 
sa mu zapáči. Vychádzajú 
a verejnosti sú vnucované 

porkačovanie zo strany 1 
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aj tlačoviny bez registrácie, 
bez tiráže a uvedenej zodpo-
vednej osoby, uverejňované 
sú články, ktoré nemajú au-
torov, sú  propagandisticky 
i ideologicky smerované 
jednostranne, oslavujú jed-
nu osobu, znevažujú ľudí 
s inými názormi. O objek-
tívnosti, pluralite názorov 
a žurnalistickej úrovni ne-
môže byť ani reč. Také tla-
čoviny sa ľahko zneužívajú 
na rôzne kampane, najmä 
na tie predvolebné. Vyzerá 
to tak, že NIKTO vydá no-
viny, v ktorých NIKTO NIČ 
nenapíše, ale obsah a texty 
sú samý útok a dehonestá-
cia tých druhých osôb. Aj 
v Humennom je riadny tla-
čový ABSURDISTAN,“ tvrdí 
Miloš Meričko.

Útoky na sociálnych sieťach 
Niektorí kandidáti, ale aj 
obyvatelia mesta registrujú 
slovné útoky na kandidátov 
na sociálnych sieťach, kde 
sú urážaní alebo napádaní 
cez rôzne fiktívne mená a 
profily. Nepríjemnú skúse-
nosť s tým má aj Miloš Me-
ričko. „Najmä na facebooku 
sa predháňajú v protimerič-
kovskom vytržení. Vymyslia 
si hocijakú hlúposť na moju 

adresu a vypisujú o nej ako 
o hotovej veci. Viem, z kto-
rej svetovej strany fúka 
vietor, a domyslieť si „au-
torstvo“ sprostých výjavov 
môže vlastne každý, kto sa 
s týmto druhom inteligenč-
nej stoky stretne. Pod rôz-
nymi menami sa na sociál-
nych sieťach prezentuje aj 
vydarená protekčná dcéren-
ka. Bojuje za mamičku všet-
kými možnými zbraňami, 
i keď si občas z toľkej práce 
nedá pozor a status uverej-
ní pod vlastným menom. 
Takýmto ľuďom, ktorí sa 
skrývajú pod maskou ano-
nymity, nemá žiadny zmysel 
apelovať na svedomie. To je 
pre nich neznámy pojem. 
Svedomie je v ich poníma-
ní kariéra, moc, peniaze. Za 
každú cenu,“ uviedol Merič-
ko.

Šudík: Verím, že 
v Humennom žijú 
rozumní a vzdelaní 
ľudia
Aktivista a kandidát na 
poslanca Tomáš Šudík je 
tiež presvedčený, že kam-
paň v Humennom nie je ko-
rektná. „Ak by som povedal, 
že čestná a korektná, tak by 
som klamal. Tým, že som 
začal sledovať zmluvy, fak-
túry, organizačné štruktúry 
mesta Humenné a iné pre-
pojenia, som prirodzene na-
hneval množstvo ľudí. Som 
presvedčený, že sa nesmie-
me báť postaviť nespravod-
livosti a hľadať fakty, preto-
že korupcia a rodinkárstvo 
zožierajú našu spoločnosť,“ 
vysvetlil Šudík. Doplnil, že 
registruje niekoľko útokov 
na svoju adresu aj od niekto-
rých súčasných poslancov. 
„Najčastejšie od poslancov, 
ktorí 4 roky v mestskom za-

stupiteľstve sedeli, ako by 
mali zakázané rozprávať, a 
zrazu, ak im niekto stúpol 
na pätu, šíria na sociálnych 
sieťach a v novinách klam-
stvá, ohovárajú a obviňujú 
ľudí z toho, čo sami robia. 
Myslím, že tie trápne pred-
volebné divadielka na sluš-
ného a rozumného človeka 
nezaberú. Najväčší nonsens 
je, že ma spájajú s veľko-
podnikateľom alebo Soro-
šom. Ale verím, že ľudia 
týmto nezmyslom neveria, 
ja pevné verím, že v Humen-
nom žijú rozumní a vzdelaní 
ľudia,“ uviedol Šudík. Do-
dal, že aj on registruje infor-
mačnú predvolebnú vojnu 
aj na sociálnych sieťach. „Ak 
si otvoríme facebookovú 
stránku primátorky mesta 
Humenné, môžeme vidieť 
množstvo komentárov, tie, 
ktoré ju kritizujú, behom 
pár minút zmiznú, ale časť 
tých, ktoré ju velebia, sú 
čisto len fiktívne. Snažia sa 
ubezpečiť ľudí, že všetko, 
čo je v príspevku napísa-
né, je pravdou. Najlepšie, 
ak to spravia hneď 10-krát. 
Je sranda, že presne tieto 
fiktívne účty hneď kritizu-
jú väčšinu protikandidátov 
primátorky mesta alebo ob-
čanov a médiá, ktoré sa opo-
vážia povedať konštruktívne 

to, čo si o meste myslia. Kto 
za týmito účtami stojí, si 
môžeme asi len domyslieť,“ 
dodal Šudík. 

Ruščanský: Šíria 
sa neuveriteľné 
klamstvá a lži
Z priebehu predvolebnej 
kampane je sklamaný aj 
kandidát na poslanca Mar-
tin Ruščanský. Tvrdí však, 
že takúto kampaň, žiaľ, oča-
kával. „Môj známy povedal 
v januári, že primátorka 
tu rozpúta doslova medi-
álnu vojnu, pretože sa jej 
z funkcie bude odchádzať 
ťažko. Bojí sa, že sa niekto 
začne hrabať vo veciach, 
faktúrach, financiách a tých 
kauzách, ktoré sa každý 
rok ukazovali ako závažné. 
To, že ich príslušné orgány 
nevyšetrili teraz, pretože 
vládne SMER, vôbec nezna-
mená, že ich nevyšetrí v bu-
dúcnosti niekto iný. A toho 
sa bojí. Preto vznikli fiktívne 
profily, kúpené facebookové 
stránky, neuveriteľné klam-
stvá a lži, na ktoré nemôžete 
reagovať, pretože si vás na 
sociálnych sieťach zabloku-
jú a potom nemôžete ko-
mentovať. Aj ľudia v meste 
hovoria, že odkedy sa začala 
o funkcie v meste uchádzať 
terajšia primátorka mesta, 
tak volebná kampaň mo-
rálne padla. Mrzí ma, že to 
nie je prioritne o tom, ako 
chceme pomôcť mestu, ale 
o tom, ako čo najviac uško-
diť protikandidátom klam-
stvami. Ja som podal už 
dve trestné oznámenia za 
klamstvá, ktoré podľa mňa 
volebný štáb primátorky šíri 
len preto, aby som do MsZ 
neprešiel,“ uviedol Ruščan-
ský.

porkačovanie zo strany 2 
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Na hranici zomrel mladý muž. Pritlačil ho kamión

Humenčanov napadli priamo v ich dome

U 17-ročného mladíka z Humenného našli marihuanu

Humenčana chytili s marihuanou

mpo, Vyšné Nemecké     

Podľa doterajších zistení 
53-ročný štátny príslušník 
Ukrajiny sa s nákladným 
motorovým vozidlom Volvo 
s návesom posúval v kolóne 
kamiónov, v jazdnom pru-
hu v smere od Sobraniec na 
hraničný priechod, pričom 
pravdepodobne v mieste 

mierneho stúpania vozovky 
došlo k posunu vozidla doza-
du a pritlačeniu 32-ročného 
chodca, rovnako štátneho 
príslušníka Ukrajiny, ktorý 
stál pri prednej časti náklad-
ného motorového vozidla zn. 
Renault Magnum. „Chodec 
na mieste utrpel zranenia, 
ktorým na mieste dopravnej 
nehody podľahol,“ uvied-

la košická krajská policajná 
hovorkyňa Lenka Ivanová. 
U vodiča vozidla zn. Volvo 
nebolo zistené požitie al-
koholických nápojov, u ne-
bohého muža bude požitie 
alkoholu zisťované pri pitve. 
Predbežná škoda na vo-
zidlách bola vyčíslená na 150 
eur. „Polícia udalosť zado-
kumentovala a vyšetrovateľ 

odboru kriminálnej polície 
Okresného riaditeľstva Po-
licajného zboru v Michalov-
ciach v tejto súvislosti začal 
trestné stíhanie pre prečin 
usmrtenia. Presná príčina 
dopravnej nehody, bližšie 
okolnosti i miera zavinenia 
sú predmetom ďalšieho vy-
šetrovania,“ uzavrela policaj-
ná hovorkyňa.

mpo, Humenné     

Obvinená dvojica prišla v so-
botu 22. septembra v čase 
okolo 22:30 hod. v podna-
pitom stave k jednému z do-
mov na Podskalke. Na bočnej 
stene kameňmi rozbili a do 

tohto okna následne vhodi-
li drevenú paletu. Cez ne-
uzamknuté vchodové dvere 
potom vbehli do samotného 
domu a s drevenými lata-
mi napadli tam prítomných 
štyroch mužov a jednu ženu. 
Jeden z napadnutých utrpel 

zranenia s dobou liečenia 
10 – 14 dní, ostatní utrpeli 
zranenia s doposiaľ presne 
neurčenou dobou liečenia. 
Majiteľovi domu spôsobili 
obvinení škodu na majet-
ku najmenej 200 eur. „Ešte 
v ten večer policajti oboch 

útočníkov zadržali a pred-
viedli na policajné oddelenie. 
Po vykonaní potrebných pro-
cesných úkonov boli prepus-
tení a stíhaní budú na slobo-
de,“ informoval prešovský 
krajský policajný hovorca 
Daniel Džobanik.

mpo, Humenné     

Mladistvý Humenčan si za-
čiatkom septembra 2018 mal 
zadovážiť pre vlastnú potrebu 
omamnú látku, a to rastlinnú 
sušinu. Tá bola uňho nájde-
ná pri osobnej prehliadke, 
pričom bola zabalená v pa-
pierovej skladačke a v igeli-
tovom vrecúšku. „Na základe 

skúmania kriminalistického a 
expertízneho ústavu PZ bolo 
zistené, že ide o rastlinu rodu 
Cannabis o celkovej hmotnos-
ti 880 mg s obsahom väčším 
ako 20 mg THC. Obvinený je 
stíhaný na slobode,“ informo-
val prešovský krajský policaj-
ný hovorca Daniel Džobanik.

mpo, Humenné   

Obvinený muž mal u seba neo-
právnene prechovávať omamnú 
a psychotropnú látku, a to zelenú 

sušinu rastliny rodu Cannabis 
(konope) obsahujúcu účinnú lát-
ku THC. Tú mal v mať červenom 
vrecku od tabaku. Podľa znalec-
kého posudku kriminalistického 

a expertízneho ústavu PZ išlo o 
sušené vrcholky konope o celko-
vej hmotnosti 3740 mg s prie-
mernou koncentráciou 17,4 % 
THC. „Z toho množstva by bolo 

možné pripraviť najmenej 22 bež-
ných jednotlivých dávok drogy. 
Obvinený je stíhaný na slobode,“ 
vysvetlil prešovský krajský poli-
cajný hovorca Daniel Džobanik.

Humenský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 42-ročnému Humenčanovi za spáchanie zločinu nedovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

Uplynulý týždeň v stredu 26. septembra došlo v katastri obce Vyšné Nemecké v okrese Sobrance
 pred hraničným priechodom k dopravnej nehode s tragickým koncom. 

Humenský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre prečin porušovania domovej slobody a prečin ublíženia 
na zdraví dvom mladým mužom z Podskalky vo veku 16 a 18 rokov. 

Z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich 
držania a obchodovania s nimi obvinili humenskí policajti 17-ročného chlapca z Humenného.
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Myšlienka týždňa...
"ŽIVOT TI DÁ TO,
ČO DOŇ VLOŽÍŠ,
ALE VRÁTI TI TO 

MNOHONÁSOBNE."
(PHILLIPS BROOKS; 1835-1893 – 

AMERICKÝ KŇAZ EPISKOPÁLNEJ  CIRKVI  
A SPISOVATEĽ)

MsKS – DOM KULTÚRY
 FERDO MRAVEC

V podaní Divadla Sarus z Veľkého Šariša. 
Príbeh o mravcovi, ktorý sa stratí z mra-
veniska, pri svojich potulkách stretáva 
mnohé zvieratká. – v nedeľu 7. októbra 

o 15.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 
2,50 eur.

LÚČNICA
Z tvorby prof. Štefana Nosáľa. Program 
tanečného súboru, orchestra a speváckej 
skupiny Lúčnica. – v piatok 12. októbra 

o 19.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 
15 eur.

SLOVENSKO - DUŠA MOJA
Autorská výstava – ZUFAR GIMAJEV 
(1951, Uzbekistan) – maliara a pedagóga. 
Od r. 1980 člen Zväzu výtvarných umelcov 
Ruskej federácie (v súčasnosti jeho predse-
da), od r. 2012 čestným členom Medziná-
rodnej humanitárnej akadémie UNESCO. 
Jeho obrazy sú v mnohých štátnych galé-
riách a múzeách, v súkromných zbierkach 
mnohých krajín sveta. – potrvá do 12. 

októbra vo výstavnej sieni DK.
VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ
Beseda so spisovateľom Dušanom Mikola-
jom, ktorý predstaví svoju najnovšiu knihu 
o maliarovi, Tlejúce slnko. – v stredu 3. 

októbra od 17.00 hod.
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.

LIDICE
Výstava ocenených prác 45. ročníka me-

dzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Lidice 
2017. – Potrvá do 29. októbra.

AMERIKÁNSKY DOM NA ZEMPLÍNE
Fotografická výstava k 100. výročiu vzni-
ku Československa. Návrat slovenských 
emigrantov z USA bol poznamenaný aj 

výstavbou reprezentatívnych obydlí. Apli-
káciou dobových materiálov a technológií, 
zľudovených dekoratívnych konceptov 
secesie a art deco vznikol fenomén tzv. 

amerikánskych domov. Výstava prezentuje 
charakteristické znaky, prvky týchto pamia-

tok. Potrvá do 31. októbra. 
OBRAZY Z NÁMESTIA MÚZ

Výber obrazov z tvorby autorov, účastníkov 
medzinárodných výtvarných festivalov v 
Snine. 25 rokov Andrej Smolak Gallery. 

– Potrvá do 28. októbra vo výstavných 
priestoroch VM.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových foto-
grafií prináša zábery od najstarších docho-
vaných vyobrazení štvorkrídlového objektu 
renesančného kaštieľa a priľahlého parku 
na rytine z obdobia druhej polovice XVII. 

storočia po dnešok. 
KINO FAJN

PIVNICA
dráma (SVK/CZE/RUS), originálna verzia 

– 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 tínedžer-
ka 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 prav-
du sám. Čoho všetkého je schopný zúfalý 

rodič, keď mu zmizne dieťa?
MANIFESTO

dráma (AUS/GER), české titulky – 3. 
októbra o 19.30 hod.

ASFK... Snímka režiséra Juliana Rosefeldta 
skladá hold premenlivej tradícii a literárnej 
kráse umeleckých manifestov a zároveň 
kriticky skúma rolu umelca v dnešnej 
spoločnosti. Čerpá z textov písaných 
futuristami, dadaistami, členmi hnutia 
Fluxus, suprematistami, situacionistami, 
vyznávačmi hnutia Dogma 95,  prísluš-
níkmi ďalších umeleckých skupín a tiež z 
úvah jednotlivých umelcov, architektov, 
tanečníkov a filmárov. Zostrihal a znovu 
poskladal trinásť koláží, ktoré pojednávajú 
o umeleckých manifestoch a skrz objektív 
kamery podávajú myšlienky tvorcov, ako sú 
Claes Oldenburg, Yvonne Rainer, Kazimir 
Malevič, André Breton, Sturtevant, Sol 

LeWitt, Jim Jarmusch a ďalší. Tieto „nové 
manifesty“ sa potom prostredníctvom 

držiteľky Oscara Cate Blanchett premieňajú 
v modernú výzvu k akcii. Herečka sa tu 
prevteľuje do trinástich rôznych postáv.

NIEČO NAVIAC

dokument, dráma (SVK), originálna verzia 
– 4. októbra o 19.30 hod.; 6. 10. o 16.00 

hod.
Stačil jeden chromozóm v DNA navyše 
a všetko bolo inak. Niekoľko hodín po 

narodení malej Dorotky vykreslila lekárka 
rodičom vidinu čiernej budúcnosti s dieťat-
kom postihnutým Downovym syndrómom 
a ponúkla im možnosť zbaviť sa jej. Od-
mietli. Dnes je z Dorotky tínedžerka, ktorá 
má svoje sny a túžby tak ako všetci mladí 
ľudia v jej veku. Jeden sen prerástol všetky 

- túži sa stať veľkou herečkou....
VENOM

akčný, sci-fi, thriller (USA), slovenské 
titulky – 5. októbra o 19.30 hod.; 6. 10. 

o 17.30 hod.
Tom Hardy sa predstaví ako jeden z naj-
známejších komiksových antihrdinov od 

Marvelu. Keď sa novinár Eddie Brock stane 
hostiteľom nebezpečného mimozemského 
symbionta, stáva sa z neho jedna z najväč-
ších hrozieb pre ľudstvo, no najmä pre neho 

samého.
ZRODILA SA HVIEZDA

(A STAR IS BORN)
hudobný, dráma (USA), slovenské titulky – 

6. a 7. októbra o 19.30 hod.
V hlavných úlohách predstaví štvornásob-
ný držiteľ nominácie na Oscara, Bradley 
Cooper a spevácka pophviezda Lady Gaga. 
Kým pre Coopera ide o režisérsky debut, 
pre Lady Gaga o jej prvú hlavnú rolu vo 
filme. Ostrieľaný muzikant Jackson Maine 
objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváč-
ky Ally. Táto už svoj veľký sen o hviezdnej 
kariére vzdala, kým ju Jack neprinúti vyjsť 
na pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď 
Allyin raketový štart zatieni jeho vlastnú 
kariéru, Jack stále horšie nesie svoj ústup z 
veľkých pódií a o to viac bojuje so svojimi 

vnútornými démonmi.
SRDCOVÍ REBELI

(DIESES BESCHEUERTE HERZ)
komédia, dráma (GER), český dabing – 7. 

októbra o 17.30 hod.
Nezodpovedný flákač Lenny dostane na 

zodpovednosť 15-ročného chlapca Davida s 
vážne chorým srdcom. Dávidova prognóza 
hovorí, že svojich šestnástich narodenín sa 
už zrejme nedožije. Lenny pojme starost-
livosť úplne po svojom, bez akýchkoľvek 
pravidiel. Ak má David umrieť mladý, 
nemá zmysel robiť domáce úlohy. Ale 
striptíz aspoň raz v živote vidieť musí!

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

01. 10. ARNOLD, ARNOLDA
  (Svetový  deň  vegetariánov 

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

02. 10. LEVOSLAV, LEVOSLAVA
  (Svetový  deň  hospodárskych 

zvierat  /  Medzinárodný  deň 
nenásilia)

03. 10. STELA
 (24-hodinový deň komiksov)
04. 10.  FRANTIŠEK
  (Svetový  deň  ochrany  zvierat 

/ Sviatok sv. Františka z Assisi 
-  patróna  ochrancov  prírody, 
zvierat, vtákov)

05. 10. VIERA
  (Svetový  deň  úsmevu  / 

Medzinárodný  deň  učiteľov  - 
UNESCO)

06. 10. NATÁLIA
 - Deň obetí Dukly (pamätný 

deň)
07. 10. ELIŠKA
08. 10. BRIGITA

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
01. 10.   BAX / DIANA
02. 10.   FIBÉRIUS / JANÍK
03. 10.   EROS / KELIM
04. 10.   HARLEY / RÓMEO
05. 10.   PEŤO / MIGNON
06. 10.   RONALDO / ADELKA
07. 10.   ELIOT / HERO
08. 10.   SITA / SABAR
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Humenné: Obyvatelia sa môžu zapojiť  do jesenného upratovania v meste

Športovo, zdravo, zábavne

V boji proti daňovým podvodom pomôže eKasa

tasr, Humenné 

Ako informuje na svojej webo-
vej stránke, čistiť sa budú verejné 
priestranstvá, námestia a parky, ale 
aj bytové a rodinné domy v spolu-
práci s ich užívateľmi. Realizovať sa 
bude tiež údržba trávnatých plôch, 
odstraňovanie čiernych skládok od-
padu a nepotrebného materiálu z ve-

rejných priestranstiev mesta, v pláne 
je aj čistenie cintorína. „Technické 
služby mesta Humenné zabezpečia 
mechanizmy na odvoz odpadu ško-
lám, z bytových a rodinných domov, 
z parkov a verejných priestranstiev,“ 
informuje radnica s tým, že počas je-
senného upratovania na to vyčlenia 
štyri mechanizmy, v prípade potreby 
aj ďalšie. Obyvateľom budú slúžiť aj 

veľkoobjemné kontajnery. Podrob-
ný rozpis, v ktorých lokalitách ich 
umiestnia a kedy, nájdu záujemcovia 
na webovej stránke mesta. Do alebo 
ku kontajnerom nemožno ukladať 
drobný stavebný odpad. Občania 
mesta ho môžu odovzdať od 6. do 
14. hod. v pondelok až piatok do pre-
vádzky Technických služieb mesta 
Humenné na Sninskej ulici. Rovna-

ko tak môžu urobiť v prípade biolo-
gicky rozložiteľného odpadu (BRO), 
akumulátorov a batérií, odpadových 
olejov z motorových vozidiel a vy-
radených elektronických zariadení. 
„Avšak súčasťou harmonogramu je-
senného upratovania je aj rozpis zbe-
ru BRO, ktorý tvorí samostatnú časť,“ 
informuje samospráva.

Anna Hajníková, Humenné 

Cieľom podujatia bolo nabádať k po-
hybu a zdravému životnému štýlu hra-
vou športovou činnosťou a zároveň 
žiakom ukázať, že pre realizáciu po-
hybovej aktivity nie je potrebné drahé 
športové vybavenie. Organizátorky 
pre zúčastnených pripravili netradič-

né súťažné disciplíny ako kotúľanie 
ojazdených pneumatík po vyznačenej 
trase, hod na cieľ do pyramídy z pne-
umatík, prekonávanie koordinačného 
rebríka z lamiel vertikálnych žalúzií 
rozličnými spôsobmi či žonglovanie 
vlastnoručne zhotovenými loptičkami 
z letákov. Podujatia sa zúčastnili aj se-
niorky z denných centier a pracovníč-

ka RÚVZ  Humennom Mgr. Z. Koži-
nová, ktorá záujemcom zmerala krvný 
tlak a pomer tuku a svalovej hmoty. 
Žiaci ukázali hosťom, akými spôsob-
mi na hodinách využívajú športové 
pomôcky vyrobené recyklovaním od-
padových materiálov, a seniorky im 
spestrili prestávky medzi súťažnými 
disciplínami spomienkami na pohy-

bové aktivity ich mladosti. V závere si 
všetci športovci urobili krátky strečing 
a zaspievali známe ľudové piesne. Aj 
keď súťažiaci za svoje výkony boli od-
menení medailami, sladkosťou, šťav-
natými jabĺčkami a hroznom, víťazmi 
boli všetci, ktorí sa zapojili a prispeli 
tým k zvýšeniu svojej pohybovej zdat-
nosti a zdravia.

ts, Slovensko 

Finančná správa od roku 2012 prijala via-
cero opatrení v boji proti daňovým podvo-
dom. Medzi najvýznamnejšie patrí naprí-
klad zavedenie kontrolného výkazu DPH, 
zriadenie daňovej kobry, zavedenie infor-
mačného systému kontrolných známok, ob-
medzenie platieb v hotovosti, spustenie vir-
tuálnej registračnej pokladnice či proklient-
ske opatrenia zamerané na podporu dobro-
voľného plnenia daňových povinností ako 
softwarning a elektronická komunikácia. 
Vďaka týmto opatreniam priniesla finančná 
správa do štátneho rozpočtu o 3,7 mld. eur 
viac (4,3 % HDP) a znížila daňovú medzeru 
zo 41 na 26 %. Daňová medzera na úrovni 
26 % však stále nie je dostačujúca, preto 
finančná správa postupne zavádza ďalšie 
opatrenia ako projekt Alladin (zrýchlenie 
výkonu miestnych zisťovaní a daňových 
kontrol), projekt nanomarkery (opatrenie 
proti podvodom na minerálnych olejoch) 

a najmä projekt eKasa. 
Ako povedal prezident finančnej správy 
František Imrecze: „Daňová medzera je na 
úrovni 1,5 miliardy eur na DPH a z toho 
tretina je v maloobchode a v sektore slu-
žieb.“ Fiškálny modul nie je dostatočným 
opatrením v boji proti daňovým podvodom, 
potrebná je onlinizácia. Zo skúsenosti fi-
nančnej správy totiž vyplýva, že podvody 
na registračných pokladniciach sa stávali 
čoraz sofistikovanejšími. Pracovníci fi-
nančnej správy počas kontrol napríklad 
odhalili falošné bločky na trhu alebo rôzne 
zásahy do pokladníc. „Sme presvedčení, že 
jediná efektívna cesta, ako podvody s regis-
tračnými pokladnicami eliminovať, je ich 
onlinizácia, teda ich online pripojenie na 
finančnú správu,“ uviedol Imrecze. „Elek-
tronizácia pokladníc je súčasťou opatrení 
boja proti daňovým podvodom na DPH, 
ako aj na dani z príjmu právnických osôb. 
Dôvodom zavedenia e-Kasy je totiž omnoho 
vyššia medzera v sektore finálnej spotreby, 

ako je priemerná daňová medzera na DPH 
v krajine,“ vysvetlil podrobnejšie dôvody 
plánovaného zavedenia eKasy prezident fi-
nančnej správy František Imrecze.
Projekt eKasa prinesie benefity nielen 
predávajúcim, ale aj kupujúcim: zníženie 
administratívnej záťaže, elektronický blo-
ček, liberalizované koncové zariadenie (na 
evidovanie tržieb nebude potrebná iba pok-
ladnica, ale aj tablet, mobil, počítač a pod.). 
Výhodou pre finančnú správu bude zrých-
lenie a zjednodušenie systému kontroly. 
Projekt eKasa predstavuje online napojenie 
všetkých pokladníc na finančnú správu. 
V praxi to bude znamenať, že o každom ná-
kupe/transakcii bude mať finančná správa 
informáciu okamžite, nakoľko každý vyda-
ný doklad bude zaevidovaný na centrálnom 
úložisku eKasa. Podmienkou je interne-
tové pripojenie, prostredníctvom ktorého 
sa informácie budú odosielať na centrálne 
úložisko finančnej správy. Výnosy z postup-
ného celoplošného zavedenia eKasy v roku 

2019 odhaduje finančná správa na 72,3 mil. 
eur. a 117,9 mil. eur v roku 2020, následne 
každý ďalší rok približne 122 mil. eur. Zave-
denie eKasy zníži daňovú medzeru na DPH 
v sektoroch HORECA (hotely, reštaurácie, 
kaviarne), v sektore maloobchodu a v sek-
tore služieb o 15 %. Suma daňovej medzery 
na DPH v spomínaných sektoroch za rok 
2014 totiž dosahovala výšku až 491 mil. eur. 
„Na projekte eKasa pracuje finančná správa 
spoločne s ministerstvom financií už nie-
koľko mesiacov. Za ten čas sa uskutočnili 
viaceré verejné konzultácie priamo na mi-
nisterstve financií, k téme sa stretla aj Kon-
zultačná rada prezidenta finančnej správy. 
Návrh zákona je tak široko diskutovaný na 
odbornej úrovni s podnikateľskou verejnos-
ťou. Návrh počíta so zavedením eKasy od 
apríla 2019 pre sektor HORECA (hotely, 
reštaurácie a kaviarne) a čerpacie stanice, 
od júla 2019 pre maloobchod a služby,“ 
spresnila hovorkyňa Finančnej správy SR 
Ivana Skokanová.

Humenčania sa môžu v najbližšom období zapojiť do jesenného upratovania. Jeho termín samospráva určila od 2. októbra do 9. novembra.

V duchu kampane #BeActive sa žiaci a učitelia Špeciálnej základnej školy na Třebíčskej ulici v Humennom dňa 21.septembra  zapojili do 4. ročníka Európskeho týždňa športu.

Legislatívny proces, prostredníctvom ktorého chce finančná správa uviesť do praxe projekt eKasa, pokračuje.  
Online pripojenie pokladníc na finančnú správu má jasný cieľ – bojovať proti podvodom vo finálnej spotrebe. 
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ts, Prešov

Cieľom Programu 2 „Kultúra“ – 
Podpora mariánskych pútnických 
miest v PSK je rozšíriť myšlienku 
projektu Svätomariánskej púte 
a upozorniť na kultúrne, prírodné, 
historické spoločenské a duchovné 
hodnoty slovenského národa vzťa-
hujúce sa k posolstvu a k marián-
skym tradíciám. „Chceme, aby sa 
rozšíril počet mariánskych pútnic-
kých miest, pretože projekt Svetlo 
z východu, ktorý má v sebe záber 
štyroch najvýznamnejších pútnic-
kých miest, by sme chceli doplniť 
a rozšíriť o ďalšie pútnické miesta, 
a tým podporiť zážitkový turizmus 
v Prešovskom samosprávnom kra-
ji,“ vysvetlila vedúca odboru kul-
túry Emília Antolíková a dodala, 
že alokovaná suma na túto výzvu 
je 400-tisíc eur. V rámci kapitálo-
vých výdavkov je výzva „Kultúra“ 
určená na rekonštrukciu, moder-
nizáciu, stavebné úpravy a výstav-
bu nových sakrálnych objektov. 
Minimálna výška dotácie na jednu 
žiadosť je 5000 eur, maximálna 
suma je 70-tisíc eur s tým, že inves-
tičný projekt musí byť zrealizovaný 
do júna roku 2019. Bežné výdavky 
sú určené na opravu a údržbu kul-
túrnych pamiatok a pamätihodnos-
tí. Minimálny príspevok na jednu 
žiadosť je 1000 eur, maximálna 
suma predstavuje 5000 eur. Ter-
mín realizácie podporenej činnosti 

výzva stanovuje do konca tohto 
roka. Oprávneným žiadateľom do-
tácie pre oba podprogramy je re-
gistrovaná cirkev alebo náboženská 
spoločnosť, nezisková organizácia, 
obec alebo mesto, ktoré poskytujú 
služby obyvateľom na území PSK 
a sú spojené s mariánskymi pút-
nickými miestami. Termín podania 
žiadostí je do 21. septembra.
Výzva na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie na Program 3 
„Sociálne služby“ je zameraná na fi-
nančnú pomoc pri poskytovaní kva-
litných sociálnych služieb na území 
PSK u neverejných poskytovateľov. 
Cieľovou skupinou sú prijímate-
lia sociálnych služieb.„Zmienená 
výzva je pre neverejných poskyto-
vateľov sociálnych služieb, ktorí 
poskytujú sociálne služby, ktoré sú 
v priamej kompetencii PSK. Čiže 
ide o domovy sociálnych služieb, 
špecializované zariadenia a zaria-
denia podporovaného bývania. 
Tieto zariadenia sú pobytové,“ pri-
blížil vedúci odboru sociálnych vecí 
a rodiny Pavel Slaninka s tým, že 
o dotáciu sa môžu uchádzať približ-
ne 44 poskytovatelia. Minimálna 
výška dotácie na jednu žiadosť je 
500 eur, maximálna výška dotácie 
je 20-tisíc eur. Celková alokovaná 
suma pre tento program je 600-ti-
síc eur. Spolufinancovanie pri 
výzvach v programoch „Kultúra“ 
a „Sociálne služby“ je minimálne 
5 % zo schválenej dotácie. Termín 

podania žiadosti je do 21. septem-
bra. Žiadosti o dotácie budú posu-
dzované príslušnými komisiami 
pri Zastupiteľstve PSK, následne 
prerokované a schválené kraj-
ským parlamentom na zasadnutí 
22. októbra 2018. Aktuálna výzva 

na predkladanie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie je zverejnená na we-
bovom portáli krajskej samosprávy 
www.vucpo.sk. Záujemcovia tam 
nájdu všetky potrebné informácie, 
tlačivá i zoznam potrebných príloh.

Žofia Čopíková, Snina 

Holokaust bola štátom progra-
movo riadená a plánovaná per-
zekúcia a genocída európskych 
Židov uskutočňovaná počas 2. 
sv. vojny nacistickým Nemeckom 
a zapríčinil smrť asi 11 miliónov 

ľudí. Holokaust zanechal v ľud-
skom pokolení stopu, ktorá tak 
ľahko nevymizne. Holokaust 
nám pripomína mnoho kníh, fil-
mov či článkov a svedectiev. Toto 
sú fakty, ktoré sú nepopierateľ-
né. A my nechceme, aby sa na 
nich zabudlo. Preto sme pre vás 

pripravili v mesiacoch október – 
november v spolupráci s MSKS 
Sabinov vo vstupnej hale výstavu 
pod názvom „(Ne)zabudnuté tra-
gédie“ mestá a obce nášho regió-
nu. Výstava pozostáva z panelov, 
na ktorých nájdu záujemcovia 
fotografie a textové spracovanie 

priebehu holokaustu v 40 samo-
správach Prešovského kraja. Sú-
časťou sú aj svedectvá ľudí, ktorí 
sami zažili peklo koncentračných 
táborov. Autorkou výstavy je 
Anna Nagyová. Vernisáž výstavy 
sa uskutoční 11.10.2018 o 17.00 
hodine. 

Kraj rozdelí 1 milión eur mariánskym pútnickým miestam a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Nezabudnuté tragédie

Prešovský samosprávny kraj vypísal výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre oblasť kultúry a sociálnych 
služieb. Župa podporí mariánske pútnické miesta a zlepší poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi.

Mestské kultúrne a osvetové stredisko – kaštieľ Snina pripravilo v mesiacoch október – november v spolupráci s MSKS Sabinov 
vo vstupnej hale výstavu pod názvom „(Ne)zabudnuté tragédie“ mestá a obce nášho regiónu.

Cieľom projektu je podporiť spoločenské a duchovné hodnoty slo-
venského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k mariánskym tradíciám. 
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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ts, Humenné

Polícia dôrazne apeluje na všet-
kých účastníkov cestnej pre-
mávky, aby dodržiavali doprav-
né predpisy, sledovali situáciu 
v cestnej premávke a správali 
sa na cestách zodpovedne, naj-
mä v tomto jesennom období, 
keď sa vplyvom počasia situá-
cia na cestách zhoršuje. Časté 
hmly, dážď, kratšie dni, skoršie 
stmievanie, popadané lístie na 
cestách prináša na naše cesty 

jeseň. Nadránom a podvečer 
je aktívna aj lesná zver. Je po-
trebné myslieť na to, keď pre-
chádzate úsekmi, na ktorých sa 
pohybujú. Motoristi by mali do-
držiavať väčšie rozstupy medzi 
vozidlami a ubrať nohu z plynu. 
Veľký význam hlavne v tomto 
období dostavajú reflexné prv-
ky. Použitie reflexných prvkov 
prispieva k bezpečnosti a znižu-
je riziko stretu vozidla s chod-
com. Reflexný prvok na oble-
čení uvidí vodič na 200 metrov, 

toho istého 
chodca v tma-
vom oblečení 
spozoruje na 
niekoľko de-
siatok metrov 
a nemá veľa 
času reago-
vať. Podstat-
né je však to, 
že chodci si 
chránia to 
najcennejšie, 
svoj život.

Na cesty sa vrátila jeseň, jazdite bezpečne 
SPRAVODAJSTVO / KRIMI

Dlhé horúce letné dni takmer zo dňa na deň vystriedal dážď, hmla a sychravé počasie. Dažďom a hmlou sa znižuje 
viditeľnosť a mokrou vozovkou sa zvyšuje pravdepodobnosť šmyku vozidla. Je preto nevyhnutné prispôsobiť najmä 

rýchlosť a techniku jazdy svojim schopnostiam a poveternostným podmienkam.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Dobrovoľníci spolu odpracovali 
viac ako 14 000 hodín, informo-
vala Zuzana Majerčíková z Bra-
tislavského dobrovoľníckeho 
centra. Dobrovoľnícky program 
pripravilo pre širokú verejnosť 
vyše 300 organizácií. „Dobro-
voľníci pomáhali so skrášľova-
ním okolia, maľovaním plotov, 
zobrali seniorov na prechádzku 
a učili ich robiť s počítačmi, re-
vitalizovali sa detské ihriská či 

zbierali odpadky. Pre deti pri-
pravili hry a tvorivé dielne,“ pri-
blížila Majerčíková. Tohtoročný 
Týždeň dobrovoľníctva dopadol 
podľa organizátorov nad ich 
očakávania. „Sme veľmi radi, že 
na Slovensku je toľko ľudí, ktorí 
neváhajú a vo svojom voľnom 
čase radi pomôžu druhým, a nie 
je im ich okolie ľahostajné,“ 
zhodnotila podujatie Gabriela 
Podmaková z Platformy dobro-
voľníckych centier a organizácií. 
Súčasťou podujatia boli aj ná-

bory do rôznych dobrovoľníc-
kych programov. V Starej tržnici 
v Bra-
t i s l a v e 
sa konal 
tiež Trh 
d o b r o -
v o ľ n í c -
tva, na 
k t o r o m 
sa pred-
s t a v i l o 
30 ne-
z i s k o -

vých organizácií so svojimi dob-
rovoľníckymi ponukami.

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Z prečinu krádeže boli obvinení 
dvaja muži zo Sniny (19r. a 21r.) 
a jeden z obce Klaná Roztoka 
(20r.), okres Snina.  Oboch krá-
deží sa mali dopustiť začiatkom 
tohtoročných letných prázdnin. 
Počas nočných hodín prišli do 

kameňolomu, kde z tam odsta-
vených nákladných motorových 
vozidiel Tatra mali skrutkova-
čom odskrutkovať skrutky z kry-
tu palivovej nádrže a pomocou 
hadičky mali odčerpať najmenej 
75 litrov motorovej nafty. „Tú 
mali následne naliať do nádrží 
dvoch osobných áut,“ vysvetlil 

prešovský krajský 
policajný hovorca 
Daniel Džobanik. 
Spôsobená škoda 
bola vyčíslená na 
najmenej 173,05 
eura. Obvinení 
sú stíhaní na slo-
bode.

Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo viac ako 6-tisíc ľudí

Z nákladných áut ukradli 75 litrov nafty

Viac ako 6-tisíc ľudí sa zapojilo do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa konal od 15. do 22. septembra. Ide o najvyšší počet 
účastníkov, odkedy sa toto podujatie na Slovensku organizuje. 

Policajti zo Sniny objasnili dva prípady krádeže nafty z vozidiel zaparkovaných v kameňolome v obci Zemplínske Hámre 
v okrese Snina.

Časté hmly, dážď, kratšie dni, skoršie stmievanie, popadané 
lístie a lesná zver na cestách. Motoristi by mali byť v jeseni 
opatrnejší. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Žofia Čopíková, Snina

Tieto a ďalšie zaujímavos-
ti z histórie Sniny a horného 
Zemplína v súvislosti s valaš-
skou kolonizáciou sa môžete 
dozvedieť na prednáške Valasi 
na hornom Zemplíne. Valasi – 
ovčiari, predovšetkým národ-
nostne Rusíni a nábožensky 
prvotne pravoslávni, sa podie-
ľali na osídľovaní územia teraj-
šieho horného Zemplína. Hos-
podárili a žili podľa valašských 
zvyklosti a nového, v severo-
východnom Uhorsku vzniknu-
tého valašského či rusínskeho 
práva. Týmto právom sa ria-
dilo viac ako 130 dedín, obcí 
na hornom Zemplíne, a mesto 
Snina, ktoré bolo považované 

za najvalašskejšie 
mesto Uhorska. 
Táto skutočnosť sa 
premietla i do naj-
staršieho erbu toh-
to mesta, na kto-
rom je zobrazený 
valach s ovečkami. 
Zo Sniny pochá-
dza i údaj o vala-
chovi s typickým 
valašským priez-
viskom – Brindza 
(Brenza) z roku 
1492. Súčasťou 
prednášky bude aj 
vystúpenie členov 
súboru Ľude pud 
Beskydom z Novej 
Sedlice a originálne trúbenie 
na prastarom pastierskom ná-

stroji trembite. Prednáška Mi-
roslava Buraľa sa uskutoční vo 

štvrtok 4. októbra o 17.00 hod. 
v sninskom kaštieli. 

Valasi na hornom Zemplíne
Viete, že Snina bola v minulosti považovaná za najvalašskejšie mesto Uhorska, že najstarším známym sninským 

priezviskom je Brindza, alebo že na mestskej pečati Sniny bol pôvodne vyobrazený pastier - Valach s ovcami?

tasr, Humenné, Michalovce  

Turistické informačné centrum 
v Humennom, ktoré sídli na Sta-
ničnej ulici, navštívilo počas toh-
to leta takmer 500 ľudí. „Väčšinu 
z nich tvorili Slováci, ale často 
to boli aj Česi, Nemci, Poliaci, 
turisti z Ukrajiny či Anglicka. 
Dokonca prišli aj z amerického 
mesta Ohio,“ informovala TASR 
Michaela Dochánová z tlačové-
ho referátu radnice. Najčastejšie 
podľa nej vyhľadávali humenský 
zámok. „Zaujímali sa tiež o hrady 
Jasenov a Brekov,“ poznamenala. 
Centrum otvorili v roku 2016. „V 
rámci poskytovania služieb infor-
muje o zaujímavostiach v meste 
a jeho blízkom okolí, k dispozícii 
sú informačné materiály, suve-
níry a takisto je možné vyhľadať 
si informácie aj na webovej a 

facebookovej stránke TIC,“ upo-
zornila. Ako TASR informovala 
hovorkyňa michalovskej radnice 
Iveta Palečková, počet turistov, 
ktorí od začiatku roka navštívili 
TIC sídliace v budove mestského 
úradu, dosiahol takmer 3000. 
„Kanceláriu navštívilo najviac 
turistov zo Slovenska. Zahranič-
ní turisti, ktorí do nej zavítali, 
pochádzali z Česka, Ukrajiny, 
Ruska, Maďarska, Poľska, Islan-
du, USA, Kanady, Izraela, Írska, 
Škótska, Francúzska, Nórska, Fi-
lipín, Litvy, Talianska, Rakúska 
a Thajska,“ priblížila. Podľa jej 
ďalších slov najčastejšie okrem 
samotného mesta vyhľadávali lo-
kality, ako je Zemplínska šírava, 
Vinianske jazero tiež hrad, Mor-
ské oko, Sninský kameň, Vihorlat 
či Senné rybníky, ale aj Beňatin-
ský travertín a drevené chrámy 

v Ruskej Bystrej a Inovciach. „Aj 
napriek nepriaznivému počasiu 
v júli a epidémii osýpok nebol za-
znamenaný nižší počet turistov, 
keďže počasie v druhej polovici 
leta bolo veľmi vhodné práve na 
pobyt pri vode, ktorý je typický 
pre destináciu dolný Zemplín,“ 
spomenula. Informačnú kance-

láriu mesta Michalovce otvorili 
v roku 2006. Odvtedy ju navští-
vilo približne 120.000 turistov. 
K dispozícii tam sú okrem iného 
propagačné materiály, suveníry, 
knihy či turistické mapy. Záujem-
covia v nej získajú tiež informácie 
o kultúrnych, športových a spolo-
čenských aktivitách a pod.

TIC na Zemplíne nemajú núdzu o návštevníkov, prichádzajú aj z ďalekých krajín  
Turistické informačné centrá (TIC) na Zemplíne nemajú núdzu o návštevníkov. Nielen za tipmi na výlety do nich 

prichádzajú aj ľudia z ďalekých krajín.

Turistické informačné centrum v Humennom, ktoré sídli na Staničnej ulici, navštívilo počas 
tohto leta takmer 500 ľudí.   |  FOTO: MIPO

Viac ako 130 dedín na hornom Zemplíne a mesto Snina bolo kedysi považované za najvalašskejšie mesto 
Uhorska   | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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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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KÚPALISKO V HUMENNOM
(01. - 07. 10. 2018)

vnútorný  
25-metrový BAZÉN 

ut 08.15 – 11.00 hod.
  13.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 11.00 hod.
  13.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod. 
štvr 09.00 – 11.00 hod.
  14.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
pia  09.00 – 11.00 hod.
  13.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 ut - sob 13.00 – 20.00 hod.
ned  10.00 – 20.00 hod.

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

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417
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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.

01. 10.  LÚČ,
  Ul. 1. mája 22
02. 10.   PRI NEMOCNICI HE,
  Ul. 1. mája 5558
03. 10.   MEDIA,
  Družstevná ul. 7
04. 10.  BENU - OC Tesco,
  Družstevná ul. 39
05. 10.  SLNEČNICA, 
  Ul. 1. mája 21
06. 10.  U LEVA,
  Nemocničná ul. 39
07. 10.  AVICENA,
  Nemocničná ul. 41
08. 10.   PRI KAŠTIELI, 
  Mierová ul. 33/1 (Pod stračou 

nožkou)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

P R Á C A

 � Prijmeme zručných 
OPERÁTOROV / -KY do 
výroby v Humennom. 
Základ od 2,759 €/hod. 
+ variabilná zložka 
(dochádzkový 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 
žlté. Tel. 0918 279 885

HE-R/0138

 � Predám BUKOVÉ 
ODREZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu 
K A N C E L Á R S K E 
P R I E S T O R Y 
v zrekonštruovanej 
budove SFZ na ul. 
Osloboditeľov 3 v HE 
(100 m od centra 
mesta, parkovacieho 
miesta zdarma). Viac 
na tel. č. 0905 809 038; 
e-mail: sekretariat@
obfzhumenne.sk

HE-R/0081

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

H
E
 /0101

H
E
 /0115

Ak je október veľmi zelený, 
bude január hodne studený.

V deň Svätých anjelov strážcov 
(2. 10.) objavia sa prvé 

mráziky.
Svätý František Assiský  

(4. 10.) vháňa ľudí do obydlí. 
Na sv. Máriu Faustínu  

(5. 10., panna) slnko ohňa 
nevydá a zima teplo vystrieda.

Hmla na úsvite býva  
od Brigity (8. 10.).

Začiatok októbra hoc býva 
pekný, v druhej polovici 

mesiaca predsa už severák 
podúva.

Aj v októbri, keď mnoho 
sršňov a ôs poletuje,  

bude dlhá zima.
Ktorého dňa v októbri sneh 

padá, toľkokrát bude cez zimu 
padať.

PRANOSTIKA

Východ / Západ  S L N K A 
pon (01.10.)  6:25 / 18:13 hod.
ut  6:27 / 18:11 hod.
str  6:28 / 18:09 hod.
štvr  6:30 / 18:07 hod.
pia   6:31 / 18:05 hod.
sob  6:33 / 18:03 hod.
ned  6:34 / 18:01 hod.
pon (08.10.)  6:36 / 17:59 hod.

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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Firma LUMASEK s.r.o. 
prijme do práce:

	MAJSTRA VÝROBY
	TECHNOLÓGA – PROGRAMÁTORA CNC 

FRÉZY (prax vítaná, nie je však podmienkou)
	ZVÁRAČOV CO2, TIG

 informácie - tel.: 0904 154 364

(jac)
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Trojnásobná nádielka humenského hokeja 
-MJK-; Humenné, Martin; FOTO MJK (Humenné – SNV)

ST. NIKOLAUS 
1. HOKEJOVÁ LIGA - 5.kolo

MHK HUMENNÉ  
– SPIŠSKÁ NOVÁ VES

4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Góly: 7. Sergii Babynets (1:0 – By-
lina,  Buraľ),  36.  Sergii  Babynets 
(2:0  –  Bylina,  Solomonchak),  42. 
Ivan  Fedorko  (3:0  –  Vaško),  46. 
Ivan Fedorko (4:0 – Vaško, Vrábeľ).
R:  M. Mihaľov  – M.  Pribula,  M. 
Novotný. D: 650.
Strely: 44-24. Zákroky brankára: 
24-40. Presilovky: 0/2 – 0/4. Osla-
benia: 4/4 – 2/2. Vylúčenia: 4-3.
MHK:  Jerguš Spodniak – M. On-
drej, Ľ. Buraľ, V. Solomonchak, G. 
Bylina, S. Babynets – B. Pavúk, A. 
Mačkovič,  F.  Vaško,  F.  Vrábeľ,  I. 
Fedorko – Ch. Mihalčin, M. Krem-
paský, D. Mikula, Š. Majerník, O. 
Jokeľ – D. Markuš, M. Komloš, J. 
Lesňák, M. Krajňák, F. Hudák. Tré-
ner: Milan Staš.
HK: Filip Surák – A. Zekucia, M. 
Vantroba, M. Findura, M. Nagy, M. 
Olejník – M. Osuský, B. Cvengroš, 
M. Ondov, F. Koky, B. Zwick – J. 
Soveľ, M. Krmenčík, R. Raáb, D. 
Pastucha, R. Štrauch – J. Kyčák, F. 
Petrinec,  I.  Novák,  M.  Macko,  J. 
Sarvaš. Tréner: Vlado Turan.

17.kolo

MHK HUMENNÉ – NOVÉ ZÁMKY B
10:0 (5:0, 2:0, 3:0)

Góly: 5. Filip Vaško (1:0 – Mikula, 
Fedorko),  7.  Sergii  Babynets  (2:0 
– Bylina), 8. Filip Vaško (3:0 – Fe-
dorko), 10. Jaro Šiňanský (4:0 – So-
lomonchak), 14. Jaro Šiňanský (5:0 
– Krempaský, Markuš), 32. Štefan 
Majerník (6:0 – Šiňanský, Markuš), 
36.  Oliver  Jokeľ  (7:0),  49.  Jaro-
slav  Šiňanský  (8:0  –  Evstigneev, 
Majerník),  53.  Šimon  Petráš  (9:0 
–  Jokeľ),  60. Oliver  Jokeľ  (10:0 – 
Pavúk).
R: M. Žák – M. Pribula, J. Riš. D: 
525.
Strely: 70-12. Zákroky brankára: 
12-60. Presilovky: 0/1 – 0/0. Osla-
benia: 0/0 – 1/1. Vylúčenia: 4-5.
MHK:  Jerguš  Spodniak  (41.  Mi-
chal  Kasarda)  –  M.  Ondrej,  Ľ. 
Buraľ, V. Solomonchak, G. Bylina, 
S. Babynets – B. Pavúk, A. Maško-
vič, F. Vaško, D. Mikula, I. Fedor-
ko  –  Ch.  Michalčin,  M.  Lenďák, 
Š. Petráš, F. Vrábeľ, O. Jokeľ – M. 
Evstigneev,  M.  Krempaský,  D. 
Markuš,  Š. Majerník,  J.  Šiňanský. 
Tréner: Milan Staš.
MHC Mikron:  Filip  Martin  Vy-
žinkár – A. Kudrna, D. Štefánik, F. 
Gubó,  Ľ. Buc,  L. Maroš  – A.  Ev-
dokimov, D. Sorokin, K. Hariš, V. 
Danilov, I. Kucsera – M. M. Petro, 
A. Sabo, K.  Jesenský, P. Židulják. 
Tréner: Garip Saliji.

48.kolo

MHK HUMENNÉ  
– HK ORANGE 20
4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Góly:  1.  Vladislav  Solomonchak 

(1:0 – Bylina, Babynets), 41. Sergii 
Babynets (2:1 – Solomonchak, By-
lina),  52.  Vladislav  Solomonchak 
(3:1 – Lenďák, Michalčin), 55. To-
máš  Klíma  (4:1  –  Markuš,  Žitný) 
–  39.  René  Svitana  (1:1  –  Kollár, 
Fafrák),  59.  (PH1)  Jakub Urbánek 
(4:2 – Kollár, Svitana).
R: M. Korba, Pe. Korba  - O. Ho-
mola, J. Riš. D: 650.
Strely: 31-30. Zákroky brankára: 
28-27. Presilovky: 0/1 – 1/7. Osla-
benia: 6/7 – 1/1. Vylúčenia: 10-3.
MHK:  Jerguš Spodniak – M. On-
drej, Ľ. Buraľ, V. Solomonchak, G. 
Bylina,  S.  Babynets  –  B.  Pavúk, 
A.  Maškovič,  F.  Vaško,  D.  Miku-
la, I. Fedorko – Ch. Michalčin, M. 
Lenďák,  T.  Klíma,  D. Markuš,  R. 
Žitný  – M.  Evstigneev, M. Krem-
paský, J. Kamenický, Š. Majerník, 
J. Lesňák. Tréner: Milan Staš.

HK Orange 20: Juraj Sklenár – J. 
Štefanka, M. Kupec, M. Fafrák, A. 
Kollár,  O.  Giertl  –  A.  Golian,  E. 
Švec,  R. Džugan,  J. Köver,  J. Ur-
bánek – F. Maňák, D. Boldižár, R. 
Svitana, M.  Havrila,  S.  Zahradník 
– D. Romaňák, J. Nahálka, L. Lun-
ter, O. Mriglot, M. Juščák. Tréner: 
Ernest Bokroš.

Martin  7  4  1  2  0 23:15  16
Michalovce 6 4 1 1 0 28:8 15
Topoľčany  7  4  1  0  2 27:15  14
Dubnica n/V  6  4  0  1  1 28:14  13
Skalica  6  2  3  1  0 25:13  13
HC Bratislava 6  3  0  2  1 27:14  11
Humenné 7 3 1 0 3 30:21 11
Spiš. N. Ves  6  2  2  0  2 17:16  10
P. Bystrica  6  1  1  2  2 15:22  7
Trnava  6  1  0  1  4 18:26  4
Prešov  7  1  0  0  6 17:30  3
N. Zámky B  6  0  0  0  6  3:55  0
HK Orange 20 4  1  0  0  3 10:19  3
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z nenáročného „súdka“ na domácom ľade

H
E
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/0103

Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom náročnejšie. Neuľahčuje to 
ani legislatíva ukladajúca podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, 
ktoré musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a civilnej 
ochrany. 

Spoločnosť KEEPER, s.r.o. v Humennom vám už 12 rokov ponúka služby 
autoškoly a školiaceho strediska. V roku 2018 sme rozšírili našu činnosť, aby sme sa ponukou prispôsobili neustále sa 
vyvíjajúcim legislatívnym požiadavkám a uľahčili vám nielen orientáciu v povinnostiach, ale aj ich plnenie.

Ušetrite si čas pri hľadaní služieb autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej 
ochrany a technika civilnej ochrany.

„V dobe, keď je čas drahocenný, je potrebné mať partnera, ktorému 
záleží na vašich potrebách. 
Nehľadajte, prinášame riešenia k vám.“ 

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

Školenia, prehliadky, kontroly, revízie, rekvalifikácia - Keeper ponúka 
komplexnú ponuku služieb na jednom mieste. Individuálny 
prístup prispôsobený vašim potrebám zaručí vašu spokojnosť a vy tak 
budete spĺňať všetky povinnosti a mať pri tom čas na to, na čom vám 
naozaj záleží.

Ďalšie informácie získate na www.keeper.sk alebo prostredníctvom kontaktov 
– e-mail: info@keeper.sk * tel.: 0910 979 417.

Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana
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jediným inzerátom oslovíte viac 
ako 20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

redakcia@humenskyexpres.sk

prosperujte s nami
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(mtgh), -MJK-; Trenčín; FOTO ARCHÍV PKCH

Pod hradom Matúša Čáka 
sa dňoch 22. a 23. septrem-
bra stretla plavecká omla-
dina z celého Slovenska. 
Pretekári z 33 klubov – 108 
chlapcov a 125 dievčat sa 
po prázdninách postavili 
na štartovné bloky, aby sa 
prezentovali, ako výkon-
nostne zvládli letnú trénin-
govú prípravu.

V  Trenčíne  v  krátkom 
25-metrovom  bazéne  zastu-
poval  humenskú  plaveckú 
obec  a  domovský  klub  PK 
Chemes  jedenásťročný  Oli-
ver Verba,  ktorý  štartoval 
v štyroch disciplínach. 
Humenský plavec sa dvakrát 
postavil  na  zlatý  stupeň  ví-
ťazov  –  najrýchlejšie  zaplá-
val  motýlika  na  100  a  200 
metrov;  dvakrát  doplával  na 
šiestom mieste  - v znaku na 
200 metrov a na 400 metrov 
voľným spôsobom. 

Kvalitné výkony na začiatku 
jesennej  sezóny potešili nie-
len jeho otca Mariána Verbu, 
ktorý  ho  na  pretekoch  spre-
vádzal, ale aj  trénera Mariá-
na Tomahogha. 
    
 
 
 
 
 
 

H
E
-S/0042

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

Slovenský pohár žiakov v plávaní – dvakrát zlato pre Olivera Verbu

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.
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LEGENDA OŽÍVA    
FreeMar CUP je späť!  

 
Prihláste sa na turnaj do 
správy na sociálnej sieti 

Facebook-u: Mládežnícky 
parlament FreeMar 

alebo telefonicky na čísle 
0917 722 354. 

 
Uveďte názov tímu, počet 

hráčov v tíme (max. 8), 
meno kapitána (plus jeho 
telefónne číslo, aby sme 
ho mohli kontaktovať). 

 
PRAVIDLÁ: 

- hrá sa systémom 4 + 1 
hráčov 

- trvanie zápasu v 
základnej skupine a v 

semifinále je 2 x 8 minút, 
v zápasoch o medaile sa 

hrá 2 x 10 minút 
- maximálny počet hráčov 

v tíme je 8 
- striedanie hráčov je 

ľubovoľné 
- účastnícky poplatok 

3,50 € / osoba

H
E
-S
/0116

(dk), -MJK-; Bratislava, Humenné

Predsedníctvo Slovenského 
šermiarskeho zväzu zorgani-
zovalo 19. septembra v slo-
venskej metropole hotela Gate 
One slávnostné odovzdávanie 
cien víťazom Slovenského 
pohára v šerme, pre všetky 
kategórie za sezónu 2017/2018  
a odovzdávanie dekrétov re-
prezentantom pre nadchádza-
júcu sezónu 2018/2019.  

Za Klub  šermu Snina  boli  oce-
nenými  traja  sninskí  šermiari. 
Víťazom  Slovenského  pohá-
ra  v  šerme  kordom  v  kategórii 
mladších  žiakov  sa  stal Lukáš 
Sentivan,  v  kategórii  mladších 
žiačok Mária Riedl a v kategó-
rii  starších  žiačok  si  ocenenie 
prevzala Vieroslava Grossru-
batscher.

Slovami  trénera  sninského  klu-

bu,  Dalibora 
Kazíka:  „Všet-
ci  traja  ocene-
ní    nám  opäť 
pomohli  zvidi-
teľniť  sninský 
šerm,  ale  je  to  
aj  záväzok  do 
ďalšej  sezóny, 
kedy  budú  na 
šermiarskych 
planšoch  bo-
jovať  o  ďalšie 
n o m i n a č n é 
body. Obrovská 
vďaka patrí nie-
len menovaným 
oceneným,  ale 
aj  ich  rodičom, 
vedeniu  školy, 
v  ktorej  telo-
cvični  má  klub 
svoj  domovský 
stánok,  spon-
zorom  a  mestu 
Snina.“ 

Traja víťazi Slovenského pohára sú šermiari zo Sniny

Zľava – V. Grossrubatscher, L. Sentivan a M. Riedl. | FOTO ARCHÍV DK


