
PONDELOK | 29. OKTÓBRA 2018 | ČÍSLO 44 | ROČNÍK III.VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Z HUMENNÉHO

O tom, čo sa deje v Humennom,  
vie už takmer celé Slovensko

O tom, aká atmosféra a aké medziľudské vzťahy panujú v meste Humenné počas primátorovania Jany 
Vaľovej, už vie takmer celé Slovensko. Ako spravuje súčasné vedenie mesta niektoré svoje organizácie 
a ako dopadli ľudia, ktorí s tým nesúhlasili, ukazuje dokumentárny film, ale aj investigatívna reportáž 

reportéra Pavla Fejéra s názvom „Ľudí v Humennom ovláda strach“.    

Na faru prišla darovať krv 
takmer stovka ľudí

Deťom a ich rodičom 
pomôžu nové 
rehabilitačné pomôcky

  Viac na str. 3   Viac na str. 7

Milan Potocký, ts, Humenné , 
 ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

To, čo sa deje v meste Humen-
né, už nezaujíma len miestne re-
gionálne médiá, aktivistov, Hu-
menčanov, ale aj dokumentaris-
tov a redakcie s celoslovenským 
dosahom. Praktiky, ku ktorým 
dochádza v Humennom počas 
pôsobenia primátorky Jany Va-

ľovej, boli podnetom pre nakrú-
tenie študentského dokumen-
tárneho filmu Eda Cichu, ale aj 
dôvodom investigatívnej repor-
táže skúseného redaktora Pavla 
Fejéra. Reportáž aj film o tom, 
čo sa deje v Humennom, vyvola-
li obrovskú diskusiu.  Rozhovor 
s autorom filmu a o tom, aká at-
mosféra panuje v Humennom, 
písal Denník N, portál www.

aktuality.sk, ale aj portál tv.sme.
sk.

Poslancov do rád škôl 
by malo schvaľovať 
zastupiteľstvo, nie 
primátorka 
Reportér Pavol Fejér sa za-
ujímal, prečo si primátorka 
privlastnila kompetencie za-
stupiteľstva, prečo nevyhlasu-

je výberové konania na post 
riaditeľov škôl a prečo mestské 
noviny a televíziu používa na 
znevažovanie svojich oponen-
tov. Reportáž upozorňuje aj na 
fakt, že poslancov do rád škôl 
nedeleguje mestské zastupiteľ-
stvo, ale samotná primátorka. 
Odborník na samosprávu Mi-
chal Kaliňák v reportáži uviedol, 
že táto kompetencia by mala 
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prislúchať mestskému zastupi-
teľstvu, a nie primátorke, keďže 
zastupiteľstvo rozhoduje o tom, 
aby škola vznikla, prípadne žia-
da ministerstvo školstva o vy-
radenie zo siete škôl, rozhoduje 
o tom, aký veľký rozpočet budú 
mať školy na ďalší kalendárny 
rok. Fejér v reportáži poukázal 
aj na fakt, že v jednom prípade 
už galantská prokuratúra roz-
hodla, že o tom, koho obec alebo 
mesto nominuje do rady školy, 
nerozhoduje štatutár - primátor, 
ale celé mestské zastupiteľstvo. 
„Kompetencie zastupiteľstva 
sú kompetencie zastupiteľstva, 
moja kompetencia je moja kom-
petencia. Na tom si trvám,“ 
uviedla primátorka počas  mest-
ského zastupiteľstva, ktoré sa 
konalo 24.11.2017. Fejér v re-
portáži upozornil, že je tu podo-
zrenie, že primátorka takto pre-
kračuje svoje kompetencie.  

Crmoman: Toto 
je úplný unikát 
Slovenska
Reportáž poukazuje aj na časté, 
opakované a dočasné obsadzo-
vanie postov riaditeľov organi-
zácií spadajúcich pod mesto. Na 
miesto toho, aby bolo vypísané 
výberové konanie, z ktorého 
by vzišiel víťaz, v polročných 
intervaloch vymenúva mesto 
zastupujúcich riaditeľov. Taký-
to postup by mal byť v rozpore 
so zákonom o štátnej správe 
a zákona o výkone prác vo ve-
rejnom záujme. „Uvažujeme 
o podnete na mesto Humenné 
z toho dôvodu, že opakovane sa 
tu niekoľko rokov porušuje zá-
kon. Tie dôvody sú veľmi zvlášt-
ne. A myslím si, že v takejto si-
tuácii nemôžem mlčať, keď na 
viacerých školách naraz proste 
sa stále len do nemoty poverujú 
riaditelia, nemôže škola normál-

ne fungovať. Toto je úplný uni-
kát Slovenska, takáto situácia 
sa nestala ešte nikde a v takej 
to miere, a na toľkých školách,“ 
uviedol v reportáži prezident 
Slovenskej komory učiteľov Vla-
dimír Crmoman. Dodal, že môže 
ísť o snahu manipulovať a o mo-
censkú záležitosť.

Poslankyňa: Ľudia sa 
boja
To, že v meste vládne atmosféra 
strachu, potvrdila v reportáži aj 
mestská poslankyňa Mária Ce-
helská. „Ľudia sa boja ísť sved-
čiť, pretože sa im niekto pomstí 
na rodine, na deťoch,“ povedala 
Cehelská. Podľa učiteľky mater-
skej školy Anny Lopatovej má 
problémy v Humennom ten, kto 
nepritakáva a kto má iný názor. 
Potvrdila to v reportáži aj býva-
lá poverená riaditeľa Základnej 
umeleckej školy Daniela Polov-
ková, ktorá chcela podľa bývalé-
ho absolventa školy Petra Brei-
nera pomenovať školu. Prob-
lémy Polovkovej pokračovali 
aj potom, čo vystúpila na zhro-
maždení Za slušné Slovensko. 
Po proteste mala byť discipli-
nárne stíhaná aj napriek tomu, 

že tam vystúpila ako súkromná 
osoba. Napokon ale potrestaná 
nebola. „Chcete tu bývať, musíte 
počúvať. Nebudete počúvať, ne-
nájdete si zamestnanie,“ uviedol 
v reportáži bývalý primátor Vla-
dimír Kostilník.   

Na reportéra si 
primátorka čas 
nenašla 
O tom, akým spôsobom primá-
torka komunikuje s médiami, 
nasvedčuje aj to, že napriek viac-
násobnej snahe reportéra Pavla 
Fejéra si primátorka na neho čas 
nenašla. Primátorku navštívil 
aj priamo na mestskom úrade. 
Hoci bola v tom čase na ma-
gistráte, redaktor nepochodil, 
pretože primátorka sa prostred-
níctvom pracovníčky ospravedl-
nila, že nemá čas. Reportér sa 
snažil skontaktovať s primátor-
kou aj v parlamente, keďže je 
poslankyňou Národnej rady SR, 
ale neúspešne. Nepodarilo sa 
mu to ani telefonicky. Napriek 
tomu, že Jana Vaľová dostala 
možnosť sa v reportáži vyjadriť, 
túto možnosť nevyužila. Repor-
táž okomentovala vo videu pre 
portál napalete.sk. „Keďže som 

teraz trošku ostala aj prekvape-
ná, že už dokonca nielenže sa do 
toho zapojili regionálne médiá, 
súkromné regionálne médiá, 
ale už sa začali natáčať filmy,“ 
uviedla vo videu. „Kto sú títo in-
vestigatívni novinári, ktorí väč-
šinou skončili vo svojich redak-
ciách a mnohí vieme aj prečo,“ 
povedala primátorka. „Treba sa 
pýtať, prečo to robí a aký bude 
mať z toho osoh,“ dodala primá-
torka na margo odvysielanej re-
portáže. Innvestigatívny formát 
Cez Čiaru je výsledkom spolu-
práce Pavla Fejéra a Nadácie Za-
stavme korupciu. Celú reportáž 
si môžete pozrieť na tv.sme.sk  
Dokumentárny film Eda Cichu 
s názvom „Základná umelecká 
škola Petra Breinera“, ktorý oce-
nili Cenou divákov a Špeciálnym 
uznaním na študentskom festi-
vale Áčko, si môžete pozrieť na 
youtube. Podľa novinárky Jany 
Ďuraškovej bude v Humennom 
aj verejné premietanie tohto fil-
mu. Malo by sa uskutočniť ten-
to týždeň v utorok 30. októbra 
v Check Mate so začiatkom o 
18.30 hod.. Verejné premietanie 
má byť spojené aj s diskusiou. 

porkačovanie zo strany 1 

O tom, čo sa deje v Humennom, vie už takmer celé Slovensko
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Naše mesto má veľký poten-
ciál. Neraz som to písal a za 
svojimi slovami si stojím. 
Ten potenciál ale nie je zim-
ný štadión, poloha alebo ar-
chitektonické pamiatky. Ten 
potenciál sme my, Humen-
čania.
V málo mestách sú obyva-
telia, ktorí napriek nepriaz-
nivej situácii nemyslia len 
na seba, ale hlavne na svoje 
okolie. Do našej aktivity Hu-
menčania, pomáhajme si sa 
väčšina tých, ktorí sa ozvali, 
neozvali kvôli sebe, ale kvôli 

tomu, že chceli niekomu po-
môcť.

Spoznal som naozaj hrdin-
ské príbehy, ktoré si zaslúžia 
za svoju obetavosť skutočné 
vyznamenanie, a som veľ-
mi rád, že som im mohol 
pomôcť. Ako posledný prí-
klad uvediem dámy, ktoré 
sa starajú o to najcennejšie, 
čo máme - o naše deti. Tie 
sú skutočne náš poklad. Ako 
otec viem, že nie je nič dôle-
žitejšie ako zdravé dieťa. Pre-
to som rád, že som mohol po-

môcť organizácii 
Dieťa do dlaní, 
ktoré pomáha 
deťom a rodi-
čom tých naj-
zraniteľnejších 
– predčasne na-
rodeným deťom. 
Nižšie o ich aktivite reportáž, 
ktorá stojí za prečítanie.

Aj na ich aktivite vidím, že 
mesto Humenné ma veľký 
potenciál v láskavých ľu-
ďoch, ktorí predovšetkým 
myslia na tých ostatných. To 

je pre naše mesto tá najlepšia 
reklama, o ktorej by sa malo 
dozvedieť celé Slovensko.

JUDr. Dávid Molnár,  
Generálny riaditeľ  

Chemes, a.s. Humenné

Humenčania, pomáhajme si!

Deťom a ich rodičom pomôžu nové rehabilitačné pomôcky
mpo, Humenné   

Občianske združenie Die-
ťa do dlaní už dva roky po-
máha rodinám s deťmi, 
ktorých vývoj je ohrozený 
z dôvodu zdravotného po-
stihnutia. Konkrétne rodi-
nám, ktorým sa narodilo 
dieťa predčasne alebo ťažko 
choré. Od marca 2018 bolo 
združenie zaregistrované na 
Prešovskom samosprávnom 
kraji ako poskytovateľ služby 
včasnej intervencie. Centrum 
sídli na Ulici 1. mája v budo-
ve polikliniky. Zakladateľka 
združenia Danka Pavlíková 
a jej kolegyňa Iveta Buhajová 
včasnou intervenciou posky-
tujú rodinám podporu, po-
trebné informácie a kontakty 
na odborníkov. Špecializo-
vané odborné poradenstvo 
poskytujú bezplatne nielen 
mamičkám znevýhodnených 
detí, ale celým rodinám. Ich 
tím tvoria odborníci, ku kto-
rým patrí sociálny pracovník, 
špeciálny pedagóg, logopéd, 
fyzioterapeut a spolupracujú 
aj s psychológom. Pomoc OZ 
Dieťa do dlaní je nenahradi-

teľná. Pre ťažko skúšaných 
rodičov a ich detí sú veľkou 
oporou a povzbudením. Po-
máhajú im prekonávať rôz-
ne bôle  a problémy. Včasná 
intervencia je sociálna služba 
pre rodiny s deťmi od 0 do 
7 rokov, ak je vývoj dieťaťa 
ohrozený z dôvodu zdravot-
ného postihnutia. Mnohé 
rodiny často nemali dostatok 
informácií a skúseností a ne-
vedeli, ako vlastnému dieťat-
ku majú pomôcť. Vďaka OZ 
Dieťa do dlaní a ich službe 
včasnej intervencie odborní-
ci medzi sebou komunikujú 
a príslušnú rodinu a jej všet-
kých príslušníkov motivujú 
a vedú k tomu, aby dieťatku 
pomáhali nielen pravidelný-
mi cvičeniami v ambulan-
cii, ale aby jeho prirodzené 
vlastnosti a schopnosti sti-
mulovali aj doma pri každo-
denných činnostiach. Učia 
rodičov, ako ich dieťatko po-
zitívne stimulovať pri hraní, 
jedení, ale aj pri domácich 
prácach a ďalších činnos-
tiach. Dávajú im dôležité 
impulzy tak, aby sa čo naj-
lepšie rozvíjala ich hrubá aj 

jemná motorika. Generálny 
riaditeľ spoločnosti Chemes, 
a. s., JUDr. Dávid Molnár 
daroval združeniu počíta-
čovú techniku, ktorú budú 
využívať pracovníčky Centra 
včasnej intervencie pri svojej 
práci, ale aj pri kontakte so 
svojimi klientmi. Združeniu 
daroval aj rôzne rehabilitač-
né pomôcky, lopty, rebriny, 
posilňovacie gumy na cvi-
čenie, detský stacionárny 
bicykel a ďalšie cvičebné 
pomôcky, ktoré využijú deti 
počas pravidelných cvičení 
nielen v centre. Rodiny si 
budú môcť tieto pomôcky 
zapožičať aj domov. Podľa 
poradkyne Ivety Buhajovej 
je to pre ich združenie a hlav-
ne rodiny s deťmi obrovská 

pomoc. „Nie všetky rodiny 
majú peniaze navyše, aby si 
kúpili pomôcky na cvičenie, 
takže aj takouto formou im 
pomôžeme. Ak má dieťatko 
vážne zdravotné znevýhod-
nenie, tak jeden z rodičov 
s ním zostáva doma a pra-
cuje iba jeden. Žijú potom 
z jedného príjmu, takže je to 
ťažšie. Peniaze na kúpu reha-
bilitačných pomôcok potom 
rodiny nemajú. Preto si túto 
pomoc pána Molnára veľmi 
vážime,“ uviedla Buhajová.

Humenčania, pomáhajme 
si, ak by ste poznali niekoho, 
kto je v ťažkej situácii, dajte 
nám vedieť na pomozeme@
chemes.sk. Veľmi radi po-
môžeme.
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Bez nehody, úrazu či škrabancov. Taký bol Deň bielej palice 2018

Pre nepriaznivé počasie absolvovali hasiči v kraji viacero výjazdov. Vietor vyčíňal aj v Humenskom okrese

ts, mpo, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Prísnym okom na vodičov na slo-
venských cestách dozerali v 51 
mestách na celkovo 60 priecho-
doch pre chodcov hliadky z Po-
licajného zboru. Každý z nich 
bol zastavený, buď pochválený, 
alebo poučený, obdarovaný letá-
kom či voňavým autíčkom. Nikto 
však nebol pokutovaný. Teda za 
tento priestupok nie. Ako naj-
disciplinovanejší sa ukázali vo-
diči z Banskobystrického kraja, 
kde na bielu palicu nereagovalo 
len 12,2 % motoristov, vstúpiť do 
svedomia by si mali tí, ktorých  
uniformy zastavili v Košickom 
kraji, pretože až 30,1 % nedalo 
nevidiacemu na priechode pre 
chodcov prednosť. Oproti pred-
chádzajúcemu ročníku zazna-
menali organizátori zhoršenie, 
pretože celkovo 21,1 % vodičov 
nedodržalo literu zákona  a ne-

správne reagovalo na bielu pa-
licu. 

Biele palice na 
uliciach
Novinkou tohto ročníka bolo 
zameranie na architektonické 
bariéry z hľadiska ľudí so zra-
kovým postihnutím. Iba dosta-
tok informácií o možnostiach, 
schopnostiach a spôsobe mobi-
lity nevidiacich a slabozrakých 
môže pomôcť pri tvorbe úprav, 
ktoré im pohyb v priestore uľah-
čujú. V niektorých uliciach na 
Slovensku sú prekážky dočas-
ného charakteru umiestnené na 
umelých vodiacich líniách. Poli-
cajti identifikovali viacero vozi-
diel, ktoré parkovali na umelých 
vodiacich líniách. Vodiči boli 
poučení a dostali informačný 
leták. Treba však poznamenať, 
že väčšinou šlo o vozidlá zásobo-
vania. Vzhľadom na obmedzené 

priestorové 
m o ž n o s t i 
a zvolený 
časový úsek 
určený na 
z á s o b o v a -
nie, vozidlá 
vo väčšine 
p r í p a d o v 
nemali mož-
nosť zapar-
kovať mimo 
umelých vodiacich línií. „Mobili-
ta ľudí so zrakovým postihnutím 
je jeden z najtvrdších orieškov, 
ktoré musia rozlúsknuť. Predsta-
vy o svojom okolí, o mieste, kde 
sa aktuálne nachádzajú, si musia 
vytvárať veľmi prácne. Musia 
vychádzať len z informácií, kto-
ré prijímajú sluchom, hmatom, 
sčasti čuchom a, samozrejme, 
zvyškami zraku, ak nejakými dis-
ponujú. Kladie to vysoké nároky 
na pamäť, analýzu a dedukciu. 

Vidiaci dokáže situáciu okolo 
seba obsiahnuť jediným pohľa-
dom, človek so zrakovým po-
stihnutím si ju musí „vyskladať“. 
Som rada, že sa nám aj prostred-
níctvom tejto osvetovej akcie 
podarilo širokej verejnosti pri-
blížiť problematiku priestorovej 
orientácie a samostatného pohy-
bu nevidiacich a slabozrakých,“ 
povedala koordinátorka akcie 
Dušana Blašková. 

tasr, Prešov, FOTO: MIPO  

„Začalo to krátko pred 11. hodi-
nou. Tých udalostí bolo viac, ale 
niekde zasahovali dobrovoľní 
hasiči, napr. v Čičave boli traja 
a v Nižnom Hrušove piati. Inde 
si starostovia poradili bez našej 
pomoci. Dohromady zasahovalo 
47 profesionálnych príslušníkov 
hasičského zboru na 15 kusoch 
techniky,“ priblížil pre TASR 
operačný dôstojník Krajského 
riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Prešove. Vo 
väčšine prípadov šlo o poškode-
né strechy a popadané stromy, 
na sídlisku Juh vo Vranove nad 
Topľou museli hasiči zabezpečo-
vať odtrhnutú strechu na jednej 

z bytoviek, ktorá už bola pred-
tým poškodená. „V obci Klčo-
vo strhlo strechu na rodinnom 
dome. V Nižnom Hrušove vietor 
strhol strechu na miestnej škole 
a poškodený bol aj jeden rodin-
ný dom. Momentálne tam naši 
príslušníci stále zasahujú, ke-
ďže tam spadla časť rodinného 
domu,“ ozrejmil operačný dôs-
tojník a dodal, že v súčasnosti 
majú ďalší výjazd aj v rómskej 
osade v Sabinove, kde taktiež 
strhlo strechu na dome. „Situá-
cia sa ešte neupokojila, pretože 
výjazdy nám stále pribúdajú,“ 
uzavrel. Silný vietor spôsobuje 
na východe krajiny aj výpadky 
elektriny. Andrea Forbergerová 
z Východoslovenskej distribuč-

nej infor-
movala, že 
p o p o l u d n í 
z a e v i d o v a -
li približne 
4300 odber-
ných miest 
bez elektriny. 
„Príčinou sú 
poruchy na 
n a p ä ť o v e j 
úrovni vyso-
kého napä-
tia, ktoré spôsobil silný vietor,“ 
zdôvodnila Forbergerová s tým, 
že najviac sú zasiahnuté lokali-
ty Humenné, Snina, Kráľovský 
Chlmec, Trebišov a Prakovce. 
Pred zlou poveternostnou situ-
áciou varoval aj Slovenský hy-

drometeorologický ústav, ktorý 
vydal pre východ Slovenska vý-
strahy 1. a 2. stupňa pred silným 
vetrom. Ten môže na horách do-
siahnuť rýchlosť až 42 metrov za 
sekundu.

V Humennom si policajti posvietili na vodičov na Kukorelliho ulici.  
Zo 48 kontrolovaných áut nezastavilo nevidiacim chodcom  5 nezodpovedných vodičov.

V súvislosti so zlým počasím absolvovali hasiči v Prešovskom kraji v priebehu stredy už 15 výjazdov 
v okresoch Vranov nad Topľou, kde ich bolo najviac, ďalej Prešov, Sabinov a Svidník.
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V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433

Laborecká 57,  Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdi-
novia spolu s romantickými princeznami, vílami a 
inými rozprávkovými bytosťami.

KOŠICE / HUMENNÉ. Posled-
ný februárový víkend sa mohli na 
tanečnej súťaži v Košiciach pre-
zentovať aj dievčatá zoskupenia 
Faridáčik, ktoré vedie Adriana 
Kmecová a Lenka Čalfová v Hu-
menskom CVČ Dúha. Naše koč-
ky sa na pódium dostali v druhý 
súťažný deň. Ich africké rytmy na 
súťaži „Pohyb bez bariér“ sa pá-
čili aj hodnotiacej komisii, ktorá 
rozhodla o tom, že trio v zlože-
ní Nicole Šaľa, Sofia Pirochová 
a Lorena Čalfová sa pretancovalo 
vo svojej disciplíne až do finálo-
vého kola Majstrovstiev SR, ktoré 
budú v termíne 30. 4. a 1. 5. tohto 

roku. Dievčatá aj ich mentorky 
určite budú mať aj v tomto prípa-
de tie najvyššie ambície.

text: -MJK-; Ján Šaľa / foto archív: (jš)

HUMENNÉ. Najväčšie zastúpe-
nie mal odbor 14 Tvorba učebných 
pomôcok, didaktické technológie, 
v ktorom bolo 7 prác, v ostatných 
odboroch Stavebníctvo, geodézia, 
kartografia, Zdravotníctvo, farmako-
lógia, Ekonomika a riadenie a Teória 
kultúry, umenie, umelecká, odevná 
tvorba bolo zastúpenie prác menšie – 
celkom 7 prác. 

Víťazné práce
Prvé miesto získali žiaci Michal Čem-
sák a Matúš Buksár z II. DS s prácou 
Učenie hrou. Predmetom práce bol 
návrh šablón troch didaktických hier 
pre drevárske odbory, ktoré sa ale 
dajú využívať aj v iných odboroch. 
Druhé miesto sa rozhodla odborná 
komisia udeliť 2 prácam – Fyzika 
v službách krásy a Šošovky v kozme-
tike, ktoré prezentovali žiačky Sandra 
Dzurková, Kristína Nevolníková, Lu-
cia Cichá a Mária Birbičová z II. C. 
Cieľom prác bolo prispieť k zlepše-
niu predstavivosti o princípe činnosti 
kozmetických elektroprístrojov a po-
ukázať na prepojenie fyziky a odbor-
ného výcviku. 

Na treťom mieste sa umiestnili tiež 
dve práce – IKEA, ktorú vypracovali 
Filip Dutkovský a Denis Burda z II. 
DS, a Život je založený na pozná-
vaní, ktorú riešil Dávid Kopčo z III. 
CS. Cieľom prác bolo vytvoriť plagát 
venovaný zakladateľovi firmy IKEA 
a upozorniť nás na niektoré perličky 
z jeho života. Cieľom druhej práce 
bolo vytvoriť šablóny na poznávanie 
rôznych druhov materiálov, najmä 
s drevárskou tematikou. Odborná 
hodnotiaca komisia pod vedením 
RNDr. Justíny Horníkovej konštato-
vala, že práce boli rôznorodé, nápa-
dité a zaujali prítomných. V závere 
všetkým zúčastneným poďakovala 
za to, že pripravili prezentácie a ob-
hajoby svojich prác na úrovni svo-
jich možností a schopností. Osobitne 
vyzdvihla a ocenila práce žiakov 2. 
ročníka študijného odboru operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby 
a žiačky študijného odboru kozme-
tička a vizážistka, ktoré sa po prvý-
krát zapojili do súťaže, ukázali svoj 
potenciál a sú prísľubom pre ďalšie 
úspešné ročníky SOČ na našej škole. 
Ing. Drahomíra Fedorcová, garant ŠK SOČ

Tanec s názvom „Raks Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového 
kola slovenských majstrovstiev.

Školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej 
školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali svoje práce, sa 
konala 1. marca 2016 a zúčastnilo sa na nej 18 žiakov študijných 
odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička 
a vizážistka so 14 prácami v 5 súťažných odboroch. 

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

informácie dostupné na:
tel. č.:  0948 194 023
e-mail:  renewal.adz@gmail.com

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravod-

livosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestna-
neckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom 

vyhlasuje  V Ý B E R
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK 
služobný úrad:        Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné, 
druh štátnej služby:  stála štátna služba, 
odbor štátnej služby:  2.06 – Justícia

Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta: 
 špecializovaná činnosť - spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní 
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu   bezúhonnosť  

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ško-
ly v SR alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou 
školou

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe: 
 znalosť jedného z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.
Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický, 
nemecký alebo francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní
d) profesijný štruktúrovaný životopis
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravot-
ne spôsobilý na výkon štátnej služby
f) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení  
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom 
životopise
h) ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušné-
ho daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých 
daňových povinností
i) písomný súhlas o tom, že Okresný súd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v sú-
vislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta

Forma a obsah výberu - výber pozostáva z:
 písomnej časti, ktorú tvorí písomný test zo znalostí Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych 
predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov
 prekladu textu z cudzieho jazyka
 prípadovej štúdie, ktorá obsahuje obsah možnej, prípadne skutočnosť situácie, ktorej riešenie na-
vrhne uchádzač
 ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi ako aj motivá-
cie pre výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov 
výberovej komisie

Písomné žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť 
najneskôr do 24. 3. 2016,  

poštou na adresu: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu 
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada. 
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno 
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov 
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, 
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho 
úradne osvedčenú kópiu.
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky alebo ktorý napriek výzve neodstránil nedo-
statky, predseda výberovej komisie písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti. 
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý po-
dal písomnú žiadosť o zaradenie do výberu, okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výber 
najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto a čas uskutočnenia 
výberu.                                        JUDr. Jana Kurucová predsedníčka okresného súdu 

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0

11
8

H
E

-P
/0

11
7

H
E

-P
/0

11
8

Myšlienka týždňa...

"VONKAJŠIA  
KRÁSA

JE O TO 
CENNEJŠIA, 
O ČO VIAC 

SKRÝVA 
VNÚTORNEJ 

KRÁSY."
(WILLIAM SHAKESPEARE; 

1564-1616 – ANGLICKÝ 
BÁSNIK, DRAMATIK, HEREC)
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Gymnazisti spoznávali tajomstvá zdravého života

Stretnutie kultúr vo Vihorlatskom múzeu v Humennom − Deň českej kultúry

as, Humenné, FOTO: AS 

Pri príležitosti Svetového 
dňa výživy vyhláseného dňa 
16.10. sa na Gymnáziu arm. 
gen. L. Svobodu uskutočnil 
tematický týždeň. Spomína-
ný deň žiaci počas veľkej pre-
stávky dostávali ovocie (jabl-
ká, hrušky, hrozno). Okrem 
toho si tému zdravej výživy 
priblížili žiaci rôznou formou 
spracovania na vyučovacích 
hodinách dejepisu, geogra-
fie, slovenského jazyka a bio-
lógie. Prezentácie k témam 
ako Zdravá výživa a vplyvy 
na stavbu kostí, Význam 

zdravej výživy, 
História zdra-
vej výživy a 
Hlad vo svete 
oživila živá dis-
kusia a mnohé 
otázky žiakov. 
Aj keď sa zdá, 
že o tejto téme 
sa hovorí veľa, 
žiakov stále za-
ujímajú mnohé 
nezodpoveda-
né otázky, na 
ktoré spoločne 
hľadali odpo-
vede.

Jana Fedičová, Humenné 

Cieľom múzejného projektu 
Multikultúrne múzeum − 
prezentácia kultúr v múzeu 
je priblíženie jednotlivých 
kultúr vytvárajúcich  bohatú 
rozmanitosť a osobitosť kul-
túrneho dedičstva regiónu, 
ako aj upevňovanie priateľ-
ských vzťahov  pre budúcu 
spoluprácu s posolstvom 
toho, že vieme žiť spolu, nie 
iba vedľa seba. Stretnutie 
kultúr v múzeu − Deň čes-
kej kultúry predstavil širokej 
verejnosti bohatstvo českej 
kultúry a dlhoročného vzá-
jomného blízkeho spolužitia 
s odkazom na 100. výročie 
vzniku Československa. Pod-
ujatie bolo realizované s pod-
porou Fondu na podporu 
kultúry národnostných men-
šín, v spolupráci s Českou 
centrálou cestovného ruchu 
na Slovensku CzechTourism 
a Českým centrom na Slo-

vensku. V multižán-
rovom programe 
podujatia ponúklo 
múzeum vo svojich 
priestoroch rene-
sančného kaštieľa 
od 14. do 18. hodiny 
prehliadku troch vý-
stav, videoprojekciu 
filmov o Českej re-
publike, slávnostný 
hymnický koncert, 
folklórne vystúpenia 
a ochutnávku českej 
kuchyne. Výstavná 
ponuka prostredníc-
tvom výstavy Lidice prezen-
tuje ocenené práce autorov 
z 38 krajín sveta 45. ročníka 
medzinárodnej súťaže det-
skej výtvarnej tvorby s tema-
tikou Cestovanie. Súťaž od 
roku 1967 je spomienkou na 
detské obete z Lidíc a všetky 
detské obete vojnových kon-
fliktov. Výstava Obrazy z ná-
mestia múz ponúka výber z 
tvorby výtvarníkov, účast-

níkov 25. ročníka medziná-
rodného výtvarného festi-
valu Galery Andrej Smolak. 
Výstava Amerikánsky dom 
na Zemplíne v spolupráci so 
Zemplínskym múzeom v Mi-
chalovciach približuje ojedi-
nelý architektonický obraz 
Zemplína nového Českoslo-
venska. Pôvodnú klasickú 
i súčasnú českú hudbu pred-
stavili v hudobnom progra-

me mužská spevácka skupi-
na Rusinija a žiaci Základnej 
umeleckej školy v Humen-
nom. Vo folklórnom hudob-
no-tanečnom pásme českých 
a zemplínskych zvykoslov-
ných a regrútskych piesní sa 
predstavili folklórny súbor 
Chemlon a spevácke skupiny 
Hačure a Bosorčatá z Hu-
menného. 

Nový projekt Vihorlatského múzea v Humennom zameraný na spoznávanie a uchovávanie európskeho kultúrneho dedičstva 
a bohatstva kultúr spätých s regiónom horného Zemplína  pokračoval v nedeľu 28. októbra podujatím venovaným českej kultúre. 
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Oproti poslednej akcii, ktorá 
sa na tomto mieste konala 
v rámci Valentínskej kvapky 
krvi v marci, sa záujem o túto 
humánnu aktivitu zvýšil. Vte-
dy prišlo na faru spolu 67 
ľudí, z toho zaregistrovaných 
odberov bolo 41 a prvodarcov 
11. Jana Kulová z Územného 
spolku Slovenského Červené-
ho kríža (SČK) v Humennom 
pre TASR uviedla, že toľko 
darcov nečakali. „Chvalabo-
hu ich prišlo veľa, rovnako 
aj prvodarcov. Atmosféra je 
veľmi príjemná. Je to uvoľ-
nené,“ poznamenala. Radi by 

z toho spravili tradíciu, ktorú 
by realizovali najmenej dva-
krát do roka. „Sme radi, že tí 
ľudia stále prídu a chcú bez 
akejkoľvek náhrady pomôcť 
a darovať krv,“ uzavrela. Ako 
pre TASR povedala primárka 
hematologicko-transfúzio-
logického oddelenia humen-
skej nemocnice Alena Rov-
ňáková, darcovia majú takéto 
akcie veľmi radi. Okrem toho, 
že sa tu stretáva viacero ľudí, 
ide o iné prostredie, ktoré 
podľa nej tiež zohráva veľkú 
úlohu. „Musím podotknúť, že 
v tomto regióne mladí ľudia 
chcú darovať krv a chcú po-
môcť, za to im patrí srdečná 

vďaka,“ upozornila. Podľa 
nej to pramení z toho, že ľu-
dia, ktorí už darovali krv, vy-
chovávajú svojím príkladom 
aj mladú generáciu. „Mnohé 
rodiny sú také, že darovali 
rodičia, teraz už deti, tie zas 
pozvú kamarátov, kolegov 
a tak,“ uzavrela. Prvodarky-
ňa, tretiačka na gymnáziu 
Tamara Belejová sa rozhodla 

darovať krv preto, že chcela 
vždy nejakým spôsobom po-
môcť ľuďom. „A toto je taká 
pomerne jednoduchá cesta, 
ako to spraviť,“ skonštatova-
la pre TASR. Pred darovaním 
mala trochu strach. Podotkla 
však, že prostredie, v ktorom 
sa odber krvi realizoval, na 
ňu pôsobilo upokojujúco.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

„Túto povinnosť na seba pre-
bralo Ústredie práce, sociál-
nych vecí a rodiny (ÚPSVaR) 
SR. Týmto krokom sme 
stratili aj spolufinancovanie 
týchto zariadení,“ uviedla 
pre TASR Jeleňová. Úlohou 
krízových stredísk bolo podľa 
jej slov zabezpečovať vykoná-
vanie opatrení, ak sa dieťa, 
rodina alebo plnoletá fyzická 
osoba nachádzala v krízovej 
situácii na základe rozhod-
nutia súdu. „Novelou zákona 
o sociálnoprávnej ochrane 
detí a o sociálnej kuratele, 
účinnou od 1. apríla 2018 sa 
to zmenilo a túto povinnosť 
na seba preberajú Centrá pre 
deti a rodiny, ktoré budú fun-
govať od 1. januára 2019,“ vy-
svetlila hovorkyňa. „Krízové 
strediská sčasti financovalo 
ÚPSVaR SR, ktoré si objed-

návalo určitý počet miest aj 
s finančným krytím. Dru-
há časť bola dofinancovaná 
z rozpočtu PSK. Zmenou le-
gislatívy by ich ústredie v prí-
pade, že by sme centrá pone-
chali na poskytovanie služieb 
cez dobrovoľné pobyty, ne-
financovalo. O tieto pobyty 
zo strany rodičov dlhodobo 
nebol a nie je záujem. Krízo-
vé strediská by boli prázdne 
a nehospodárne, preto sme 
prijali rozhodnutie, ako aj 
ostatné vyššie územné cel-
ky (VÚC), že tieto strediská 
budú zrušené,“ skonštatovala 
Jeleňová. Zrušenie sa dotkne 
všetkých šiestich krízových 
stredísk na území kraja. Ide 
o krízové strediská Centrum 
sociálnych služieb (CSS) Sl-
nečný dom v Prešove, Domov 
sociálnych služieb (DSS) Vra-
nov nad Topľou, CSS Garden 
Humenné, CSS Kežmarok, 
CSS Zátišie Snina a Domov 

pre seniorov 
v Starej Ľu-
bovni. Klien-
tom bude v 
zariadeniach 
p o s k y t o v a -
ná služba do 
konca roka. 
Po tomto 
termíne pre-
berie za nich 
zodpovednosť 
ÚPSVaR SR, 
ktoré má pod-
ľa Jeleňovej 
všetky potreb-
né informácie 
o každom die-
ťati. „Presný počet klientov 
v tejto chvíli nevieme uviesť, 
ich počet sa neustále mení, 
keďže deti sú v krízových 
strediskách umiestňované na 
základe rozhodnutia súdu na 
krátke obdobie. Zvyčajne na 
pol roka s možnosťou predĺ-
ženia do roka,“ vysvetlila Je-

leňová. V spomínaných šies-
tich krízových strediskách 
pracuje takmer 60 zamest-
nancov. „Pracovnoprávne 
vzťahy sú výlučne v kompe-
tencii štatutárov zariadení, 
ktorí budú postupovať v sú-
lade so Zákonníkom práce,“ 
dodala Jeleňová.

Humenné: Na faru prišlo darovať  krv približne 100 ľudí, nakoniec tak urobilo 56  

Kraj zruší ku koncu roka šesť  krízových centier. Je medzi nimi aj stredisko v Humennom

Na faru pri Rímskokatolíckom kostole sv. košických mučeníkov v Humennom prišlo v utorok v rámci Študentskej kvapky krvi 
darovať najvzácnejšiu tekutinu približne 100 ľudí. Nakoniec tak mohlo urobiť  56, z ktorých 13 boli prvodarcovia.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zruší ku koncu tohto roka krízové centrá, ktoré má vo svojej pôsobnosti. Dôvodom je podľa hovorkyne 
kraja Daše Jeleňovej novela zákona, ktorou kraj stratil kompetenciu zabezpečovať výkon opatrení na základe rozhodnutí súdu.
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tasr, Humenné, FOTO: MIPO

Ako informovala Michaela 
Dochánová z tlačového re-
ferátu mesta, v rámci digi-
talizácie cintorína bolo gra-
ficky spracovaných viac ako 
5800 existujúcich hrobových 
miest. „Tie pracovníci Tech-
nických služieb (TS) mesta 
Humenné odfotografovali z 
troch strán. Na základe toho 
boli vytvorené špeciálny 
program a webová stránka 
www.slovenskecintoriny.
sk, pričom program fotogra-
fie spracoval a následne boli 
ku každému údaju doplne-
né informácie o zosnulom, 
teda jeho meno, priezvisko, 
dátum narodenia a úmrtia a 
tiež čas prenájmu hrobové-
ho miesta,“ vysvetlila. Čo sa 
týka samotného programu, 

ten umožňuje podľa jej ďal-
ších slov nielen evidenciu 
hrobových miest a zosnu-
lých. „Je možné vyhľadávať 
v ňom podľa rôznych kategó-
rií zosnulých na digitálnej 
mape, napríklad podľa mena 
zosnulého, dátumu úmrtia 
či typu hrobu. Spomínaný 
program tiež umožňuje tla-
čové výstupy zmlúv o prenáj-
me toho-ktorého hrobového 
miesta, dodatkov, výpovedí 
zo zmlúv či upomienok pre 
úhradu za hrobové miesto,“ 
doplnila. Ako ďalej uviedla, 
na základe zákona GDPR o 
ochrane osobných údajov je 
aj tu možnosť zakázať zobra-
zovanie údajov o zosnulom. 
„Na webovej stránke www.
slovenskecintoriny.sk v sek-
cii oznamy už čoskoro TS vy-
tvoria pre verejnosť možnosť 

vyjadriť sa k súhlasu či nesú-
hlasu so zverejňovaním úda-
jov o zosnulom. V prípade 
nových nájomcov hrobových 
miest bude takáto možnosť 
už zakomponovaná priamo 
do nájomnej zmluvy,“ uvied-
la s tým, že spomínaný portál 
je momentálne v skúšobnej 
prevádzke. „Preto, ak by oby-
vatelia objavili chyby v úda-

joch o zosnulých, je potrebné 
bezodkladne informovať TS, 
ktoré chybné alebo chýbajú-
ce údaje okamžite opravia,“ 
upozornila. Do budúcna majú 
TS podľa Dochánovej v pláne 
doplniť ku každému hrobové-
mu miestu aj GPS súradnice 
či LED panel umiestnený na 
dome smútku pre jednoduch-
šie vyhľadávanie zosnulých.

tasr, Humenné

Do Humenného ho dostal 
povolávací rozkaz. „Keď som 
bol na vojne, tak som mal to 
šťastie, že som sa zaangažo-
val do fotokomory,“ uviedol 
Tymeš s tým, že tak začal roz-
víjať svoj koníček, ktorému sa 
neskôr venoval aj profesijne. 
Prvý fotoaparát si kúpil v ba-
záre, keď bol deviatakom. Na 
polici v izbe ho má dodnes. 
A ako fotografa ho počas vo-
jenčiny pozvali aj na svadbu, 
kde sa stretol so svojou man-
želkou Otíliou. Tá tam fotila 
tiež. Po dlhšom obchádzaní 
sa nakoniec dali do reči i tan-
ca. „Po redovom (tanci, pozn. 
TASR) sa zisťovalo, či bol fo-
tený. Ani ja, ani moja (man-

želka, pozn. TASR) nefotila 
a bolo to dobré, pretože mla-
dí sa nakoniec rozviedli a ona 
všetky tie fotky trhala. Takže, 
nemusela až toľko,“ pozna-
menal s úsmevom Tymeš 
s tým, že potom už bol prob-
lém ho v kasárňach udržať. 
Po pol roku odišiel do Plzne 
na ďalší rok a pol. Stretávali 
sa, ako často mohli. Po voj-
ne zakotvil ešte na pol roka 
v rodnom Brne, ale každých 
14 dní jazdil do Humenné-
ho. A potom sa vzali. Tak sa 
začal písať jeho súkromný 
i profesijný život na výcho-
de Slovenska, i keď pôvodne 
chceli zostať s manželkou 
na Morave. Každá krajina je 
podľa neho krásna. Obdivuje 
však tunajšiu prírodu. „Je to 

úžasné. Tie dediny,“ podo-
tkol. V Humennom zažil aj 
jeden zo svojich najkrajších 
profesijných zážitkov. „Keď 
malo byť referendum, ktoré 
bolo potom zmarené (1997, 
pozn. TASR), do Humenné-
ho prišiel Julo Satinský ešte 
s dvoma politikmi a deň pred 
referendom robili besedu 
s ľuďmi,“ uviedol s tým, že ju 
fotografoval, rovnako ako ne-
skoršie posedenie, kde mal tú 
možnosť osobne sa s ním roz-
právať. „Tam som poznal tú 
jeho úžasnú človečinu. Keby 
tak sme ten život žili ako on, 
kriminály by boli prázdne,“ 
spomína naňho s tým, že jeho 
fotografia z toho večera má 
dodnes čestné miesto v jeho 
pracovni. Za negatívum, 

s ktorým sa v regióne stre-
táva, považuje závisť. „Mož-
no sa na mňa budú niektorí 
ľudia veľmi hnevať, ale ja 
to poviem jednoducho. Veľ-
mi ma sklamala mentalita 
ľudí, hlavne v práci,“ priblížil 
s tým, že keď ešte pracoval 
ako údržbár vo fabrike na 
Morave, vedeli sa za schop-
ných kolegov ozvať, ak im 
bolo ukrivdené. Na východe 
to nezažil. Upozornil však, že 
sa to netýka všetkých. „Stre-
tol som tu úžasných ľudí, ale 
percentuálne je to strašne 
málo. Ale títo dobrí ľudia sú 
často bití za svoju dobrotu,“ 
skonštatoval.

Humenné: Zdigitalizovalo cintorín, návštevníci nájdu hroby cez vyhľadávač  

P. Tymeš z Brna žije v Humennom takmer 40 rokov vďaka fotoaparátu

Na základe digitalizácie hrobových miest na mestskom cintoríne v Humennom môžu nájsť príbuzní svojho zosnulého 
prostredníctvom vyhľadávača. Stačí zadať len základné údaje.

Petr Tymeš z Brna žije už takmer 40 rokov v Humennom vďaka fotoaparátu. Okrem manželky mu tu učarovala aj príroda 
a celkový ráz krajiny. Má za sebou pekné, avšak i menej pekné zážitky.  
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tasr, východné Slovensko

V rámci Operačného progra-
mu Životné prostredie envi-
rorezort a Ministerstvo obra-
ny (MO) SR zabezpečili ich 
sanáciu v 19 lokalitách, z toho 
tri boli na východnom Slo-
vensku. „V súčasnosti MŽP 
SR zabezpečuje sanáciu envi-
ronmentálnych záťaží na vý-
chodnom Slovensku - v ruš-
ňových depách v Humennom, 
v mestskej časti Košice-Juh, 
v Spišskej Novej Vsi, v Prešo-
ve a v Petrovej doline v obci 
Poproč v okrese Košice-oko-
lie. Sanáciu v mestských ka-
sárňach v Michalovciach za-
bezpečuje MO SR,“ uviedol 
pre TASR hovorca MŽP SR 
Tomáš Ferenčák. MŽP SR 
delí environmentálne záťaže 

na pravdepodobné environ-
mentálne záťaže, environ-
mentálne záťaže a sanované 
alebo rekultivované lokality. 
Podľa Ferenčáka boli uzne-
seniami vlády spomínané 
rezorty určené ako príslušné 
ministerstvá aj v ďalších lo-
kalitách. „Ide o rušňové depá 
v Čiernej nad Tisou, Ma-
ťovských Vojkovciach a Ha-
niske, prekládkovú stanicu 
v Čiernej nad Tisou, areál bý-
valých kasární v Kežmarku, 
skládku tuhého komunálne-
ho odpadu v Giraltovciach, 
skládku Skalka v Starej 
Ľubovni a sklad pesticídov 
v obci Čeľovce,“ priblížil Fe-
renčák. Riešenie uvedených 
lokalít plánujú financovať 
prostredníctvom Operačné-
ho programu Kvalita životné-

ho prostredia (2014 – 2020). 
„Predmetné environmen-
tálne záťaže, zaradené do 
Štátneho programu sanácie 
environmentálnych záťaží, sú 
sanované podľa schválených 
plánov prác a predpokladá sa 

ich ukončenie do roku 2023,“ 
skonštatoval Ferenčák s tým, 
že financie zo spomínaného 
operačného programu môžu 
čerpať len príslušné minister-
stvá a Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra.

tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

„V dávnej histórii spomína-
né územie pod názvom Vlčie 
hory dnes predstavuje ce-
zhraničný región Slovenska, 
Poľska a Ukrajiny, ktorý je 
jedinečný v rámci celej stred-
nej Európy najmä bohatos-
ťou prírodných hodnôt. Jeho 
dominantnou zložkou je od 
nepamäti prevažne lesná kra-
jina pretkaná lúkami a rieka-
mi, ktorá vytvára priestor pre 
adekvátnu ochranu vzácnej 
prírody a zároveň predsta-
vuje obrovský potenciál pre 
rozvoj tohto územia,“ infor-
moval Rastislav Mičaník, 
riaditeľ neziskovej organi-
zácie Aevis, ktorá podujatie 

usporiadala. Tento región 
miestnym obyvateľom podľa 
jeho slov poskytuje priestor 
pre život v zdravej krajine s 
dostatkom prírodných zdro-
jov. „Ponúka im tiež šancu 
pre slušné a dobre platené 
zamestnanie a podnikanie v 
súlade s ochranou a citlivým 
využívaním prírody, najmä 
prostredníctvom prírodné-
ho turizmu, prírode blízke-
ho lesníctva a ekologického 
poľnohospodárstva,“ vy-
svetlil s tým, že smerovanie 
a rozvoj tohto regiónu však 
vyžaduje jasné zadefinovanie 
spoločných cieľov a násled-
nú vzájomnú spoluprácu pri 
ich napĺňaní. Pripravovaná 
konferencia chce preto pod-

ľa Mičaníka podporiť dialóg 
o udržateľnom rozvoji regió-
nu a zároveň jeho ochrane. 
„Chce poskytnúť priestor 
predstaviteľom zainteresova-
ných skupín, aby odprezento-

vali svoj názor a postoj k tejto 
dlhodobo značne polemickej 
a pritom doteraz koncepčne 
a systematicky neriešenej 
téme,“ uzavrel.

V rušňových depách v Humennom zabezpečujú sanáciu environmentálnych záťaží

Témou medzinárodnej konferencie bol rozvoj územia Vlčích hôr  

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR eviduje na Slovensku 1763 environmentálnych záťaží, 
viac ako štvrtina z nich, 472, je v Prešovskom a Košickom kraji.

Hlavnou témou medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 25. októbra v priestoroch 
sninského kaštieľa, bolo hľadanie spoločných východísk spolupráce v rámci rozvoja územia Vlčích hôr 

a zároveň zachovania a ochrany jeho prírodných hodnôt.

V súčasnosti MŽP SR zabezpečuje sanáciu environmentálnych záťaží 
aj v rušňových depách v Humennom. |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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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.

Mnoho dažďa v októbri  
- mnoho vetrov v decembri. 

Október a marec sú rovnaké  
vo všetkom. 

Ak je na Všetkých svätých  
(1. 11., Slávnosť všetkých 

svätých) teplo, býva na Martina  
(11. 11.) chladno. 

Mokro na Sviatok všetkých 
svätých - očakávajme snehovú 

nádielku čoskoro.

Keď na Všetkých svätých 
veterno je, predzvesť je to zimy 

premenlivej.

Zima na Všetkých svätých - 
Martin sa letu poteší. 

Na Dušičky (2. 11., Spomienka na 
všetkých, verných zosnulých) keď 
jasné počasie prevláda, príchod 

zimy príroda oznamuje.

Na svätého Huberta  
(3. 11., biskup) ide teplo do čerta.

PRANOSTIKA

H
E

-R
/0143Človek, ktorý miluje... letí a beží,

raduje sa, je slobodný a ničím nie je spútaný.
Dáva všetko za všetko a má všetko vo všetkom,
Lebo nadovšetko spočíva v tom jednom, Najvyššom, 
z ktorého plynie a pochádza všetko dobré.

                                            (Tomáš Kempenský)
Kto miluje, ten chce darovať seba samého. Niekto však 
musel odísť z tohto sveta, z náruče najbližších skôr, 
ako by sme boli predpokladali. Sedemnásteho októbra 
uplynulo desať rokov od srdcervúceho momentu, ktorý 
zalial naše srdcia a duše žiaľom vo chvíli, kedy nás vo 
veku 60 rokov, po ťažkej a nevyliečiteľnej diagnóze, 
navždy predišla do večnosti naša milovaná 

Gita  J A C E V I Č O V Á
z  Humenného.

Daj, aby sa mi každá hodina utrpenia stala  pre Tvoje meno 
milou a drahou, lebo pre Teba trpieť a strádať je mojej duši spasiteľné. 

(Tomáš Kempenský)

S láskou a úctou spomínajú Michalka a smútiaca rodina.

S P O M I E N K A

P R Á C A

 � Prijmeme zručných OPE-
RÁTOROV / -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

 � Práca v DREVOVÝROBE 
– každý druhý deň, mzda 530 
eur (v čistom). Zároveň prij-
meme vedúceho do drevový-
roby. Info na tel. č. 0905 256 
038.

HE-R/0141

P R E D A J

 � Predám CHATKU so zá-
hradkou. Tel. 0915 941 371.

HE-R/0139

 � Predám staršiu zacho-
valú GAUČOVÚ SÚPRAVU 
(3-miestna sedačka rozkla-
dacia na spanie - „š“ 190 x „h“ 
80 x „v“ 95 cm / 2 kreslá) tma-
vej tehlovej farby. Cena 40 €, 
odvoz vlastný od kupujúceho. 
Zn. Humenné, Sídl. III. Tel. 
0911 256 749 (volať iba v čase 
19. - 22. hod., sms bez obme-
dzenia).

HE-R/0142

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

HE-R/0001

 � Predám STROMČEKY 
(vlašský orech) na presádza-
nie / KONZUMNÉ ZEMIAKY 
(červené a žlté). Tel. 0918 
279 885.

HE-R/0138

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

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.
29. 10.  PRI NEMOCNICI HE, 
 Ul. 1. mája 5558
30. 10.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
31. 10.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
01. 11.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 (pod Stračou nožkou)
02. 11.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
03. 11.  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
04. 11.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
05. 11.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 (pod Stračou nožkou)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(29. 10. - 04. 11. 2018)

vnútorný  
25-metrový BAZÉN 

ut 08.15 – 20.00 hod.
str 09.00 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

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

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

(jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (29.10.) 6:08 / 16:19 hod.
ut 6:10 / 16:17 hod.
str 6:11 / 16:15 hod.
štvr (01.11.) 6:13 / 16:14 hod.
pia 6:14 / 16:12 hod.
sob 6:16 / 16:11 hod.
ned 6:17 / 16:09 hod.
pon (05.11.) 6:19 / 16:08 hod.
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MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
FASHION SHOW

JANA JURČENKO, JENNY JESH-
KO, MIŠENA JUHASZ – v nedeľu 
4. novembra o 18.00 hod. Vstupné 

2 € / 5 € / 30 € VIP, predpredaj 
v MsKS.

MsKS – DOM KULTÚRY
VÝSTAVA ŽIACKYCH PRÁC 

STREDNEJ UMELECKEJ ŠKO-
LY Z PREŠOVA

Potrvá do 11. novembra vo výstavnej 
sieni DK. 

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ  
MÚZEUM

OBRAZY Z NÁMESTIA MÚZ
Výber obrazov z tvorby autorov, 

účastníkov medzinárodných výtvar-
ných festivalov v Snine. 25 rokov 

Andrej Smolak Gallery. – Potrvá do 
28. októbra vo výstavných priesto-

roch VM.
LIDICE

Výstava ocenených prác 45. ročníka 
medzinárodnej detskej výtvarnej 

súťaže Lidice 2017. – Potrvá do 29. 
októbra.

AMERIKÁNSKY DOM  
NA ZEMPLÍNE

Fotografická výstava k 100. výročiu 
vzniku Československa. Návrat 

slovenských emigrantov z USA bol 
poznamenaný aj výstavbou reprezen-
tatívnych obydlí, tzv. amerikánskych 
domov. Výstava prezentuje charak-

teristické znaky, prvky týchto pamia-
tok. Potrvá do 31. októbra. 

KINO FAJN
TVÁR

dráma (POL), české titulky  – 29. 
októbra o 19.30 hod.

Malomestský čudák a excentrik Ja-
cek miluje heavy metal, svoje dievča, 

malé auto a svojho psa. Pracuje na 
stavenisku, kde má vyrásť najvyššia 
socha Ježiša na svete. Keď sa neča-
kane zmrzačí pri tragickej nehode, 
obrátia sa k nemu oči celej krajiny 

- Jacek sa totiž stane prvým občanom 
Poľska, ktorý podstúpi transplantáciu 

tváre.
KEĎ DRAKA BOLÍ HLAVA

rozprávka (CZE/SVK), originálna 
verzia  – 30. októbra o 15.30 hod.
Barborka s Tomíkom trávia prázd-
niny u babičky a deda v kováčskej 

dielni pod Dračou skalou, kde zo 
všetkých síl pracuje aj netradičný po-
mocník dvojhlavý dráčik Čmoudík. 
Raz, keď sa deti chystajú prespať v 

jaskyni spoločne s dráčikom, objavia 
na stene jaskyne starú mapu... 

JOHNNY ENGLISH ZNOVA 
ZASAHUJE

(J.E. STRIKES AGAIN)
komédia, krimi (USA/FRA/GBR), 

český dabing – 30. októbra o 17.30 
hod.

KAPELA
dokument (SVK), originálna verzia – 

30. októbra o 19.30 hod.
Kreatívny dokumentárny film zobra-
zuje zrod kapely v ťažkých sociál-

nych podmienkach rómskej osady na 
východnom Slovensku. Vysnívaná 

cesta za úspechom chlapcov z Veľkej 
Lomnice je silným, inšpiratívnym 
príbehom túžby a nádeje, plným 

emócií, rómskej hudby a láskavého 
humoru.  

ZRODILA SA HVIEZDA
(A STAR IS BORN)

hudobný, dráma (USA), slovenské 
titulky – 31. októbra o 17.00 hod.

BYT
romantická komédia (USA), sloven-

ské titulky – 31. októbra o 17.00 hod.
ASFK... C.C. „Bud“ Baxter pracuje 
vo veľkej poisťovni. Keď ho jeden z 
kolegov požiada, aby mu požičal svoj 

byt, nevie odmietnuť a to je veľká 
chyba. Nasledujú totiž ďalší z kole-
gov a už je mu hlúpe povedať nie. 

Ani sa nenazdá a situácia sa vymkne 
spod kontroly, kolegovia majú rozvrh 
a chodia do jeho bytu na pravidelné 

schôdzky s milenkami.

TIEŇ JA-
GUÁRA

doku-
mentárny 

(SVK), 
slovenská 
verzia – 1. 
novembra 

o 19.30 
hod.

Štyria 
priatelia 

sa vybrali 
proti prúdu 

amazónskych riek na neistú cestu. 
Prešli cez tajomné pohorie Sierra 

Maigualida, ktorým okrem indiánov 
ešte nikto neprešiel. Dostali sa tak 
do ich sveta, založeného na úcte k 
vlastnému spoločenstvu. Veria, že 
poškodiť prales znamená poškodiť 
samých seba. Jedni z posledných 

prírodných indiánov na tejto planéte 
prijali odvážlivcov do svojej osady 
a umožnili im spoznať a autenticky 
zachytiť jednoduchosť ich bytia a 

priniesť tak dôležité poznanie.
HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: 

STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA
animovaná komédia (USA), sloven-
ský dabing – 2. novembra o 15.00 

hod.
VENOM

akčný, sci-fi, thriller (USA), sloven-
ské titulky – 2. novembra o 17.00 

hod.
BOHEMIAN RHAPSODY

životopisný, hudobný (USA/GBR), 
slovenské titulky – 2. a 3. novembra 

o 19.30 hod.; 4. 11. o 17.30 hod.
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie 
ako ich hudba, je jeho príbeh. Bohe-
mian Rhapsody popisuje hudobnú 
dráhu a jedinečnú životnú a ume-

leckú kariéru Freddieho Mercuryho 
od založenia skupiny Queen až po 
pamätný koncert Live Aid v roku 

1985.
LUSKÁČIK  

A ŠTYRI KRÁĽOVSTVÁ
fantasy (USA), slovenský dabing – 3. 

a 4. novembra o 15.30 hod.
THE PERFECT KISS

romantická komédia (USA), český 
dabing – 3. novembra o 17.30 hod.; 

4. 11. o 20.00 hod.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

31.  10. – 2. 11. 2018 
(JESENNÉ PRÁZDNINY)

29. 10. KLÁRA, KLARISA, KIARA
 - Deň narodenia Ľudovíta Štúra 

(pamätný deň)
 (Svetový deň psoriázy)
30. 10. ŠIMON, SIMONA
 - Výročie Deklarácie 

slovenského národa (štátny 
sviatok a pamätný deň)

31. 10.  AURÉLIA
 - Deň reformácie (pamätný deň)
 (Svetový deň sporenia)
01. 11. DENIS, DENISA
 - Sviatok všetkých svätých (deň 

pracovného pokoja)
 (Svetový deň vegetariánov)
02. 11. PAMIATKA ZOSNULÝCH
 (Európsky deň občianskeho 

práva / Svetový deň cestovín)
03. 11.  HUBERT
 (Sviatok sv. Huberta - patróna 

poľovníkov)
04. 11. KAROL, JESIKA
05. 11.  IMRICH
 (Svetový deň behu)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
29. 10. PRETTY / ALADIN, CIARA
30. 10.  MIKY / HROM
31. 10.  CINDY / ERNY
01. 11.  RITA / NELA
02. 11.  LADY / KIKI
03. 11.  ARAGON / ALT
04. 11.  LUMP / ARNIKA
05. 11. SUZY / HYACINTA
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK 

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 15. kolo

FK HUMENNÉ  
– SPIŠSKÁ NOVÁ VES

1:1 (0:1)

Góly: 55. Pavol Ruskovský – 2. Dávid 
Kočik. 
Žlté karty: 22. Pa. Ruskovský, 59. S. 
Andrić, 79. M. Dolutovský – 19. T. 
Tkáč, 25. K. Sedláček, 84. T. Šoltés, 
90. Š. Dunajčan. R: Š. Molitoris – D. 
Capik, J. Cuprák. D: 200.

FK HE: D. Vohar – J. Bialončík, Pe. 
Kokočák, C. Vasiľ, S. Andrić (89. D. 
Matta), M. Dolutovský, F. Sitarčík, P. 
Radovanović, M. Zlacký (46. L. Kraj-
ník), D. Popik, Pa. Ruskovský. Tréner: 
Puniša Memedović.

FK NOVES: R. Stančák – Š. Mar-
kulík, J. Kamenický, K. Sedláček, Š. 
Dunajčan, T. Šoltés, T. Tkáč, L. Kováč, 
D. Kočik (90. L. Cmorej), R. Hagara 
(90. M. Kačír), P. Hojstrič (64. J. Lap-
šanský). Tréner: Ľuboš Ontko.

PREŠOV B - MFK SNINA 
3:5 (3:3)

G: 9. Adam Jozef Oravec, 23. Peter 
Milenky, 32. Amir Mašić – 6. a 30. 
Frederik Svistun, 13. (11 m) a 83. Jozef 
Skvašík, 69. Jozef Lukáč.

GIRALTOVCE 
 - MFK VRANOV NAD TOPĽOU 

2:1 (2:1)
G: 11. Patrik Kuriplach, 25. Tomáš 
Jurč – 3. Matúš Digoň. 
Stropkov – Šarišské Michaľany 0:1 / 
Plavnica – Svidník 0:0 / Veľké Revištia 
– Krompachy 2:0 / Bardejovská Nová 
Ves – FC Košice 0:7.

FC Košice 14 13 0 1 44:4 39
Vranov 14 11 1 2 36:8 34
Humenné 14 9 2 3 24:15 29
Snina 14 9 1 4 28:21 28
Šariš. Michaľany 14 9 0 5 25:13 27
Spiš. Nová Ves 14 7 2 5 23:21 23
Svidník 14 6 2 6 17:16 20
Krompachy 14 5 1 8 13:17 16
V. Revištia 14 4 3 7 13:19 15
Stropkov 14 4 2 8 16:20 14
Maria Huta 14 4 2 8 16:27 14
Plavnica 14 3 4 7 18:27 13
Giraltovce 14 4 0 10 12:22 12
Prešov B 14 3 1 10 15:47 10
Bardejov. N. Ves 14 2 3 9 15:38 9

Dušičkové počasie im predčasne odobralo vietor z plachiet
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-MJK-; Humenné, Martin; FOTO MJK 

ST. NICOLAUS 
1. HOKEJOVÁ LIGA - 13. kolo

MHK HUMENNÉ – MARTIN
3:6 (0:3, 3:1, 0:2)

Góly: 55. Oliver Jokeľ (1:3 
– Ondrej, Petráš), 55. Vla-
dislav Solomonchak (2:3 
– Babynets, Bylina) – 42. 
Róbert Krajči (0:1 – Ďuriš, 
Kokavec), 44. (PH1) Róbert 
Krajči (0:2 – Kokavec, Re-
hák), 47. Róbert Krajči (0:3 
– Serkin, Jakubík).
R: Pe. Korba – V. Wolf, R. 
Gavalier. D: 630.
Strely: 39-28. Zákroky 
brankára: 22-36. Presilov-
ky: 1/7 – 1/6. Oslabenia: 5/6 
– 6/7. Vylúčenia: 6-7.
MHK: Dušan Sidor – M. 
Ondrej, Ľ. Buraľ, V. So-
lomonchak, G. Bylina, M. 
Baláž – B. Pavúk, A. Mač-
kovič, F. Vaško, S. Babynets, 
I. Fedorko – Ch. Michalčin, 
M. Krempaský, O. Jokeľ, F. 
Vrábeľ, Š. Petráš – J. Kame-
nický, J. Šiňanský, D. Mar-
kuš, R. Duhoň. Tréner: Milan 
Staš.
HK: Branislav Bernát – J. 
Tabaček, A. Themár, J. Mar-
kovič, J. Langhammer, M. 
Rudzan – M. Pacalaj, J. Bur-

zík, F. Poliaček, A. Jurášek, 
I. Brezniak – T. Rusina, F. 
Oravec, L. Zeliska, M. Dírer, 
T. Pokrivčák – M. Rechtorík, 
M. Barto, I. Brveník. Tréner: 
Róbert Spišák.

Považská Bystrica – Ska-
lica 2:3, Topoľčany – Micha-
lovce 2:1, Dubnica nad Vá-
hom – Trnava 4:1, Bratislava 
– Spišská Nová Ves 3:4 SN, 
Prešov – Nové Zámky B 4:2.

Michalovce 14 11 1 1 1 76:23 36
Martin 14 10 2 2 0 61:27 36
Skalica 14 7 5 1 1 76:36 32
Dubnica n/V 15 10 0 1 4 67:36 31
Topoľčany 14 7 3 1 3 48:32 28
HC Bratislava 13 5 0 5 3 43:35 20
Humenné 14 5 1 1 7 57:50 18
Spiš. N. Ves 14 4 3 2 5 36:44 17
P. Bystrica 13 3 2 3 5 38:45 16
Trnava 13 3 0 1 9 34:55 10
Prešov 14 2 1 0 11 35:65 8
N. Zámky B 14 0 0 0 14 16:123 0
HK Orange 20 8 2 0 0 6 18:34 6

Ani ďalšia previerka z hokejky agilného súpera nevyšla podľa predstáv
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(ma), -MJK-; Humenné

Vo štvrtok 18. októbra sa 
v Humennom uskutočnili 
Školské majstrovstvá re-
giónu HE, SV a VT v rapid 
šachu študentov stredných 
škôl  2018/2019. Organizo-
vala ich nezisková organi-
zácia Šachy Reinter, n. o. 

V dvoch oddelených turnaj-
och zasadlo za šachovnice 8 
študentiek a 35 študentov. 
Oba turnaje sa hrali tempom 
2 x 15 minút + 5 sekúnd / 
ťah. Zatiaľ, čo študentky hra-
li kruhovým systémom kaž-
dá s každou, študenti súťažili 
švajčiarskym systémom na 
sedem súťažných kôl. 
Medzi študentkami domino-
vala žiačka Gymnázia arm. 

gen. L. Svobodu z Humen-
ného, Stela Simonová a z 
turnaja študentov vzišiel ví-
ťazne Jozef Bednár z vra-
novského Gymnázia C. Da-
xnera. 
Na záver sa odovzdávalo 
spolu dvadsať dva cien. Vy-
hodnocovalo sa nielen cel-
kové poradie oboch turnajov, 
ale aj poradie víťazov a víťa-
ziek v každom samostatnom 

o k r e s e , 
ktorí budú 
svoje ško-
ly repre-
zentovať v 
krajskom 
kole. 

Repre-
zentantky 
okresu 
Humen-
né:  
1. miesto: 
Stela Si-
monová 
(GAGLS 
Humenné) 
2. miesto: 
Mária 
Jakubová 
(GAGLS 
Humenné) 
3. miesto: 
Michaela 
Balogová 
(GAGLS 
Humenné)
Repre-
zentantky 
okresu 
Snina:  
1. miesto: 
Katarína 
Minčičová 
(CSŠ Sni-
na) 
2. miesto: 
Alžbeta 
Hudáková 
(Gym-
názium 
Snina) 
3. miesto: 
Erika 
Koveňová 
(CSŠ Sni-
na) 
4. miesto 
Aneta 
Hudáková 

(Gymnázium Snina)
Reprezentanti okresu Hu-
menné:  
1. miesto: Daniel Lopata 
(GAGLS Humenné) 
2. miesto: Damián Varga 
(GAGLS Humenné) 
3. miesto: Andrej Čopík 
(Obchodná Akadémia Hu-
menné)
Reprezentanti okresu Sni-
na:  
1. miesto: Tomáš Harvan 
(Gymnázium Snina) 
2. miesto: Benjamín Štutika 
(SPŠ Snina) 
3. miesto: Alex Telehanič 
(SPŠ Snina)
Reprezentanti okresu Vra-
nov nad Topľou:  
1. miesto: Jozef Bednár 
(Gymnázium C. Daxnera, 
Vranov) 
2. miesto: Daniel Fecenko 
(CSŠ Vranov) 
3. miesto: Lukáš Šimkanin 
(CSŠ Vranov) 
4. miesto: Erik Bednár (Ob-
chodná Akadémia Vranov 
n/T.)

Svojich zástupcov na turnaj 
vyslalo jedenásť stredných 
škôl (5 z Humenného, 3 zo 
Sniny a 3 z Vranova nad 
Topľou). V porovnaní s iný-
mi okresmi Slovenska je to 
pri súťažiach stredoškolákov 
výnimočne vysoký počet. 
„Nesmierne nás teší, že na 
školách nášho regiónu sa 
podporuje spomedzi iných 
športov výrazne aj šach. S 
mnohými účastníkmi sa stre-
távame na šachových súťa-
žiach už od prvého stupňa 
povinnej školskej dochádzky 
a vidíme ich rásť. Je úžasné, 
že láska k šachu ich neopúšťa 
a každý rok sa rady šachistov 
na školách rozširujú. Deje sa 
tak vďaka ukážkovej podpore 
vedenia škôl v regióne a vďa-
ka kvalitne odvedenej práci 
pedagógov. Ďakujeme všet-
kým zúčastneným za výbornú 
priateľskú atmosféru, féro-
vý prístup a bezproblémový 
priebeh podujatia,“  zhodno-
til priebeh turnaja jeho riadi-
teľ i šéf klubu Šachy Reinter, 
n. o., Ing. Jaroslav Pčola.

Stela Simonová a Jozef Bednár sú šachistami regiónu

Trojica najúspešnejších  šachistiek na  turnaji  -  zľava: Mária  Jakubová  (GAGLS Humenné, 2. 
miesto),  víťazka  Stela  Simonová  (GAGLS  Humenné)  a  Katarína  Minčičová  (CSŠ  Snina,  3. 
miesto). | FOTO ARCHÍV MA

Najlepší  šachisti  školských majstrovstiev  regiónu  -  zľava:  Benjamín  Štutika  (SPŠ  Snina,  3. 
miesto),  víťaz  Jozef  Bednár  (Gymnázium  C.  Daxnera  Vranov  nad  Topľou)  a  Tomáš Harvan 
(Gymnázium Snina, 2. miesto). | FOTO ARCHÍV MA
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PRE ĽUDÍ V MESTE 

RIEŠME VECI 

S NADHĽADOM

Arnošt  FOFF
kandidát na poslanca MsZ za volebný obvod č.1HUMENNÉ

Mesto

Objednávateľ: Arnošt FOFF, Osloboditeľov 53, 066 01 Humenné / Zhotoviteľ: JMS POLYGRAF sro, 01841 Dubnica nad Váhom, IČO: 36338681

17

17

Mám 58 rokov, stredoškolské vzdelanie, kompletnú rodinu
a som Humenčan. Som súkromný podnikateľ a mám boha-
té skúsenosti v tomto sektore, ktoré by som rád odovzdal
nastupujúcej generácii v našom meste. Medzi moje najväčšie záľuby patrí športové lietanie. 
Som pilotom a učiteľom lietania. Mojim cieľom je nájsť 
spoločnú cestu s primátorom a poslancami, pri riešení 
požiadaviek občanov nášho mesta.

Vážení spoluobčania !
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objednávateľ: ARNOŠT FOFF, OSLOBODITEĽOV 53, 066 01  HUMENNÉ  dodávateľ: VIHORLAT PRESS, s.r.o., CHEMLONSKÁ 1, 066 01  HUMENNÉ; IČO: 36 457 370


