
PONDELOK | 26. NOVEMBRA 2018 | ČÍSLO 48 | ROČNÍK III.VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Z HUMENNÉHO

Novinárka oľutovala, že neodmietla 
napísať  rozhovor s primátorkou J. Vaľovou

Novinárka, ktorá písala pred komunálnymi voľbami v dámskom časopise o primátorke Jane Vaľovej, tvrdí, že stokrát oľutovala, 
že ten rozhovor neodmietla. Vo svojom blogu uviedla, že šéfka ju mala uistiť, že je to jej posledná špinavá práca. Veľmi sa teší, 

že obyvatelia Humenného volili tak, ako volili, a že sa nenechali ovplyvniť rozhovorom, ktorý urobila s primátorkou.

Pri Mestskej polícii  
a Detskej poliklinike 
vznikne vyše 70 parkovacích 
miest

Colníci zistili u taxikárov 
viacero porušení zákona. 
Kontrolovali aj taxikárov  
v Humennom   Viac na str. 3   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Pred komunálnymi voľbami sa na 
Humenčanov pomaly z každej stra-
ny valili rôzne volebné noviny, letá-
ky a články, ktoré propagovali jed-
notlivých kandidátov na post primá-
tora. Rozhovory a články, v ktorých 
figurovala primátorka Jana Vaľová, 
vyšli krátko pred voľbami aj v nie-
ktorých celoslovenských časopisoch 
ako Plus 7 dní, Život či v dámskom 

lifestylovom časopise Madam Eva. 
Novinárka Silvia Gašparcová, ktorá 
písala pre mesačník Madam Eva, 
napísala blog s názvom O politike 
a pipinách zo ženských časopisov, 
kde opísala detaily, prečo napísala 
článok o primátorke Jane Vaľovej 
a ako k tomu došlo. 

Rozhovor s Vaľovou robiť 
nechcela
Gašparcová napísala rozhovor s pri-

mátorkou Janou Vaľovou pod me-
nom Silvia Petríková. Gašparcová 
vo svojom blogu uviedla, že rozho-
vor s Janou Vaľovou im predostrela 
šéfredaktorka ako povinnú jazdu. 
„Všetci sme boli pobúrení, všetky 
redaktorky Madam EVY. Rozhovo-
ry s politikmi sme doteraz nerobili. 
Ono sa vám to možno nezdá, ale 
naše čitateľky nie sú hlúpe. Ako 
im asi takýto rozhovor vysvetlíme? 
Špinavú prácu som mala urobiť ja. 

Nesúhlasila som, oponovala som, 
ale asi chabo. Šéfka prikázala jas-
ne, mala som ju urobiť ja. Bolo to 
presne v dobe, keď v našej redakcii 
vládla stiesnená atmosféra. Takmer 
ako v Humennom. V redakcii sa 
šepkalo o racionalizácii, zopár kole-
gýň redakciu aj opustilo. Dva týždne 
som nosila v hlave Vaľovú, snívalo 
sa mi o nej, rozmýšľala som, že po-
dám výpoveď. Lenže kam pôjdem? 
Do XY iných médií, ktoré vlastní 
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tiež rovnaký majiteľ? Do SME, kde 
má Penta menšinový podiel? Ale-
bo k inému slovenskému žraloko-
vi? Nakoniec som zostala, pretože, 
ako už viete, som pomerne váhavá. 
A šéfka ma uistila, že je to moja po-
sledná špinavá práca,“ napísala na 
Blogu N Silvia Gašparcová.

Novinárka: Stokrát som to 
oľutovala
Gašparcová napísala, že v danom 
čase, keď robila rozhovor s Vaľovou, 
ešte o dokumente Eda Cichu, ktorý 
odkryl, aká atmosféra strachu panu-
je v Humennom, nevedela. „Nikde 
sa nepísalo o strachu a terore v Hu-
mennom. Ak by som mala vtedy tieto 
informácie, asi by som si tou päsťou 
tresla a povedala NIE,“ skonštato-
vala Gašparcová. Uviedla, že stokrát 
oľutovala, že ten rozhovor neodmiet-
la. „Hlavne po všetkých tých infor-
máciách, ktoré sa vynorili v posled-
ných týždňoch. Táto neblahá udalosť 
je ale pre mňa v niečom dobrá. Dnes 
už viem, že nabudúce budem princi-
piálna a tresnem si päsťou.“ 

Mediálna odborníčka: 
Z primátorky urobili 
takmer historickú 
osobnosť Humenného
Článkom, ktoré boli publikované 
pred voľbami o Jane Vaľovej, sa 
venovala aj známa mediálna blo-
gerka a šéfredaktorka webu OME-
DIACH.com Miroslava Kernová, 
ktorá hodnotí etiku v žurnalistike, 
prešľapy novinárov a zásahy do ich 
práce. Kernová vo svojom blogu 
konštatuje, že rozhovor s Vaľovou 
vyšiel v čase, keď časopis Madam 
Eva bol pod vydavateľstvom News 
and Media Holding, ktoré patrí fi-
nančnej skupine Penta. Kernová 
v blogu uviedla, že vo vydavateľstve 
Penty vyšlo niekoľko článkov, ktoré 

vyzerali ako skryté PR pre primá-
torku a kandidátku v komunálnych 
voľbách Janu Vaľovú zo Smeru. 
„Viaceré ju jednostranne ospevo-
vali, chválili či urobili z nej takmer 
historickú osobnosť Humenného,“ 
uviedla Kernová na blogu ome-
diach.com. Gašparcová už v súčas-
nosti pre spomínaný lifestylový ča-
sopis nepracuje. Ako sama konšta-
tuje, vôbec to neľutuje. „Dnes som 
už bývalá redaktorka lifestylových a 
ženských médií. A to „bývalá“ sa mi 
píše celkom príjemne. Veľmi sa te-
ším, že obyvatelia Humenného vo-
lili tak, ako volili. A že sa nenechali 
ovplyvniť priateľským a nekonflikt-
ným rozhovorom o tom, ako skĺbiť 
rolu matky a političky,“ uviedla na 

záver vo svojom blogu. Mediálna 
odborníčka Miroslava Kernová 
ocenila otvorený blog Gašparcovej. 
„Oceňujem redaktorku, že síce ne-
skoro, ale že sa ozvala, ešte takto 
verejne, a popísala, ako k rozhovoru 
došlo.“

Meričko porazil Vaľovú 
výrazným rozdielom
Ani rozhovory a články v celoslo-
venských časopisoch, ktoré „ospe-
vovali“ primátorku Janu Vaľovú, 
nestačili na to, aby svoj post obhá-
jila. V komunálnych voľbách, ktoré 
sa uskutočnili v sobotu 10. novem-
bra, prehrala s protikandidátom 
a jej najväčším rivalom Milošom 
Meričkom (OĽaNO, KHD, SaS, 
Strana občianskej ľavice, Strana 
práce, Progresívne Slovensko, Spo-
lu - občianska demokracia) výrazne. 
Kandidát širokej koalície ju porazil 
o 2 521 hlasov. Kým Vaľovej (Smer-
SD, MOST-HID, SZS) dalo svoj hlas 
4 391 voličov, Miloš Meričko získal 
až 6 912 hlasov.

Zdroj: Blog N: Omediach.com, Blog 
N : Silvia Gašparcová

porkačovanie zo strany 1 

Novinárka oľutovala, že neodmietla napísať rozhovor s primátorkou J. Vaľovou

Projekt zdravotných sestier z Humenného pomáha dlhodobochorým a ich rodinám

tasr, mpo, Slovensko    

Hlavnou témou druhého ročníka 
celoslovenskej pacientskej konfe-
rencie Asociácie na ochranu práv 
pacientov (AOPP) SR bola včasná 
intervencia pri prevencii, diagnos-
tike a liečbe pacientov s onkologic-
kými, neurologickými, civilizačný-
mi ochoreniami, ale aj s diabetom. 
Dvojdňová konferencia sa uskutoč-
nila koncom uplynulého týždňa v 
Bratislave. „Je potrebné spájať sily 
všetkých dotknutých subjektov – 
pacientov, lekárov, poisťovní aj mi-
nisterstva zdravotníctva tak, aby sa 
dobré príklady včasnej intervencie a 
inovácií nielen zo zahraničia zavá-

dzali do širokej praxe čo najskôr,“ 
hovorí prezidentka AOPP SR Mária 
Lévyová. „Chronickí pacienti v rám-
ci včasnej intervencie by mali vedieť, 
aké sú najnovšie inovácie a možnos-
ti ich liečby tak, aby ich zdravotný 
stav bol stabilizovaný a aby sa kva-
lita ich života zlepšovala,“ doplni-
la. Na konferencii odzneli viaceré 
prezentácie noviniek v oblasti diag-
nostiky i prevencie najzávažnejších 
ochorení. Okrem nich odborní spí-
kri hovorili aj o inováciách v lieč-
be a terapeutických postupoch. O 
svoje skúsenosti sa podelili aj pa-
cienti. Ďalšími témami tohtoročnej 
konferencie boli klinické skúšania 
liekov a biologicky podobné lieky. 

„Minulý rok sme mali na Slovensku 
iba 95 klinických skúšaní, čo je veľ-
mi málo. Našou snahou je priblížiť 
pacientom podmienky klinického 
skúšania liekov u nás, a kde o tom 
môžu získať potrebné informácie,“ 
uviedla Lévyová. Pacient podľa nej 
potrebuje mať informácie o tom, že 
liečba biologicky podobnými liekmi 
je bezpečná, kvalitná, že mu pomô-
že. „Chceme tiež upozorniť na to, že 
pri nižších cenách je možné vďaka 
biologicky podobným liekom liečiť 
viac pacientov,“ vysvetlila. Na kon-
ferencii krstili ďalšie vydanie Senior 
boxov, ktoré pomáhajú dlhodobo 
chorým a ich rodinám. Projekt zre-
alizovali sestry, zakladateľky Ošet-

rovateľského centra a Slnečného 
domu v Humennom, ktoré sa sta-
rajú o dlhodobo chorých klientov. 
Program konferencie vyvrcholil ve-
černým udeľovaním ocenení Môj le-
kár a Moja sestra za účasti minister-
ky zdravotníctva Andrey Kalavskej. 
V sobotu sa uskutočnila mimoriad-
na panelová diskusia k aktuálnej 
téme revízie úhrad liekov, na ktorej 
sa zúčastnili nielen zástupcovia mi-
nisterstva zdravotníctva, ale aj pois-
ťovní a farmaceutického priemyslu. 
Druhý deň konferencie patril wor-
kshopom, na ktorých sa účastníci 
mohli naučiť napríklad rýchle re-
cepty pre pacientov s potravinovou 
intoleranciou. 

Na celoslovenskej pacientskej konferencii krstili ďalšie vydanie Senior boxov, ktoré pomáhajú dlhodobo chorým a ich rodinám. Projekt 
zrealizovali sestry, zakladateľky Ošetrovateľského centra a Slnečného domu v Humennom, ktoré sa starajú o dlhodobo chorých klientov.
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Colníci zistili u taxikárov viacero porušení zákona. Kontrolovali aj taxikárov v Humennom  

Pri Mestskej polícii a Detskej poliklinike vznikne vyše 70 parkovacích miest

tasr, Prešovský kraj   

Ako TASR informovala ho-
vorkyňa Colného úradu 
v Prešove Katarína Bebčáko-
vá, cieľom kontroly bolo zis-
tiť, či taxikári riadne evidujú 
prijaté platby od zákazníkov 
a či im následne vydávajú 
pokladničný doklad, respek-
tíve potvrdenie o zaplatenom 
cestovnom, ktorý spĺňa nále-
žitosti podľa zákona o použí-
vaní elektronickej registrač-
nej pokladnice. „Súčasne pri 
kontrolách bola preverená 
u prevádzkovateľov taxisluž-
by držba dokladov, ktorými 

sú koncesia na prevádzko-
vanie taxislužby a preukaz 
vodiča vozidla taxislužby, 
ktorých držba je jednou 
zo základných zákonných 
podmienok na poskytova-
nie takéhoto druhu služby,“ 
uviedla Bebčáková. Počas 
akcie, ktorá sa uskutočnila 
v dňoch 17. a 18. novembra, 
colníci celkovo skontrolovali 
siedmich prevádzkovateľov 
taxislužby, pričom nedodr-
žiavanie zákona zistili v pia-
tich prípadoch. Za tieto po-
rušenia zákona uložili pokuty 
vo výške 2640 eur. „Napriek 
avizovaným kontrolám col-
níci zistili, že taxikári nedo-

držiavajú zákon. Vo všetkých 
piatich zistených prípadoch 
išlo o nezaevidovanie tržby, 
či už v elektronickej regis-
tračnej pokladnici, alebo vo 
virtuálnej registračnej pok-
ladnici. Z celkového počtu 
v dvoch prípadoch išlo o prvé 
porušenie zákona, kde boli 
uložené pokuty rozhodnu-
tím na mieste vo výške 330 
eur. V ostatných troch prí-
padoch bolo zistené opako-
vané porušenie zákona, za 
čo colníci uložili pokuty vo 
výške 660 eur a bol vydaný 
zákaz poskytovania služby 
na konkrétne časové obdo-
bie, v trvaní dvoch až štyroch 

hodín,“ priblížila Bebčáková 
s tým, že porušenia zákona v 
tejto kontrolnej akcii dosiah-
li hodnotu 71 percent. Na-
posledy vykonal Colný úrad 
Prešov vo svojom územnom 
obvode kontrolu u prevádz-
kovateľov taxislužieb v sep-
tembri tohto roku. Porušenie 
zákona bolo zistené u troch 
zo štyroch kontrolovaných 
prevádzkovateľov. „Opako-
vaná kontrola nedopadla 
o nič lepšie. Colný úrad Pre-
šov preto upozorňuje, že v 
uvedených kontrolách bude 
aj naďalej pokračovať,“ do-
dala Bebčáková. 

Milan Potocký, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na nedostatok parkovacích 
miest pred budovou Detskej 
polikliniky na Hviezdosla-
vovej ulici v Humennom 
a v blízkosti Mestskej polície 
sa už niekoľko rokov sťažovali 
vodiči, pacienti, ale aj lekári, 
ktorí mali problém zaparko-
vať pred budovou, kde majú 
svoje ambulancie. Mesto pre-
to nedávno začalo s výstavbou 
nového parkoviska, ktoré sa 
nachádza z južnej strany po-
likliniky, medzi budovou po-
likliniky a mestskou políciou. 
Kamenný múr, ktorý objek-
ty rozdeľoval, už odstránili. 
Pred samotnou realizáciou 
parkoviska bolo najprv po-
trebné vyrúbať vyše 50 ihlič-
natých a divorastúcich stro-
mov. Mesto na svojej webovej 
stránke informovalo, že stro-
my boli vysušené a napadnu-

té kôrovcom. Vplyvom silnej-
šieho vetra sa mohli vyvrátiť 
a poškodiť zaparkované autá 
alebo niekoho zraniť. Navy-
še plytké koreňové systémy 
narúšali statiku bývalého 
oporného múra. Samosprá-
va na internetovej stránke 
mesta informovala, že výstav-
ba parkoviska sa uskutoční 
v dvoch etapách. Počas prvej 
etapy, ktorú zrealizuje spo-
ločnosť TESAR-DACH, s. r. 
o., vznikne 39 parkovacích 
miest a príjazdové komuniká-
cie. Suma na realizáciu prvej 
etapy predstavuje podľa sa-
mosprávy najnižšiu cenu vo 
verejno-obchodnej súťaži a to 
presne 179 520 eur. Po dokon-
čení II. etapy tu bude celkovo 
až 73 nových parkovacích 
miest. Po ukončení staveb-
ných prác je naplánovaná aj 
náhradná výsadba trávnika, 
stromov a kríkov, ktoré budú 

zároveň slúžiť aj ako prírodná 
protihluková stena. 
Situácia s parkovaním pred 
budovou Detskej polikliniky 
bola komplikovaná už niekoľ-
ko rokov. Potvrdili to pacienti 
aj samotní lekári. V budove 
sídli 17 zdravotníckych zaria-
dení, výdajňa zdravotníckych 
potrieb aj lekáreň. Objekt po-
likliniky prešiel v roku 2011 
výraznou rekonštrukciou, 

ktorú financovalo mesto zo 
svojho rozpočtu sumou viac 
ako 208-tisíc eur. V rámci 
rekonštrukčných prác bola 
zateplená budova, pribudla 
nová strešná krytina, nová 
fasáda, okná a dvere. Rozší-
renie a prepojenie parkoviska 
pri objektoch Detská polikli-
nika a Mestská polícia zaradi-
li poslanci medzi plán inves-
tičných akcií ešte v roku 2017.

Problémy s parkovaním v blízkosti Detskej polikliniky a Mestskej polície v Humennom by malo čoskoro vyriešiť nové parkovisko, 
ktorého výstavbu financuje miestna samospráva. Na odstavnej ploche vznikne 73 parkovacích miest.

Taxikári neevidujú tržby v registračnej pokladnici aj napriek opakovaným porušeniam zákona o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice (ERP). Aj to odhalila kontrolná akcia, ktorú vykonali colníci Colného úradu Prešov u prevádzkovateľov taxislužby 

v okresných mestách Humenné, Poprad, Bardejov a Vranov nad Topľou. V Prešove colníci nezistili porušenie zákona.
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Policajti zadržali dvojicu, ktorá okrádala seniorov po celom Slovensku. Páchatelia úradovali aj v Humenskom okrese 

Policajti sa zamerali na vodičov, ktorí telefonujú počas jazdy  

Pri obci Hostovice našli mŕtvu zubricu, podľa všetkého ju niekto zastrelil

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Žilinskí policajti zadržali v 
uplynulých dňoch 64-roč-
ného muža a 28-ročnú ženu 
z Fiľakova, podozrivých z 
okrádania seniorov po celom 
Slovensku. TASR o tom infor-
movala hovorkyňa Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru 
(KR PZ) v Žiline Jana Balo-
gová. Doplnila, že dvojica sa 
mala ešte v roku 2016 v lete 
priviezť do obce v okrese Žili-
na. „Mladá žena mala vstúpiť 
do dvora rodinného domu a 
osloviť 86-ročnú dôchodkyňu. 
Predstavila sa ako lekárka zo 
Sociálnej poisťovne, pričom s 
odôvodnením vrátenia peňa-

zí z poisťovne požadovala od 
dôchodkyne vydanie peňazí z 
preplatku. Spoločne mali vojsť 
do domu, kde mladá žena mala 
rozhovorom a presúvaním sa 
po rôznych miestnostiach v 
dome odpútať pozornosť dô-
chodkyne. To mal využiť jej 
komplic a zo spálne odcudziť 
obálku s finančnou hotovos-
ťou okolo 1000 eur,“ uviedla 
Balogová. „Po dvojici polícia 
pátrala dlhší čas a ako vyšlo 
najavo, mala obdobným kona-
ním okradnúť najmenej ďalšie 
štyri osoby na východnom Slo-
vensku v okresoch Humenné, 
Poprad, Stará Ľubovňa, Bar-
dejov a jednu osobu v Bánov-
ciach nad Bebravou,“ dodala 

k r a j s k á 
pol icajná 
h o v o r k y -
ňa. Vyšet-
rovateľ KR 
PZ v Žiline 
o b v i n i l 
64-ročné-
ho muža 
a 28-roč-
nú ženu 
zo zločinu 
krádeže v 
súbehu so 
z loč inom 
porušova-
nia domo-
vej slobody spáchaných for-
mou spolupáchateľstva a bol 
spracovaný návrh na vzatie 

obvinených do väzby, uzavrela 
Balogová.

mpo, Prešovský kraj 

„Na základe prijatých opatrení 
za účelom  pozitívneho ovplyv-
nenia bezpečnostnej situácie na 
cestách Prešovského kraja bola 
v utorok 20. novembra popoludní 

vykonaná osobitná kontrola. 113 
policajtov zaradených do výkonu 
tejto služby sa zameralo na kon-
trolu dodržiavania ustanovených 
alebo obmedzených rýchlostí 
jazdy vodičmi vozidiel, na zabez-
pečenie dodržiavania pravidiel 

počas vedenia vozidla, zákaz po-
užívať telefónny prístroj okrem 
telefonovania s použitím systému 
voľné ruky,“ priblížila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová. Spresnila, že ziste-
ných bolo 199 priestupkov, z kto-

rých bolo 189 vyriešených v blo-
kovom konaní a 10 priestupkov 
bolo vyriešených napomenutím. 
Prítomnosť alkoholu bola zistená 
u 1 vodiča motorového vozidla 
nad 1 promile.

tasr, Snina 

Ako pre TASR uviedol obhliada-
júci zverolekár Vladislav Juško, 
kadáver zubrice bol nájdený v ne-
deľu 18. novembra. „Zistilo sa, že 
je už uhynutá minimálne týždeň,“ 
vysvetlil s tým, že viac ako týždeň 
nevysielal signál ani jej monito-
rovací obojok. „Po obhliadke bolo 
zistené, že má dosť veľký otvor do 
hrudného koša, kde už predátori 
vykonali svoj podiel práce,“ pri-
blížil s tým, že okrem ďalšieho 
poranenia konečníka u nej iné 
zranenia nezistili. „Dnes sme spo-

lu s políciou a pracovníkmi Ná-
rodného parku Poloniny vykonali 
komplexnejšiu pitvu. Bolo potvr-
dené, že bezprostrednou príčinou 
úmrtia bolo zasiahnutie strelnou 
zbraňou, ale nepodarilo sa nájsť 
žiaden projektil,“ povedal Juško. 
Samica mala podľa jeho ďalších 
slov do desiatich rokov. Presný 
vek budú ešte zisťovať po komu-
nikácii s poľskou stranou, keď-
že, ako ďalej uviedol, celé stádo 
zdržiavajúce sa pri Hostoviciach 
prešlo na Slovensko práve odtiaľ. 
„Pochádza odtiaľ aj zubor Matúš, 
ktorý je umiestnený v sninskej 

minizoo,“ doplnil. Skonštatoval, 
že išlo o jednu z dvoch samíc 
v tomto stáde. Ostala v ňom teda 
už iba jedna zubrica so štyrmi 
býkmi. „Čo je najhoršie, že tie 
monitorovacie obojky sú už ne-
funkčné. Nie sme schopní lokali-
zovať tie zubry a toto je veľmi zlé,“ 
uviedol zverolekár s tým, že sa 
budú snažiť nájsť spôsob, ako by 
ich mohli postupne vymeniť, aby 
sa podobné udalosti neopakovali. 
Ako TASR informovala prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová, podľa predbežných 
informácií došlo k úmrtiu zubrice 

z nezákonného dôvodu. „Na zák-
lade tejto skutočnosti poverený 
príslušník Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Snine začal 
trestné stíhanie vo veci trestného 
činu porušovania ochrany rastlín 
a živočíchov spáchaného v súbe-
hu s trestným činom pytliactva,“ 
priblížila s tým, že zákon pre 
páchateľa tohto trestného činu 
stanovuje trestnú sadzbu odňatia 
slobody až na dva roky. „Polícia 
na prípade intenzívne pracuje, 
vykonávame všetky potrebné 
procesné úkony,“ uzavrela.

Počas akcie zistili policajti na cestách Prešovského kraja  takmer 200 vodičov, ktorí sa počas jazdy  
nevenovali plne riadeniu vozidla a telefonovali z mobilného telefónu.

V katastri obce Hostovice v Sninskom okrese našli kadáver samice zubra. Ide o chráneného živočícha.  
Podľa predbežných zistení ju niekto zastrelil. Polícia začala v tejto súvislosti aj trestné stíhanie. 
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Úprimne, ešte raz aj touto formou, ďakujeme Humenčanom za 
prejavenú dôveru v komunálnych voľbách 10. novembra 2018. 

Ich výsledok je pre nás veľkým záväzkom.

Nakoľko chceme predísť rôznym špekuláciám 
a dezinformáciám, radi by sme vás informovali o tom, 
že aktuálne sa intenzívne pripravujeme na prevzatie 

zodpovednosti za naše mesto.

O dianí v Humennom vás budeme včas informovať a naše 
prvé rozhodnutia  zverejníme  po ustanovujúcom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť a dôveru.

Vyhlásenie koalície SPÁJAME SA PRE HUMENNÉ
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Colníci opäť  darujú palety na humanitárne účely

Zdravie: Rakovina pankreasu podľa epidemiológov zabíja čoraz viac ľudí

ts, Michalovce   

Colný úrad Michalovce bezodplat-
ne ponúka 1512 kusov plochých 
drevených paliet na humanitárne 
účely, t. j. na činnosti uskutoč-
ňované s cieľom zaistiť základné 
potreby obyvateľstva, ktoré sa 
ocitlo v ťažkej  životnej situácii, 
hmotnej núdzi alebo bolo postih-
nuté mimoriadnou situáciou. To-
var colníci zaistili pre podozrenie, 
že ide o falzifikáty. Tieto palety sú 

neoprávnene označené ochrannou 
známkou a porušujú tak práva 
ochrany duševného vlastníctva. 
Takýto tovar je možné poskytnúť  
napríklad Správe štátnych hmot-
ných rezerv SR, poskytovateľovi 
sociálnych služieb, zariadeniam 
sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately alebo zdravotníc-
kym zariadeniam, neziskovej orga-
nizácii alebo inej právnickej osobe, 
ktorá nie je podnikateľom, ak tieto 
osoby preukázateľne počas naj-

menej jedného kalendárneho roka 
poskytovali starostlivosť v zariade-
niach uvedených v písmene b). 
Uvedený tovar je možné použiť 
napr. na vykurovanie priestorov. 
Záujemcovia môžu v prípade zá-
ujmu podať žiadosť o poskytnutie 
tovaru na humanitárne účely v ter-
míne do 17.12.2018 na adresu:
Colný úrad Michalovce, Plynáren-
ská 4, 071 01  Michalovce.  V žia-
dosti okrem základných údajov 
uvádzajte aj počet kusov paliet, 

o ktorý máte záujem, spôsob použi-
tia a miesto vykládky, resp. miesto 
konečnej spotreby tovaru. Bližšie 
informácie o podmienkach poskyt-
nutia tovaru na humanitárne účely 
v prípade potreby poskytne Mgr. 
Martina Fabiánová, t. č. +421-56-
6872456  +421-905-321381, mar-
tina.fabianova@financnasprava.
sk. O prideľovaní sa rozhodne pod-
ľa poradia prijatých žiadostí až do 
vyčerpania celkového počtu ponú-
kaného tovaru.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO   

Najväčším problémom sú jej 
nešpecifické príznaky, väčšinou 
nevoľnosť, strata chuti do jedla 
či únava, ktoré vedú k neskorej 
diagnostike. „Môže byť v pokro-
čilom štádiu, ktoré už nie je mož-
né liečiť operáciou,“ upozornili v 
stredu slovenskí onkológovia. 
„Podľa štatistík je Slovensko na 
štvrtom mieste celosvetového 
rebríčka v počte diagnostikova-
ných nových prípadov rakoviny 
pankreasu u mužov a na treťom 
mieste v počte úmrtí u mužov s 
touto diagnózou,“ hovorí Patrí-
cia Kramárová zo Slovenskej epi-
demiologickej a vakcinologickej 
spoločnosti. Slovensko sa preto 
v roku 2014 zapojilo do založe-
nia Európskej platformy karci-
nómu pankreasu. Na Slovensku 
povedomie o nebezpečenstve 
zhubného nádoru pankreasu 
šíri pacientska organizácia Nie 
rakovine a občianske združenie 
Europacolon Slovensko. V rámci 
Svetového dňa karcinómu pan-
kreasu (15. 11.) vedú kampaň so 
sloganom „Žiadame viac. Pre 
pacientov. Pre život“. Cieľom je 

predovšetkým osveta o ochorení 
a podpora jeho skorej diagnos-
tiky. „Skorá diagnostika zachra-
ňuje životy,“ zdôraznil onkológ z 
Národného onkologického ústa-
vu (NOÚ) v Bratislave Štefan 
Pörsök. Priblížil, že rizikové fak-
tory vzniku rakoviny pankreasu 
sú fajčenie, alkoholizmus, chro-
nické zápaly pankreasu a obezi-
ta. Ďalej chronické ochorenia žl-
čových ciest, žalúdočné vredy aj 
predchádzajúca operácia žalúd-
ka. „Najčastejší výskyt choroby 
zaznamenávame okolo 70. roku 
veku, ale objavuje sa aj u oveľa 
mladších. Máme aj 40-ročných 
pacientov,“ tvrdí Pörsök. Ge-
neticky podmienených je me-
nej ako desať percent prípadov 
rakoviny pankreasu. „Koncom 
minulého roka si moja sestra 
všimla, že mám žlté očné bielka. 
Na druhý deň som išla k lekárovi 
a po dvoch hodinách mi z krvi a 
sono vyšetrenia diagnostikovali 
nádor na pankrease,“ spomína 
pacientka Katka. Pol roka ju lie-
čili chemoterapiou a v júli pod-
stúpila operáciu, ktorá bola pod-
ľa lekárov v jej štádiu ochorenia 
neštandardná. Ožltnutie očných 

bielok totiž patrí medzi neskor-
šie príznaky ochorenia. „Medzi 
neskoršie príznaky ďalej patrí 
tmavý moč, migrujúca bolesť, ži-
lová trombóza alebo cukrovka,“ 
doplnil Pörsök. Onkochirurg z 
NOÚ Jozef Dolník konštatoval, 
že chirurgickú liečbu môže ab-
solvovať len každý piaty pacient. 
„Ostatní majú metastázy, čiže 
ani operácia by im nepredĺžila 
život, alebo nádor technicky ne-
dokážeme odstrániť bez toho, 
aby sme pacientovi ublížili. Pri 
včasnej diagnostike dokážeme 
kombinovať chirurgickú lieč-
bu a chemoterapiu a pacienti 
prežívajú najdlhšie. Katka bola 
špecifickým prípadom, u ktorej 
sme napriek pokročilému štádiu 

pristúpili k operácii, pretože bola 
mladá, inak zdravá a mala malé 
deti,“ vysvetlil. Katkino ocho-
renie je momentálne v remisii, 
čiže vymizli jeho príznaky. Za 
hlavný dôvod toho, že dokázala 
poprieť štatistiky, považuje po-
zitívne myslenie. V rámci Sveto-
vého dňa karcinómu pankreasu 
sa vo štvrtok 15. novembra po 
piaty raz rozsvietili fialovou far-
bou monumenty slovenských i 
svetových miest. Na Slovensku 
napríklad Most SNP a UFO v 
Bratislave, Trnavská radnica, 
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 
Dóm svätej Alžbety v Košiciach, 
Mestský úrad a Vodárenská veža 
v Prešove či rôzne firmy a pod-
niky.  

Colný úrad Michalovce zverejnil informáciu pre humanitárne organizácie a charitatívne združenia o bezodplatnej ponuke 
drevených paliet. V ponuke je 1512 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely. 

Rakovina pankreasu má veľmi zlú prognózu a epidemiológovia predpokladajú, že do roku 2030 bude na túto diagnózu 
druhá najvyššia úmrtnosť z onkologických ochorení.
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tasr, mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

ŽSR v tejto súvislosti posúdi-
li celkovo 150 lokalít v rámci 
celého Slovenska. Po mar-
covej výzve bolo oslovených 
90 miest a obcí, z toho 43 
zatiaľ na ponuku nereagova-
lo. Záujem prejavilo 47 miest 
a obcí, s mnohými z nich už 
železnice rokovali. Uzatvoriť 
nájomnú zmluvu sa podarilo 
v dvoch obciach, a to v Devín-
skej Novej Vsi a v Lehniciach. 
V deviatich prípadoch sa ná-
jomná zmluva pripravuje. 
Ide o Brestovany, Humenné, 
Lučenec, Nové Mesto nad Vá-
hom, Nové Zámky, Prievidza, 
Púchov – Horné Kočkovce, 

Šurany, Trnava. „O ďalších 
nových parkovacích miestach 
sme pripravení rokovať so 
samosprávami, priebežne 
oslovujeme ďalšie obce, aby 
sme zistili ich záujem, a v 
prípade kladného stanoviska 
pristúpime k preverovaniu 
vhodných pozemkov,“ podo-
tkol generálny riaditeľ ŽSR 
Martin Erdössy. ŽSR pri po-
sudzovaní lokalít riešili aj 
problémy, ktoré vytvorenie 
nových parkovísk neumožňu-
jú. Najčastejším dôvodom je, 
že v predstaničnom priestore 
nevlastnia pozemky vhodné 
na tento účel, v niektorých lo-
kalitách sú už dlhodobo uza-
tvorené zmluvy o prenájme. 

V ôsmich lokalitách to nie 
je možné, pretože existujú-
ce pozemky sú potrebné pre 
prevádzku železničnej dopra-
vy. Tá funguje tak, že železni-
ce poskytnú za zvýhodnené 

nájomné svoje voľné plochy 
pri železničných staniciach a 
samospráva na vlastné nákla-
dy vybuduje parkovisko, kto-
ré bude spravovať.

Tatiana Rusinková, Humenné, FOTO: VH

Dnešná doba si vyžaduje skôr 
tematické a integrované vyu-
čovanie a práve aj tento druh 
inovatívneho vzdelávania 
spĺňa súbor prednášok, te-
matických filmov a prezen-
tácií na danú tému. Celo-
denný maratón prednášok, 
názorných ukážok a filmov 
pripravili odborní pracov-
níci Vihorlatskej hvezdárne 
v Humennom. Témy ako 
kozmický systém včasného 
varovania pred mimoriad-
nymi poveternostnými javmi 
v regióne, využitie kozmickej 
technológie na analýzu stavu 
atmosféry potvrdili prepoje-
nie letectva s astronómiou. 
Názorné ukážky prístrojov na 
výskum svetelného znečiste-
nia atmosféry a kozmického 
žiarenia a klimatické jednot-

ky skúmajúce čistotou ovzdu-
šia na Kolonickom sedle boli 
doplnené prednáškami o as-
tronómii s využitím moder-
ných audiovizuálnych pro-
striedkov v planetáriu. Sú-
časťou tohto podujatia bola 
aj obhliadka  letiska, ktoré 
bezprostredne susedí s As-
tronomickým observatóriom 

na Kolonickom sedle a dnes 
vďaka občianskemu združe-
niu „Na krídlach do Polonín“ 
slúži pre športové lietanie 
ako štartovacia a pristávacia 
plocha. Zdanlivo nesúvisia-
ce  vedné odbory, a predsa 
majú čosi spoločné. Práve ta-
kéto podujatie ukázalo mul-
tifunkčnosť a využiteľnosť 

astronómie a meteorológie 
v letectve. A aj napriek mrazi-
vému a nevľúdnemu počasiu 
a rozmanitosti jazykov, ktoré 
bolo počuť v areáli observató-
ria, neubralo to na príjemnej 
atmosfére, ktorú potvrdilo aj 
tvrdenie študentov „ešte sa tu 
určite vrátime“.

Pri železničnej stanici v Humennom bude pravdepodobne nové parkovisko  

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle prijalo adeptov letectva z programu Erazmus

Podľa platnej legislatívy železnice nemôžu prevádzkovať parkoviská pri železničných staniciach, môžu ale za zvýhodnené nájomné 
poskytnúť svoje priestory samosprávam pre ich vybudovanie. Záujem o vybudovanie parkoviska prejavilo aj mesto Humenné. 

O tom, že letectvo je úzko späté s astronómiou, niet žiadnych pochýb. Svedčí o tom aj návšteva päťdesiatich budúcich 
letcov- študentov z Ukrajiny, Poľska a Slovenska, ktorí v rámci medzinárodného študentského programu ERAZMUS navštívili 

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle.
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Zuzana Koščová, Humenné, 

Napriek nepretržitým výskumným 
úlohám sa nezriedka objavujú ne-
jasné, ba až záhadné časti histórie, 
ktoré sa usilujeme objasniť. Zdĺha-
vý proces bádania niekedy neprine-
sie žiadané výsledky, inokedy sa sú-
stredenou prácou podarí poodhaliť 
zaujímavé, prekvapivé i poučné 
časti historickej skladačky našich 
dejín... Príbeh o veľkom uhorskom 
rode Csákyovcov na humenskom 
panstve sa nám podarilo odhaliť 
na nenápadnej stropnej freske vo 
vstupnej časti umeleckohistorickej 
expozície múzea.
Skúmaná stropná maľba je vstup-
nou súčasťou nástenných malieb 
humenského kaštieľa, ktoré pred-
stavujú zachovanú jedinečnú vý-
zdobu štyroch maľovaných miest-
ností na prízemí južného a západ-
ného krídla. Maľby sú datované do 
druhej polovice 18. storočia, keď 
kaštieľ obývali príslušníci rodu 
Csáky. Do Humenného sa Csá-
kyovci dostali v roku 1728, keď sa 
delili rodové majetky humenského 
panstva medzi deti Petra Zichyho – 
Františka, Teréziu (Vandernátho-
vú) a Annu Máriu (Csákyovú). Pô-
vod rodiny Csáky je v Satumarskej 
stolici, kde v roku 1396 získali obec 
Adrian a v Biharskej stolici obec 
Cheresig (maď. Körösszeg). Názvy 
týchto novozískaných majetkov 
začali používať ako prídomok. Za-
krátko prešlo niekoľko členov rodu 
do Sedmohradska, kde sa stali vý-
znamným šľachtickým rodom. Na 
územie terajšieho Slovenska ako 
prvý prišiel zo Sedmohradska Šte-
fan VII. Csáky (1570 − 1605). Tu 
v roku 1603 získal Šarišský hrad i 
s celým jeho panstvom, ktorý sa  
a od 1. augusta 1603 stal jeho síd-
lom. Zakladateľom humen-
skej vetvy Csákyovcov sa sobášom s  
Annou-Máriou Zichy stal František 

Csáky. Manželia 
vychovali dvoch 
synov − Imricha 
(1728 − 1804) a 
Štefana (1741 − 
1810), ktorému 
pripadol humen-
ský kaštieľ ako 
prvému. Grófovi 
Štefanovi Csá-
kymi, vplyvné-
mu uhorské-
mu šľachticovi 
a mecenášovi 
umenia, vďačí-
me za veľkolepú myšlienku i reali-
záciu famóznej interiérovej výzdo-
by kaštieľa, ktorá v časoch svojej 
najväčšej slávy slúžila ako repre-
zentačné miestnosti a malé rodin-
né múzeum Csákyovcov (správu 
i prestavbu kaštieľa po Štefanovi 
prevzal brat Imrich, čoho dôkazom 
sú veľkolepé projekty  kaštieľskych 
záhrad, parku a stajní). Dodnes 
predstavuje jedinečný komplex 
maľovanej výzdoby interiéru 
kaštieľa európsky unikát neskoro-
barokovej dekorácie a každoročne 
púta pozornosť návštevníkov hneď 
v úvode prehliadky umeleckohis-
torickej expozície. Stropnú maľbu 
vo vstupnej miestnosti do expo-
zície však mnohokrát návštevníci 
prehliadnu. Je nenápadná, v málo 
dostupnom teréne stropu. Práve 
táto malá nenápadná stropná maľ-
ba nesie v sebe vysokú výpovednú 
hodnotu a v ikonografickom zobra-
zení podáva výklad dejín rodu Csá-
kyovcov. 
Nástenná maľba – figurálny výjav 
orámovaný oválnym iluzívnym rá-
mom zobrazuje v centrálnej časti 
stojaceho panovníka s korunou na 
hlave, ktorý podáva listinu (prav-
depodobne armales – donačnú 
listinu, ktorou sa udeľuje alebo 
polepšuje erb) kľačiacemu vojako-
vi. Výjav na stropnej maľbe sme 

podľa typu oblečenia predbežne 
zaradili do obdobia 15. storočia, 
čo zodpovedá vláde Žigmunda Lu-
xemburského (1368 – 1437). Výjav 
je zasadený do dobovej udalosti, 
zrejme po vyhratej bitke proti Ta-
tárom (resp. Turkom). Na armale-
se so závesnou pečaťou je vyobra-
zený erb rodu Csáky. K určeniu 
nám pomohla aj sťatá hlava Tatára 
(Turka), ktorá leží pri nohách pa-
novníka. Po hlbšom preštudovaní 
maľby sa na armalese objavili rysy 
erbu Csákyovcov. Preto predpokla-
dáme, že to môže byť zachytenie 
výjavu darovania armalesu jedné-
mu z prvých Csákyovcov. Niektorí 
autori predpokladajú, že Csákyovci 
dostali na svoj erb armáles od Žig-
munda Luxemburského. Stopy po 
ňom však doteraz nenachádzame. 
Okrem centrálnych postáv panov-
níka a kľačiaceho vojaka, pravde-
podobne príslušníka rodu Csáky, 
sa nachádzajú na figurálnom výjave 
stojace postavy vojakov za panov-
níkom päť a taktiež za kľačiacim 
vojakom rovnaký počet. Panovní-
kovi pridržiava plášť muž s fúzmi, 
odetý do zelenej farby, aj keď jeho 
propozície na maľbe ukazujú po-
stavu nižšieho vzrastu. Okolostoja-
ci vojaci zvierajú v rukách kopije a 
šable. Jeden z nich drží štandardu s 
orlom vsadeným do kruhu. Celkový 

počet postáv na figurálnom výjave 
je trinásť. V pozadí výjavu sa na-
chádzajú dva šiatre (stany), to nás 
utvrdzuje v domnienke, že ide o vý-
jav po vyhratej bitke. 
Za okrajom rámu je povrch omiet-
ky opatrený bielym náterom. Ma-
liarska výzdoba nesie formálne 
znaky barokovej maľby. Jej povrch 
je pokrytý pomerne hrubou vrstvou 
čiernych depozitov. Primárna 
omietková vrstva je pravdepo-
dobne zachovaná na celej ploche 
klenby, mimo miest, kde vedú trasy 
elektroinštalácie. Na zvislých ste-
nách bola primárna vrstva prav-
depodobne celoplošne odstránená. 
Povrch omietok bol následne naj-
menej dvakrát premaľovaný mo-
nochrómnymi vrstvami, pričom bol 
vynechaný a naďalej prezentovaný 
centrálny figurálny výjav v iluzív-
nom ráme. V roku 2008 bola son-
dáž maľby vykonaná akademickým 
maliarom a reštaurátorom Mgr. 
Petrom Gombošom. 

Odkrývanie záhad (ne)ukrytých vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci vedecko-výskumnej činnosti spracováva informácie,  

ktoré  prehlbujú bohatú históriu kaštieľa, mesta Humenné i blízkeho okolia. 

Štefan Csáky, na obraze vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom | ARCHÍV VIHOR-
LATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM

Stropná  maľba | ARCHÍV VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM

Mgr. Zuzana Koščová, historička Vihor-
latského múzea v Humennom | ARCHÍV 
VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: ARCHÍV 

Bronzovú Janského plaketu 
získalo 63 darcov, striebornú 
28, zlatú 14, diamantovú traja 
a Kňazovického plaketu dvaja 
darcovia. Pre TASR to uviedla 
riaditeľka ÚzS SČK v Humen-
nom Silvia Knapiková. „Kaž-
dý, kto je zdravý a môže daro-
vať krv, je pre nás veľká osob-

nosť,“ poznamenala s tým, že 
sú to aj ľudia, ktorí darovali 
najvzácnejšiu tekutinu viac 
ako 120-krát a stále sa vraca-
jú. „Všetko závisí od zdravia,“ 
skonštatovala. Ľudský život 
sa podľa jej ďalších slov neraz 
zvrtne a niekedy sa stane, že 
človek sa dostane do rúk nie-
koho iného, aby ho zachránil. 
„A jednou z týchto záchran sú 

aj ľudia, ktorí darujú krv, pre-
tože ľudská krv sa nedá vyro-

biť človekom,“ upozornila.

tasr, Snina 

Podľa Ivety Buraľovej zo Správy 
NP Poloniny sa radia tieto súťa-
že medzi ich tradičné a obľúbené 
environmentálne aktivity určené 
žiakom základných škôl okresu 
Snina. „Pod vedením kreatívnych 
pedagógov vznikajú úžasné a ná-
padité diela mladých umelcov. 
Veríme, že aj v tomto roku sa ich 
originálne práce stanú súčasťou 
pripravovanej výstavy a pote-
šia návštevníkov Domu Matice 
slovenskej v Snine, kde budú 
umiestnené v mesiacoch marec 
až apríl 2019,“ priblížila. Tohto-
ročnou témou sú veľké šelmy ži-
júce v tomto parku, a to medveď 
hnedý, rys ostrovid, vlk dravý či 
mačka divá. „Očakávame rôzne 
formy literárnych a výtvarných 
prác, ktoré budú prezentovať 
zážitky z potuliek Poloninami, 
vypočuté príbehy či získané in-
formácie súvisiace so životom 
veľkých šeliem, ich vývoja, spô-
sobu života, prostredia, ktoré 
obývajú a ovplyvňujú, ich preja-
vy či pobytové znaky,“ vysvetlila 
Buraľová. Práce budú podľa jej 
ďalších slov hodnotiť v štyroch 

kategóriách. „Bude to výtvarná 
a literárna časť, prvý a druhý stu-
peň základných škôl,“ doplnila. 
Termín uzávierky súťaže je 28. 
február 2018. Práce je potrebné 
odovzdať na Správe Národného 
parku Poloniny v Stakčíne ale-
bo v Mestskej knižnici v Snine 
s viditeľným označením súťaže. 
„Výsledky budú vyhlásené počas 
kultúrno-výchovného podujatia 

Deň Zeme v kinosále sninského 
Domu kultúry (apríl 2019). Dip-
lomami a vecnými cenami budú 
odmenení víťazi na prvých troch 
miestach vo všetkých kategóri-
ách,“ spomenula Buraľová. NP 
Poloniny s rozlohou približne 
29.800 hektárov tvorí spolu s 
priľahlým chráneným územím 
Poľska a Ukrajiny prvú trilate-
rálnu biosférickú rezerváciu na 

svete. Príznačné sú preň buko-
vé pralesy, vrchol Kremenec či 
prítomnosť zubra hrivnatého vo 
voľnej prírode. Medzi nepozna-
né a zároveň jedinečné tunajšie 
úkazy patria tiež pseudokrasové 
jaskyne, marmarošské diamanty 
či bohatá kvetena. Pýši sa unikát-
nou bohatou drevenou architek-
túrou, predovšetkým cerkvami zo 
17. a 18. storočia.

Humenné: V meste ocenili 110 pravidelných darcov krvi

Stakčín: Tohtoročná literárno-výtvarná súťaž  
bude o veľkých šelmách z Polonín 

Územný spolok Slovenského Červeného kríža (ÚzS SČK) v Humennom oceňoval v stredu pravidelných darcov krvi. 
Plaketu za tento humánny čin si prevzalo 110 z nich.

Správa Národného parku (NP) Poloniny so sídlom v Stakčíne v Sninskom okrese si pre školákov aj v tomto roku pripravila 
literárno-výtvarnú súťaž. Jej témou sú veľké šelmy žijúce v tomto najvýchodnejšom slovenskom národnom parku. 

Správa Národného parku (NP) Poloniny pripravila pre školákov literárno-výtvarnú súťaž, ktorej témou sú veľké šelmy žijúce 
v tomto najvýchodnejšom slovenskom národnom parku. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY
10 ROKOV VIA ARTO

Peter Tomko kvintet... gitarový koncert. 
– v utorok 27. novembra o 17.00 hod. vo 

výstavnej miestnosti DK.
ADVENTNÉ NEDELE 2018 

Prednes – Alenka Ždiňáková; vianočný 
darček – ZŠ Dargovských hrdinov; 

Spevácka skupina Harmonia. – v nedeľu 
2. decembra o 15.00 hod. na námestí pri 

Fontáne lásky.
HĽADÁME MIKULÁŠA

S hercami divadla Actores. - v stredu 5. 
decembra od 17.00 hod. v divadelnej sále 

DK. Vstupné 2/3 eur.
XXIII. HUMENSKÉ VIANOČNÉ 

TRHY
6. a 7. decembra na Námestí slobody.

BRAVÚRA
Výstava ručných prác: Helena Vajsová. 

Nevšedné detské hračky, precízne vypra-
cované detaily a pridaná hodnota navyše. 

Potrvá do 30. decembra vo výstavnej 
sieni DK. 

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENOV 

FOTOKLUBU REFLEX
V. Bažaliková, A. Daňo, Ľ. Hruška, L. 

Cholpová, Z. Mjachká, Pe. Salašovič, V. 
Vajs, M. Vasil... potrvá do 30. novembra.

FOTOGRAFICKÉ HORIZONTY
Autorská výstava fotografií... potrvá do 

30. novembra.
KINO FAJN

MLADÍ ZABIJACI
(ASSASSINATION NATION)

thriller, komédia (FRA), české titulky – 26. 
novembra o 19.30 hod.

Ak vás desí predstava, že sa vám niekto 
nabúral do mobilu, „požičia“ si tam zopár 

naozaj pikantných fotiek, a tie potom 
rozpošle do sveta, a vy budete až do konca 

života chodiť kanálmi, potom vás čaká 
brutálna satira o tom, aké absurdné násled-

ky môže mať takýto zločin... 
ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV

komédia (CZE), originálna verzia – 27. 
a 29. novembra o 19.30 hod. 

Film podľa rovnomenného knižného best-
selleru Josefa Formánka. Miestami vtipný, 
miestami smutný. Svoju tragikomédiu „o 
chľaste, vôli a vesmíre“ rozpráva úspešný 
spisovateľ, ktorý k práci aj k rozprávaniu 
sa s inými ľuďmi potrebuje najskôr len 

pohárik a neskôr aj celú fľašu. V liečebni 
sa potom Josef stretáva s ďalšími osudmi 

tých, ktorí sú, či donedávna boli, v pití 
alkoholu ozajstnými majstrami.

AŽ PŘIJDE VÁLKA

dokument (CZE/CRO), originálna verzia – 
28. novembra o 19.30 hod.

ASFK... Peter Švrček, 18-ročný mladík, 
býva u rodičov a na prvý pohľad sa nijak 
neodlišuje od svojich vrstovníkov. Cíti sa 
však byť vlastencom a pred niekoľkými 

rokmi založil organizáciu Slovenskí 
Branci. Jeho intenzívnym vojenským 

výcvikom „k obrane a zachovaniu národa“ 
uprostred slovenských lesov prešlo viac 
ako dvesto mladých mužov hľadajúcich 
vedenie a vlastnú identitu. V maskáčoch 
a s maketami samopalov sa podrobujú 

Petrovým autoritatívnym sklonom. Peter 
verí, že jeho organizácia má budúcnosť a 
plánuje jedného dňa odložiť uniformu a 

osloviť masy... už ako politik.
CREED II

športová dráma (USA), české titulky – 30. 
novembra a 1. decembra o 19.30 hod. 

Adonis Crreed (M. B. Jordan) bojuje so 
životom i sám so sebou. Snaží sa nezane-
dbávať svojich najbližších ani prípravu 

na súboj v ringu so silným súperom. Jeho 
meno sa spája s dávnym nešťastím v jeho 

rodine. Spoločne s Rockym (Sylvester 
Stallone) sa Adonis pokúsi naplniť dávny 
odkaz a získať odpoveď na otázku, za čo 
sa oplatí bojovať... Nezáleží na tom, ako 

ďaleko vo svojom živote sa dostaneš, 
tvoja minulosť a tvoja rodina bude vždy 

s tebou.
PAT A MAT: ZIMNÉ  
DOBRODRUŽSTVÁ

bábková animácia, rodinný (CZE) – 1. 

a 2. decembra o 16.00 hod. 
Blíži sa zima a naši kutilovia Pat a Mat 
to nemôžu nechať len tak, a o to viac ak 
ich „zaskočí“ snehová nádielka. Ako si 

poradia s vianočnou výzdobou ich nových 
domov a aké vianočné darčeky si podarujú 

pod vianočný stromček? A majú vlastne 
naši majstri vianočný stromček, taký 

ako ho poznáme, alebo si vyrobia svoj 
vlastný „kutilský“? Čo urobí Pat a Mat so 
snehovou kalamitou, ktorá im napadá na 

záhradu a aký nový stroj a riešenia vymys-
lia? Po zábave na snehu príde určite vhod 

horúca sauna, tak prečo by si ju rovno 
nepostavili. A čo tak vyrobiť si vlastný 

betlehem a osláviť Silvestra.
ČERTOVSKÉ PERO

(ČERTÍ BRKO)

rodinná rozprávka (CZE), slovenský 
dabing – 1. a 2. decembra o 17.30 hod.

Príbeh nás zavedie do malého pokojného 
mestečka Švindľov, kde miestni žijú 

svojim bežným životom remeselníkov a 
sedliakov a možno ani netušia, že všetky 

ich priestupky a hriechy sú starostlivo 
monitorované miestnou pekelnou poboč-
kou Šupvidly. Hriechy v pekle zapisuje, 
spravodlivo a neomylne, kúzelné pero z 

kohúta samotného Lucifera. Každý hrieš-
nik má v pekle založenú vlastnú zložku 
a vždy, keď sa zložka zaplní, čertovské 

komando si nasadí kúzelné rohy a chvost 
a vyrazí na povrch, aby hriešnika priviedlo 
do pekla. Jedného dňa však čertovské pero 

prestane fungovať. Lucifer sa rozhodne 
poveriť doručením nového čertovského 
pera na pobočku trocha zmäteného čerta 

Bonifáca...
ZRODILA SA HVIEZDA

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

2. decembra 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 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

26. 11.  KORNEL
27. 11.  MILAN
28. 11.  HENRIETA
29. 11.  VRATKO
 (Medzinárodný deň 

solidarity s ľuďmi 
Palestíny)

30. 11. ONDREJ, ANDREJ, 
ANDREAS

 (Deň počítačovej 
bezpečnosti / 
Medzinárodný deň 
nenakupovania)

01. 12. EDMUND, 
EDMUNDA

 (Svetový deň boja proti 
AIDS - WHO)

02. 12. BIBIÁNA - 1. 
adventná nedeľa 
(Svetový deň zrušenia 
otroctva)

03. 12. OLDRICH
 (Sviatok sv. Františka 

Xaverského - patróna 
diela šírenia viery 
(misionárov) / 
Medzinárodný deň 
osôb so zdravotným 
postihnutím - OSN)

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
26. 11. NELSON / SORBONNE
27. 11. LINA / BUCEFAL
28. 11. FANNY / TRACY
29. 11. NESSIE / BRIXI
30. 11. AMADEUS / CHAN
01. 12. GLADYS / ŽAK
02. 12. MAXIM / NORIK
03. 12. CLARK / ANETA
rolu vo filme. Ostrieľaný muzikant Jack-
son Maine objaví a zamiluje sa do začí-

najúcej speváčky 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.
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Ak sa neudrží prvý novembrový sneh, 
neudrží sa žiaden po celú zimu.

Na sv. Saturnina (29. 11., biskup 
a mučeník) skučí meluzína. 

Ak na Ondreja (30. 11.) včely lietajú, 
bude neúrodný rok.

Keď na sv. Ondreja (apoštol) sneží, 
dlho si biela perina poleží.

Na Ondreja ide orať len krivý gazda.
Keď sv. Ondrej na plot mráz posadí, 

nemusíme sa obávať povodní.
Ak v novembri sneh blato pokryje, 

bude na ozimnom poli veľká strata.
Keď je mokrý prvý december, nič 

chladivé v zime nečakaj.
Na sv. Františka Xaverského (3. 12., 
kňaz) ľadový vietor fučí od severu. 

PRANOSTIKA

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.
26. 11.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
27. 11.   MEDIA,
 Družstevná ul. 7
28. 11.   BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
29. 11.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
30. 11.  PRI KAŠTIELI, 
 Mierová ul. 33/1 (Pod stračou nožkou)
01. 12.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
02. 12.  PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28
03. 12.   DON BOSCO,
 Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

(jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (26.11.) 6:51 / 15:43 hod.
ut 6:52 / 15:43 hod.
str 6:54 / 15:42 hod.
štvr 6:55 / 15:41 hod.
pia  6:56 / 15:41 hod.
sob (01.12.) 6:57 / 15:40 hod.
ned  6:59 / 15:40 hod.
pon (03.12.) 7:00 / 15:39 hod.

P R Á C A

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

HE-R/0132

 � Ak ste komunikatívni, 
flexibilní, máte stredo-
školské vzdelanie  a sami 
chcete rozhodovať o výš-
ke svojho príjmu... za-
volajte na tel. č. 0911 931 
205.

HE-R/0144

 � Práca v DREVOVÝRO-
BE – každý druhý deň, 
mzda 530 eur (v čistom). 
Zároveň prijmeme vedú-
ceho do drevovýroby. In-
fo na tel. č. 0905 256 038.

HE-R/0141

P R E D A J

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

HE-R/0001

 � Predám staršiu zacho-
valú GAUČOVÚ SÚPRA-
VU tmavej tehlovej farby 
(3-miestna sedačka roz-
kladacia na spanie + 2 
kreslá). Cena 40 €, odvoz 
vlastný od kupujúceho. 
Tel. 0911 256 749 (volať 
iba v čase 19. - 22. hod.; 
sms bez obmedzenia).

HE-R/0142

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM
(26. 11. – 02. 12. 2018)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 10.15 hod.
 12.15 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 10.15 hod.
 12.15 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 10.15 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 10.15 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.

H
E
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E
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 /0101
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Martin Kližan a Dominika 
Cibulková sa stali víťazmi 
25. ročníka ankety Sloven-
ského tenisového zväzu 
- Tenista roka 2018, v ka-
tegórii dospelých. V junior-
skej kategórii si prvenstvo 
zaslúžil humenský odcho-
vanec 1. Tenisového klubu 
– Samuel Puškár, ktorý je 
v súčasnosti členom TK 
Slovan Bratislava.

Pre aktuálnu ženskú sloven-
skú jednotku je to už ôsme 
prvenstvo v ankete, čím sa 
dostala na prvé miesto v 
historickej štatistike pred 
trojicu Karol Kučera, Do-
minik Hrbatý a Daniela 
Hantuchová, ktorí majú po 
sedem víťazstiev. Za nimi 
nasleduje Kližan, od štvrt-
kového slávnostného gala-
večera už 6-násobný Tenista 
roka. D. Cibulková ovládla 
aj anketu popularity. V nej o 
obľúbenosti tenistov rozho-
dujú v internetovom hlaso-
vaní fanúšikovia. Aj v tejto 
ankete Dominika vyhrala už 
ôsmykrát. Rekordérkou ka-
tegórie Talent roka sa stala 
Romana Čisovská so štvrtým 
prvenstvom, členka Tímu 
roka sa stala aj Juniorkou 
roka.

Do Siene slávy slovenské-
ho tenisu slávnostne uvied-
li Janette Husárovú a Jána 
Krošláka. Husárová je víťaz-
kou Pohára federácie z roku 
2002, šampiónkou WTA vo 
štvorhre po boku Rusky Jele-
ny Dementievovej a bývalou 
svetovou deblovou trojkou. 
Krošlák bol v roku 2000 
členom víťazného tímu Slo-
venska na Svetovom pohári 
v nemeckom Düsseldorfe. 
Ocenili aj štyroch jednotliv-
cov za rozvoj tenisku na Slo-
vensku. 

VÝSLEDKY 25. ROČNÍKA 
ANKETY STZ – TENISTA 

ROKU 2018

MUŽI
 1. Martin KLIŽAN (164 

hlasov), 2. Jozef KOVALÍK 
(59), 3. Lukáš LACKO (49).

ŽENY
 1. Dominika CIBULKOVÁ 

(155 hlasov), 2. Viktória 
KUŽMOVÁ (65), 3. 

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 
(51).

JUNIORI 
1. Samuel PUŠKÁR (118 
hlasov), 2. János FEKETE 
(83), 3. Lukáš PALOVIČ 

(32).

JUNIORKY 
1. Romana ČISOVSKÁ 
(150 hlasov), 2. Lenka 

STARÁ (69),  3. Viktória 
MORVAYOVÁ (35).

TALENT ROKU 
1. Romana ČISOVSKÁ (112 
hlasov), 2. Peter Benjamín 

Humenský tenisový odchovanec Samuel Puškár 

Samuel Puškár, odchovanec 1. TC Humenné, v súčasnosti pôsobí v TK Slovan Bratisla-
va, sa stal víťazom kategórie Junior roku 2018.
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PRIVARA (82), 3. Emma 
TÓTHOVÁ (31).

TÍM ROKU 
1. Dievčatá SR do 16 rokov 

(79 hlasov), 2. Fed Cup 
Slovensko (76), 3. Davis 

Cup Slovensko (72).

NAJPOPULÁRNEJŠÍ 
TENISTA/-KA PODĽA 

INTERNETOVÉHO 
HLASOVANIA 

 1. Dominika CIBULKOVÁ 
(130 hlasov), 2. Lukáš 

LACKO (84), 3. Martin 
KLIŽAN (78).

CENY ZA ROZVOJ  
TENISU 

Ing. Peter HABÁN; Jozef 
MARAS st.; Ing. Ladislav 
SCHRAGGE; Doc. Ing. 
Michal VARMUS, PhD.

ŠPORT / INZERCIA

je najlepším juniorským hráčom tohto roku

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

H
E

-P
R

/0103

Slovenskí tenisti roku 2018 – Martin Kližan a Dominika Cibulková.
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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.
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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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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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Myšlienka týždňa...

"TEN NAJPOMALŠÍ, 
KTORÝ NESTRATIL 

CIEĽ Z OČÍ, 
IDE STÁLE 

EŠTE RÝCHLEJŠIE 
NEŽ TEN, 

KTORÝ BLÚDI 
BEZ CIEĽA."

(GOTTHOLD EPHRAIM 
LESSING) 

H
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(mtgh), -MJK-; Spišská Nová Ves 

Najlepší plavci vo veku 9 – 
11 rokov z 27 klubov celého 
Slovenska si dali súťažné 
stretnutie  v dňoch 17. a 18. 
novembra v krátkom 25-met-
rovom bazéne v srdci Spiša. 
Pre 71 chlapcov a 72 dievčat 
tam organizovali posledné 
štvrté kolo Slovenského pohá-
ra tohto roku.

Plavecký klub CHEMES Humen-
né nominoval na tieto preteky 

Olivera VERBU, nášho najlep-
šieho plavca v tejto vekovej ka-
tegórii. Zverenec trénera Mariána 
Tomahogha nesklamal a dokázal 
svoje kvality aj na tejto súťaži. 
Zo šiestich štartov na tomto 
podujatí štyrikrát stál na stupni 
víťazov - striebro 100 metrov 
motýlik časom 1:13.88 minút; 
trikrát bronz (200 metrov voľný 
spôsob časom 2:25.03 minút, 
400 metrov voľným spôsobom 
časom 5:11.58 minút a 200 
metrov prsia časom 3:05.94 
minút). Štvrtý skončil v prsiar-
skej disciplíne na trati 100 met-
rov časom 1:28.77 minút a 100 

metrov voľným spôsobom s ča-
som 1:09.28 minút doplával na 
šiestom mieste. V disciplínach 
200  a 400 metrov voľným spô-
sobom a 100 metrov motýlik 
jedenásťročných plavcov pre-
konal oddielové rekordy. 

Tieto výsledky zaradili Olivera 
Verbu v celkovom hodnote-
ní plavcov (ročník narodenia 
2007) na piate miesto na Slo-
vensku. Gratulujeme a ďakuje-
me Mariánovi Verbovi, otcovi 
Olivera, ktorý svojho syna na 
týchto dvojdňových pretekoch 
sprevádzal.

(dk), -MJK-; Košice, Snina; FOTO ARCHÍV DK 

Vo východoslovenskej metropole 
sa 18. novembra uskutočnil 
Slovenský pohár v šerme 
kordom mladších žiakov a 
kadetov - Memoriál Jána 
Veselého, za účasti šermiarov 
zo slovenských klubov. Sninskí 
šermiari tu vybojovali dve 
zlaté, jednu striebornú a jednu 
bronzovú medailu.

KADETI (15 pretekárov) * Ani 
jednému sninskému šermiarovi 
sa nepodarilo prebojovať na 
medailové pozície. Najbližšie 
k tomu mal Tomáš Gazda, ktorý 
o postup medzi štyroch najlepších 
podľahol Ondovi z Willardu 
Košice bodovým rozdielom 8:15 
a umiestnil sa na 5. mieste. Ďalší 
šermiari KŠ Snina sa umiestnili 
nasledovne: ...9. Štefan Šimo, 10. 
Matej Kohút, 14. Tomáš Petro. 
Víťazom kategórie kadetov sa stal 

Sopoligovi z KŠK Košice.

KADETKY (9 pretekárok) * 
Sninským farbám sa darilo. Po 
základných kolách všetkých 
päť pretekárok postúpilo do 
vyraďovacej fázy. Tu sa v závere 
konalo čisto sninské finále, 
v ktorom zvíťazila Tamara 
Kohútová 15:7 na body nad Máriou 
Riedl. Bronz ešte vybojovala 
Želmíra Grossrubatscher. Na 
5. mieste skončila Vieroslava 

Grossrubatscher a na 8. mieste sa 
Natália Hrustičová.

MLADŠÍ ŽIACI U-12 (19 
pretekárov) * umiestnenie 
sninských šermiarov: Zlato si 
vybojoval Lukáš Sentivan, keď 
vo finále porazil Grunerta z AŠ 
Bratislava rozdielom 12:9... 
5. Martin Koškovský, 9. Filip 
Hrunený, 16. Ladislav Kosťun, 
19. Jakub Grossrubatscher.

Štvornásobná medailová nádielka pre Olivera Verbu

Sentivan s prehľadom vedie bodovanie Slovenského pohára


