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Klamstvá a pravda o stravovaní v priemyselnom parku

Parihuzovce: Lyžiarsku 
sezónu ukončili, 
prevádzkovatelia areálu sú 
spokojní

Volebná účasť v Humennom 
dosiahla vyše 42 percent

  Viac na str. 6   Viac na str. 9

Šírenie klamstiev a zavá-
dzanie verejnosti o tom, ako 
je zabezpečené stravovanie 
v Priemyselnom parku Che-
mes (PPCH), dosiahlo svoje 
dno. Televízna reportáž po-
stavená na jednom nespo-
kojnom stravníkovi doslo-
va pošpinila poctivú prácu 
desiatok ľudí, ktorí denne 
zabezpečujú kvalitné stavo-
vanie pre stovky zamestnan-

cov a firiem, ktoré podnikajú 
v areáli Priemyselného par-
ku Chemes v Humennom. 
Spoločnosť Chemes, a. s., 
Humenné vám touto ces-
tou preto prináša pravdivé 
informácie  o stravovaní 
v priemyselnom parku (pre-
tože v spomínanej reportáži 
nebola odvysielaná reakcia 
Chemesu v takom znení, 
ako bola odoslaná), ktoré sa 

výlučne opierajú o fakty. Na 
rozdiel od výpovede strav-
níka, ktorý vystupoval v te-
levízii ako utajený mafián 
alebo svedok z kriminál-
neho prostredia, ktorému 
neukázali tvár, a dokonca mu 
pozmenili aj jeho hlas. 

Po reštrukturalizácii 
im prestalo chutiť?
Hneď na úvod musíme zdô-

razniť, že spoločnosť CHE-
MES, a. s., vytvára podmien-
ky pre závodné stravovanie v 
zmysle zákonníka práce pre 
všetky firmy v priemysel-
nom parku. Za tým účelom 
vykonala aj značné investí-
cie do stravovacieho zaria-
denia. Nás už ani neprekva-
puje, že zinscenovaná kauza 
so stravovaním opäť súvisí 
s firmou Nexis. Žiaľ, niekto-
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ré pochybné rozhodnutia 
a pochybné kroky tejto firmy 
vytvárajú nepríjemnú napä-
tú atmosféru, ktorá zbytočne 
traumatizuje zamestnan-
cov priemyselného parku. 
Veď posúďte sami. Závodná 
kuchyňa denne zabezpečuje 
stravovanie pre takmer 500 
zamestnancov firiem, ktoré 
podnikajú v priemyselnom 
parku. Ďalších približne sto 
zamestnancov využíva každý 
deň služby a ponuku bufetu, 
ktorý ponúka ďalšie čerstvé 
a kvalitné mäsové, rybacie 
a mliečne výrobky. Pestrá 
paleta stravovacích možnos-
tí priamo v areáli parku roky 
vyhovovala nielen stovkám 
zamestnancov firmy Nexis, 
ale aj samotnému vedeniu 
tejto spoločnosti. Je preto 
zaujímavé, že im prestalo 
„chutiť“ až po reštruk-
turalizácii spoločnosti, 
ktorá prebehla pred rokom 
a pol. Dovtedy problémy ne-
boli. Navyše spomínaná 
firma nám doteraz dlhu-
je za stravovanie. Je klam-
stvom, ak sa niekto snaží na-
vodiť dojem, že zamestnanci 
firmy Nexis sa musia stra-
vovať v závodnej kuchyni, 
a že spoločnosť Chemes, a. 
s., Humenné sa o to snaží za 
každú cenu. Spoločnosť Che-

mes, a. s., Humenné to rázne 
odmieta, pretože žiadnej fir-
me, ktorá pôsobí v priemy-
selnom parku, nevnucuje, 
aby sa jej zamestnanci stra-
vovali v závodnej jedálni. 
Vrátane Nexisu. Dôkazom je 
naše rozhodnutie z 8. marca, 
keď sme ukončili stravovanie 
pre zamestnancov Nexisu 
a nemáme naďalej záujem 
im poskytovať stravu. Preto 
je klamstvom, že my niekoho 
nútime, aby sa k nám chodil 
stravovať. O niekoľko dní 
sme dokonca odviezli všetky 
taniere a príbory, a ostatné 
príslušenstvo z výdajne stra-
vy a opäť sme oznámili Nexi-
su, že nemáme záujem 
pre nich naďalej zabez-
pečovať stravovanie. Pre-
to sme pobúrení, že niekto 
sa snaží klamstvami vytvárať 
dojem, že máme eminentný 
záujem zásobovať túto firmu.

Kto sa sťažoval? 
Utajený mafián?
Redaktor v reportáži tvrdí, 
že na problémy s donášaním 
jedla sa nám sťažovali ľudia 
z viacerých tunajších firiem. 
Je to pritom obrovské klam-
stvo. Na celej reportáži je 
poburujúce, že v nej vystu-
puje len jeden, a to chceme 
zdôrazniť, len jeden „nespo-
kojný“ stravník. V závodnej 
jedálni sa pritom stravuje 

každý deň takmer 500 ľudí!!! 
Navyše pred kamerou vy-
stupoval ako utajený mafián 
alebo svedok z kriminálneho 
prostredia, ktorému kamera 
snímala len nohy. Neukázali 
jeho tvár, a dokonca pozme-
nili aj jeho hlas. My vám 
v článku prinášame rozho-
vory a názory konkrétnych 
ľudí a zamestnancov, ktorí 
otvorene a na rovinu pove-
dali, ako vnímajú stravova-
nie v závodnej jedálni prie-
myselného parku. Redaktor 
v reportáži ďalej uviedol, že 
„ľudia sa sťažovali na kva-
litu,“. Máme za to, že zno-
vu klamal, lebo ako mohol 
vedieť názor zamestnancov 
ďalších firiem, keď ani nebol 
v priemyselnom parku. Ktorí 
zamestnanci to boli? Pove-
rení ľudia vedením Nexisu, 
ktorí sa majú sťažovať? Je za-
rážajúce, že niekto ide hod-
notiť kvalitu stravy, veľkosť 
porcií a zabezpečenie stra-
vovania na základe výpovede 
jediného človeka bez toho, 
aby oslovil kompetentných 
ľudí, ktorí sú zodpovední za 
prípravu stravy. My vám pre-
to prinášame aj vyjadrenie 
vedúcej stravovne a kuchára 
závodnej kuchyne, nie ta-
jomného človeka, ktorému 
pozmenili hlas a skrývajú 
jeho identitu. Navyše spo-
ločnosť Chemes neregistru-

je žiadnu oficiálnu sťažnosť 
stravovacích komisií, ktoré 
pôsobia v priemyselnom par-
ku, ale iba jeden list z Nexisu. 
Ďalším klamstvom redakto-
ra bolo, že v priemyselnom 
parku pracuje 3-tisíc ľudí. 
Pritom tu pracuje približne 
1800 zamestnancov. Je zará-
žajúce, že v jednej niekoľko-
minútovej reportáži odznelo 
toľko klamstiev a nepres-
ných informácií.  

Teplé jedlo s obsluhou 
vymenili za stravu 
v plastových 
krabičkách
Je nám ľúto, že zamestnanci 
firmy Nexis majú teraz mož-
no znížený komfort stravova-
nia. Žiaľ, táto situácia nebola 
spôsobená  našou vinou, ale 
pochybnými krokmi vede-
nia spomínanej spoločnosti. 
Keď zabezpečovala stravova-
nie pre zamestnancov firmy 
Nexis závodná kuchyňa spo-
ločnosti Chemes, pracovníci 
dostávali vo výdajni stravy 
vždy polievku, hlavné jedlo, 
nápoj a servítku. Strava im 
bola podávaná s obsluhou a 
v prostredí, kde o poriadok, 
čistotu a výdaj stravy sa sta-
rali pracovníci závodnej ku-
chyne Chemes. Po pochyb-
ných rozhodnutiach vedenia 
firmy Nexis sú teraz zamest-
nanci tejto firmy odkázaní na 

porkačovanie zo strany 1 
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dovoz stravy, ktorú im nosia 
v prepravných nádobách 
alebo plastových obaloch. 
Navyše zabezpečili svojim 
zamestnancom stravovacie 
karty, za ktoré si nakupujú 
v obchodoch nielen potravi-
ny, čo je možno v rozpore so 
zákonom.

Pravda o dovoze 
stravy
Je obrovským klam-
stvom, ak člen predsta-
venstva firmy Nexis Ján 
Kučeravý tvrdí, že do 
areálu priemyselného 
parku nebola vpustená 
firma, ktorá im doniesla 
stravu. Nie je to pravda!!! 
Neexistuje ani jeden prípad, 
keď si zamestnávateľ objed-
nal vozidlo so stravou, aby 
nebolo vpustené. Ako dôkaz 
prikladáme kópie dodacích 
listov od spoločnosti, ktorá 
zabezpečuje Nexisu dovoz 
stravy a ktorá bola vždy vpus-
tená do areálu priemyselné-
ho parku. (viď dodacie listy 
na strane 4-5) Nejde pritom 
o jeden deň, ale o dovoz stra-
vy od 13. marca až doteraz. 
Takže prečo niekto klame 
a snaží sa navodiť atmosfé-
ru, že do areálu priemysel-
ného parku nebol umožnený 
vstup dovozcovi stravy? A čo 
sa týka sólo dovozu, videli ste 
už robotníka, ktorý si objed-
ná na bránu priemyselného 

parku pizzu, odíde od stroja, 
pešo prejde dva kilometre 
a potom sa vráti k stroju a zje 
pizzu? Samozrejme, z THP 
pracovníkov bola snaha v mi-
nulosti takéto objednávky 
vykonať, ale prepáčte nám, 
nemáme zamestnanca na 
bráne pre preberanie a odo-
vzdávanie pizze. Naša strážna 
služba má dosť vlastnej práce 
s vybavovaním nákladných 
a osobných vozidiel a osob-
ných návštev prichádzajúcich 
a odchádzajúcich z priemy-
selného parku. Máte niekto 
vedomosť o tom, že by takto 
individuálny dovoz stravy 
alebo pizze na hlavnú bránu 
tolerovali napríklad v iných 
veľkých fabrikách, ako je na-
príklad U.S. Steel alebo Che-
mosvit? My takúto zavedenú 
prax nepoznáme. Ďalším 
obrovským klamstvom 
je, že si ľudia nemôžu 
doniesť do práce vlastné 
jedlo. Nikdy by sme ľu-
ďom nebránili doniesť si 
vlastné jedlo.

Zamestnanci: Sme 
spokojní s porciami aj 
kvalitou
Týždenník Humenský expres 
zmapoval situáciu priamo 
medzi stravníkmi. Z ankety 
vyplynulo, že zamestnanci, 
ktorí pracujú v priemysel-
nom parku, si stravovanie 
v závodnej jedálni pochvaľu-

jú. „Ja som  veľmi spokojný, 
porcie sú dobré aj kvalita, 
všade je čisto,“ povedal Peter 
Tomáš, ktorý pracuje v prie-
myselnom parku už šesť ro-
kov. So stravovaním v areáli 
PPCH sú spokojní nielen dl-
horoční zamestnanci, ale aj 
nováčikovia. „Ja tu pracujem 
ešte len týždeň a som spokoj-
ný. Stravujem sa v jedálni. 
Varia tu podľa mojej chuti,“ 
prezradil Matúš Žinčák. Spo-
kojný je aj Tomáš Hríb, ktorý 
pracuje v priemyselnom par-
ku už osem rokov. „V jedálni 
sa stravujem stále. Som spo-
kojný. Viem, že sa snažia pri-
spôsobiť ponuku stravy strav-
níkom, robili aj prieskum,“ 
povedal Tomáš Hríb. „So 
stravou som celkom spokoj-
ný. Porcie sú primerané. Kva-
lita jedla je v poriadku,“ do-
dal Ondrej Feďo. V závodnej 
jedálni sa dokonca stravujú aj 

zamestnanci firiem, ktoré ne-
pôsobia priamo v areáli prie-
myselného parku. „Prichá-
dzajú aj zvonku, napríklad zo 
zdravotného strediska, ktoré 
sa nachádza vedľa areálu 
Chemesu,“ potvrdil kuchár.

Kuchár: Snažíme sa, 
aby bol jedálny lístok 
pestrý
„V našej závodnej kuchyni 
poskytujeme našim spotre-
biteľom jedálny lístok, ktorý 
pozostáva z troch druhov je-
dál. Jedno je vždy bravčové, 
potom je kuracie a jedno je 
delená strava. Snažíme sa, 
aby bol jedálny lístok pestrý,“ 
vysvetlil kuchár Miroslav 
Brutvan, ktorý pracuje v ku-
chyni od roku 2011. „Kvalita 
a podávanie stravy je z našej 
strany prispôsobená stravní-
kom. Snažíme sa v kuchyni 
podať vždy stopercentný vý-

Ondrej Feďo. |   FOTO: MIPO Tomáš Hríb |   FOTO: MIPO
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kon. Snažíme sa vychádzať 
stravníkom v ústrety a re-
agovať na ich podnety. Na-
príklad, keď si niečo prajú, 
snažíme sa im vyjsť v ústre-
ty,“ ozrejmil kuchár. Dodal, 
že pri riešení rôznych pod-
netov im pomáha aj stravo-
vacia komisia, ktorá pôsobí 
v spoločnosti Andritz. „Ktorá 
nám dáva podnety, čo by sme 
mohli vylepšiť. Raz mesačne 
máme poradu, kde riešime 
prípadne nedostatky, čo by 
sme mali vylepšiť alebo ne-
jaké veci doplniť, aby to bola 
obojstranná spokojnosť,“ vy-
svetlil Miroslav Brutvan.

Vedúca závodnej 
jedálne: Stravníkom 
vychádzame v ústrety

Mária Latová je vedúcou zá-
vodnej jedálne Chemes už 
piaty rok. Vysvetlila, že denne 
pripravia okolo 500 obedov. 
„Keď sú rezne, tak je objedna-
ných jedál aj viac,“ povedala 
s úsmevom vedúca jedálne. 
„My sme závodná kuchyňa, 
ktorá poskytuje pestrú stravu, 
šaláty, máme aj delenú stravu. 
Porcie sú nad normu, nebráni-
me ľuďom si aj zameniť jedlo, 
keď chcú niečo zmeniť. Kuchá-
ri im vychádzajú v ústrety,“ po-
znamenala Latová. Dodala, že 
so stavovaním sú spokojní nie-
len zamestnanci z výroby, ale 
aj manažment. „Naša strava je 
dobrá a naozaj chutí všetkým,“ 
uviedla. Latová spresnila, že 
kapacita závodnej kuchyne 
a jedálne je pripravená aj na 

tisíc stravníkov denne. Zdô-
raznila, že v roku 2012 prešla 
kuchyňa výraznou rekonštruk-
ciou a modernizáciou. „Inves-
tovalo sa tu veľa peňazí. Sú tu 
nové sporáky, konvektomaty, 
panvy, kotly, chladiace boxy 
na mäso a zeleninu, nové skla-
dy, nové umývačky na čierny 
a biely riad. Nerezové stoly 
sú všetky nové. Celá kuchyňa 
je nová,“ vymenovala vedúca 
stravovne.

A na záver si zopakujme
KLAMSTVÁ

1. Nie je pravda, že zamestnan-
ci firmy Nexis sa musia stra-
vovať v Chemese: Naopak, 
Chemes nemá záujem po-
dávať stravu Nexisu.
2. Nie je pravda, že sa sťažo-
vali zamestnanci z viacerých 
firiem, lebo REDAKTOR 
ANI LEN NEVSTÚPIL DO 
AREÁLU PRIEMYSELNÉ-
HO PARKU.
3. V reportáži odznelo, 
akoby denne bolo varené 
nekvalitné jedlo. NIE JE 
TO PRAVDA. Je to ničím 
nepotvrdené klamstvo. 

4. Ďalšie klamstvo redak-
tora je, že v PPCH pracuje 
3-tisíc ľudí. V PPCH pra-
cuje do 2-tisíc ľudí.

5. NEHORÁZNE KLAM-
STVO ČLENA PREDSTA-
VENSTVA NEXISU Ing. 
Jána KUČERAVÉHO je, 
že do areálu PPCH nebola 
vpustená firma, ktorá im 
doniesla stravu. NIE JE 
TO PRAVDA.

Vážení čitatelia, z hore 
uvedeného článku posúď-
te sami, ako je to naozaj so 
stravovaním v Priemysel-
nom parku Chemes.

Vedenie spoločnosti  
CHEMES, a. s., Humenné

Mária Latová - vedúca závodnej jedálne Chemes. |   FOTO: MIPO

Člen predstavenstva NEXIS a.s. Ing. Ján Kuče-
ravý |   FOTO: MIPO
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Volebná účasť  v Humennom dosiahla vyše 42 percent 

Voľby 19: Politologička: Časť spoločnosti vyznáva antisystémové hodnoty

Záchranári zasahovali vo volebných miestnostiach, jeden pacient zomrel  

tasr, Humenné       

V Prešovskom samospráv-
nom kraji (PSK) prišlo v 
sobotnom (16. 3.) prvom 
kole prezidentských volieb 
k volebným urnám 292 280 
voličov. Odovzdali 292 211 
obálok s 290 815 platný-
mi hlasmi. Podľa neoficiál-
nych výsledkov volieb, ktoré 
na svojej webovej stránke 
zverejnil Štatistický úrad 
Slovenskej republiky, prie-
merná volebná účasť v PSK 
dosiahla 46,30 percenta, čo 
bola piata najvyššia účasť 
spomedzi všetkých krajov. 
Ani v jednom z deviatich 
okresov nepresiahla volebná 
účasť 50 percent. Najvyššia 
volebná účasť v PSK bola v 

okrese Pre-
šov, kde 
d o s i a h -
la 49,59 
percenta. 
N a s l e d o -
vali okre-
sy Poprad 
( 4 9 , 4 3 
percenta), 
B a r d e -
jov (47,63 
percenta), 
S t r o p k o v 
( 4 5 , 8 1 
p e r c e n -
ta), Svid-
ník (45,19 
p e r c e n -
ta), Stará 
Ľubovňa (44,44 percenta), 
Kežmarok (43,02 percenta), 

Humenné (42,03 percenta). 
Najnižšia volebná účasť bola 

v okrese Vranov nad Topľou 
(40,65 percenta).

tasr, Slovensko       

Pomerne silná podpora pre 
prezidentských kandidátov, 
akými boli Štefan Harabin 
či Marian Kotleba, signali-
zuje, že je potrebné rátať do 
budúcnosti s tým, že časť slo-
venskej spoločnosti vyznáva 
určité antisystémové hodno-
ty. Pre TASR to povedala po-
litologička z Katedry polito-
lógie Univerzity Komenské-
ho v Bratislave Aneta Világi. 
Podľa jej slov sa táto skupina 
môže prejaviť v blížiacich sa 
voľbách do Európskeho par-

lamentu či v budúcoročných 
parlamentných voľbách. 
Világi tvrdí, že to, čím boli 
voľby iné ako doteraz, bol 
hlavne typ kandidátov, ktorí 
vo voľbách súťažili o voličskú 
podporu. „Toto boli prvé voľ-
by, v ktorých veľmi otvorene 
súťažili akoby dva tábory. 
Jeden tábor je ten, ktorý sa 
hlásil k politickým stranám, 
respektíve k politickým si-
lám, ktoré poznáme na Slo-
vensku. Označujeme ich za 
tzv. mainstreamové politic-
ké sily. Ten druhý sa hlásil 
k antisystémovým zložkám 
v politike. Toto bola novinka. 

Takéto súťaženie a s tak otvo-
renou agendou sme tu dote-
raz nemali,“ uviedla. Zuzana 
Čaputová aj Maroš Šefčovič, 
ktorí postúpili do druhého 
kola prezidentských volieb, 
podľa politologičky predsta-
vujú zložku akoby jedného 
tábora. Oboch považuje za 
prodemokratických. „Nespo-
chybňujú ani zahraničnopo-
litické orientovanie krajiny, 
ani základné hodnoty, ktoré 
liberálno-demokratický re-
žim prináša,“ komentovala. 
Ako však dodala, na strane 
druhej sa spoločnosť sobotou 
(16.3.) nezmenila. Prívrženci 

jedného aj druhého tábora 
naďalej ostávajú v tejto kraji-
ne žiť. Preto možno očakávať, 
že sa aj sily antisystémového 
tábora podľa Világi môžu 
čoskoro prejaviť. Pokiaľ ide 
o samotný volebný deň, za 
prekvapenie a mierne vyru-
šenie politologička označila 
incident s volebnou urnou 
v obci Medzany. Ten ovplyv-
nil uzavretie volieb aj voleb-
né moratórium. „Na takéto 
incidenty by sme sa však 
mali pripraviť aj v budúcnos-
ti. Sú to veci, ktoré sa môžu 
opakovať,“ dodala.

tasr, Humenné       

Záchranná zdravotná služba 
(ZZS) musela zasahovať aj po-
čas sobotňajších (16.3.) prezi-
dentských volieb. Záchranári 

boli vyslaní k trom pacientom, 
ktorí mali zdravotné ťažkosti 
na mieste konania volieb. V 
Nechválovej Polianke ošetrili 
muža, ktorý skolaboval vo vo-
lebnej miestnosti, a po ošetre-

ní ho previezli do nemocnice. 
Posádka bola vyslaná aj k žene 
s poruchou srdcového rytmu v 
Humennom, aj tú transporto-
vali do nemocničného zaria-
denia. Pacientovi v obci Jani-

ce už záchranári napriek re-
suscitácii nedokázali pomôcť 
a lekár musel konštatovať 
smrť. TASR informovala Ale-
na Krčová, hovorkyňa Ope-
račného strediska ZZS SR.
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tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Častým používaním pre-
mietacieho plátna, jeho roz-
kladaním a skladaním, sa 
samozrejme opotrebovalo, 
čo sa prejavovalo tak, že po-
čas premietania pôsobilo 
plátno špinavým dojmom. 
Keďže sme chceli ponúknuť 
návštevníkom kina kvalitný 
zážitok z filmového predsta-
venia, tak sme sa rozhodli pre 
jeho výmenu,“ zdôvodnila 
pre TASR zmenu nová riadi-
teľka Mestského kultúrneho 
a osvetového strediska v Sni-
ne Diana Turčík. Výmenu 
realizovali v spolupráci s Au-
diovizuálnym fondom, ktorý 
hradí z celkovej sumy 26.628 
eur čiastku vo výške 12.000 
eur. Riaditeľka spomenula, 

že modernizácia kinosály sa 
zatiaľ týkala iba digitalizácie, 
ktorá sa uskutočnila v roku 
2014. „Pokiaľ ide vyslovene 
o priestor kinosály, tak tam 
sme nerealizovali žiadne re-
konštrukčné práce,“ spres-
nila. Spomenula však, že 

k vstupu do priestorov Domu 
kultúry, kde sa kino nachá-
dza, prednedávnom umiest-
nili tri sieťové elektrické pú-
tače na zverejňovanie progra-
mu. Kapacita kinosály je 396 
miest. V minulom roku, keď 
mali v kine 408 filmových 

predstavení, ho navštívilo 
9884 ľudí. Ich počet sa pod-
ľa Turčík zvýšil v roku 2017, 
keď boli premiéry niekoľkých 
slovenských filmov. Prevádz-
ku kina zabezpečujú dvaja 
zamestnanci.

ts, Udavské

Víťazom súťaže sa stala Zák-
ladná škola s materskou ško-
lou Udavské, ktorá dosiahla  
najväčší počet bodov na žiaka 
z celého Slovenska. Tie získala 
vďaka hlasovaniu, zbieraniu 
bodov za nákup a plneniu sú-
ťažných úloh so svojimi žiak-
mi. „Povinné aktivity boli štyri 
a všetky boli koncipované tak, 
aby viedli k zlepšeniu hygienic-
kých návykov detí. Žiakov úlo-
hy veľmi bavili a zapájali sa tak 
s veľkým nadšením. Hlavná 
cena je zaslúženou odmenou,“ 
uviedla riaditeľka víťaznej 
školy Mgr. Miroslava Pauliko-
vá. Súťažné aktivity hodnotí 
pozitívne aj riaditeľka Mater-
skej škôlky Sabinov. Škôlka vo 
svojej kategórii obsadila druhé 

miesto a na opravu sociálnych 
zariadení tak získala 1 700 eur.  

Šanca aj pre malé 
škôlky a školy 
Súťaž dáva šancu veľkým aj 
malým školám. V mnohých 
projektoch by práve veľkosť 
školy mohla byť prekážkou. 
Domestos pre školy však ne-
zohľadňuje len celkový počet 
aktivít, ktoré škola splnila, 
ale taktiež prepočet bodov na 
žiaka. Šancu uspieť tak majú 
aj malotriedne školy či škôlky. 
Dôkazom je Základná škola 
Hervantov a Materská škôlka 
Sabinov, ktorým sa v súťaži 
podarilo uspieť. Do Hervanto-
va tak putuje na úpravu škol-
ských toaliet 2 700 eur, do 
Giraltoviec 1 700 eur. 

Konkurencia je stále 
väčšia 
Značka Domestos sa už päť ro-
kov snaží o premenu hygienic-
kého zázemia v školách a škôl-
kach. Prihlásených škôl však 
z roka na rok pribúda. „Vďaka 
projektu môže denne navšte-
vovať kompletne zrekonštruo-
vané školské toalety až 7 000 

detí. Počet škôl zaujímajúcich 
sa o súťaž každým rokom na-
rastá. To nás na jednej strane 
teší, na druhej strane to ale 
znamená, že je tu stále veľký 
počet škôl, ktoré by renová-
ciu potrebovali,“ komentuje 
úspech súťaže brand mana-
ger značky Domestos Vojtěch 
Buřič.

Snina: V kine, ktoré vlani navštívilo takmer 10-tisíc ľudí, majú nové plátno  

Školy súťažili o 9 600 eur určených na úpravu školských toaliet 

Sninská kinosála má nové plátno. Vlani si v nej pozrelo filmy rôznych žánrov takmer 10 000 ľudí. 

Hlavná cena putuje do Udavského. Piaty ročník súťaže Domestos pre školy sa dočkal svojho finále. Ocenenie si prebralo päť základných 
a štyri materské školy z celého Slovenska. Mimoriadny úspech zaznamenali školy a škôlky z Prešovského kraja. 
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Poškodený vstup do Brekovskej jaskyne opravili, opäť  je uzamknutá

Vo veku 82 rokov zomrel spisovateľ Ján Patarák 

tasr, Brekov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Robí tak prostredníctvom 
členov stráže prírody, kto-
rých povinnosťou je okrem 
iného oznamovanie poru-
šenia zákona o ochrane prí-
rody a krajiny. „Pri výkone 
činnosti v okolí Brekovskej 
jaskyne zistil člen stráže 
prírody, že vstup do nej bol 
neoprávnene poškodený, 
chýbala reťaz a zámok. Sprá-
vu jaskyne má na starosti 
obec Brekov. Po dohode so 
starostom bola zakúpená 
nová reťaz a nový zámok,“ 
uvádza sa na stránke s tým, 
že v uplynulých dňoch bola 
jaskyňa opäť skontrolovaná a 
mreža uzamknutá. Kras Hu-
menských vrchov predstavu-
je väčšie a najvýchodnejšie 
krasové územie. „Rozkladá 
sa po obidvoch stranách tzv. 
Prielomu Laborca či Brekov-
skej brány medzi mestami 
Humenné a Strážske,“ infor-

muje web s tým, že jeho spe-
leologická preskúmanosť je 
pomerne slabá a obmedzuje 
sa na niekoľko období inten-
zívnejšieho prieskumu. Prí-
rodná pamiatka Brekovská 
jaskyňa sa nachádza v ka-
tastri obce, od ktorej vznikol 
aj jej názov. Dotvára ju aj 
kvapľová výzdoba. Medzi jej 
obyvateľmi možno nájsť ne-
topiera veľkého, podkovára 

veľkého a malého. „Jaskyňa 
má v súčasnosti vedecko-vý-
skumný význam. Verejnos-
ti je neprístupná,“ uvádza 
Správa CHKO. K odkrytiu 
jaskynného vchodu došlo 
pri odstrele v najvrchnejšej 
etáži aktívneho lomu Bre-
kov v roku 1989. Vo februári 
1990 jaskyňu zamerala Ob-
lastná skupina Prešov. O dva 
roky na to bola uzavretá 

mrežami. „Za pomoci jedné-
ho z autorov publikácie Bre-
kovská jaskyňa pri Humen-
nom sa podarilo v spolupráci 
s orgánmi ochrany prírody 
presmerovať ťažbu v lome a 
úplne ju zastaviť na najvyššej 
etáži, čím sa táto jaskyňa za-
chránila pred devastáciou či 
úplným zánikom,“ píše sa na 
stránke.

tasr, Humenné    

Vyštudoval Vysokú školu 
pedagogickú v Prešove. Po 
štúdiách krátko pracoval ako 
redaktor Československého 
rozhlasu v Košiciach, potom 
sa stal redaktorom denníka 
Smena a neskôr redaktorom 
vysielania pre deti a mládež 
košickej televízie. Pre odmie-
tavé postoje k augustovým 
udalostiam 1968 nemohol 
publikovať. Zamestnal sa ako 
učiteľ slovenského jazyka na 
Strednom odbornom učilišti 

dopravnom v Košiciach, kde 
pôsobil až do roku 1989. V 
rokoch 1990 - 1992 bol ve-
dúcim redaktorom Českoslo-
venskej televízie v Košiciach. 
Od roku 1992 bol šéfredak-
torom národnostného vysie-
lania Slovenského rozhlasu 
v Prešove. Rukopisy jeho 
prvých dvoch poviedkových 
kníh Balada o Tiralovom 
kopci a Lúka 30x40 nemohli 
vyjsť, a tak debutoval až v 
roku 1987 knihou poviedok 
Hudobná obeta, v ktorej 
zobrazil prostredie výcho-

doslovenskej dediny a život 
jej obyvateľov. Z toho istého 
prostredia čerpá námety aj 
jeho druhá kniha poviedok 
Prvý rok mieru (1991). Ča-
sovo je však posunutá hlbšie 
do novodobej histórie, do 
obdobia tesne po skončení 
vojny. Vlastným nákladom 
vydal knihu poviedok Božie 
oko (1992). Neskôr mu vyšla 
zbierka poviedok Malé ryby, 
veľké ryby (1994), poviedko-
vá kniha Lúka 30x40 (1996), 
román Portréty zo živého 
domu (2000), zbierka noviel 

Zjavenie koňa (2000), zbier-
ka Moritáty (2001), zbier-
ka poviedok Svet pre Janu 
(2002) a zbierka poviedok 
Učni bohyne lásky (2005). V 
poslednej knihe autor zobra-
zil rôzne podoby lásky, kto-
rými človek prechádza počas 
svojej životnej púte. Je to 
láska materská, kamarátska, 
telesná i tá duševná, ktorá 
ho sprevádza do posledných 
dní. Bol autorom viacerých 
televíznych scenárov, rozhla-
sových hier a rozhlasových 
poviedok.

Poškodený vstup do Brekovskej jaskyne v Humenskom okrese opravili, opäť je jaskyňa uzamknutá. Informuje o tom na svojom 
webe Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty, ktorá zabezpečuje výkon strážnej služby aj v tejto oblasti.

Vo štvrtok zomrel vo veku 82 rokov spisovateľ Ján Patarák. Pre TASR to potvrdilo vedenie Štúdia RTVS v Košiciach. Prozaik, 
scenárista a dramatik Ján Patarák sa narodil 23. mája 1936 vo východoslovenskej obci Papín v okrese Humenné. 
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Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi − Rusínskou obrodou na Slovensku, Ľubovnianskym osvetovým 
strediskom v Starej Ľubovni, Prešovským samosprávnym krajom, Maticou slovenskou a mestom Medzilaborce, pozýva 

v dňoch 25. – 26. marca na 15. ročník festivalu rusínskej ľudovej piesne Spevy môjho rodu. 

tasr, Parihuzovce  

Lyžiarsku sezónu v menšom 
stredisku v obci Parihuzovce 
v Sninskom okrese ukončili. 
Ján Špitalik, štatutárny zástup-
ca Telovýchovnej jednoty (TJ) 
Spartak Vihorlat Snina, ktorá 
areál prevádzkuje, pre TASR 
uviedol, že sú s ňou spokojní. 
V stredisku sú dva funkčné vle-
ky. Jeden má dĺžku 800 metrov, 
druhý 550 metrov. Celková plo-
cha, ktorú má TJ v nájme, pred-
stavuje 22 hektárov. Tá funguje 
na dobrovoľníckej báze, spolu 
ich je približne desať. Otvorené 
majú preto v prípade vhodných 
podmienok iba počas víkendov 
a voľných dní. Sezónu v tomto 
roku podľa Špitalika začali 5. 
januára. „Trvala do 2. marca,“ 
vypočítal. V jej úvode evidovali 

denne na svahu okolo 150 ľudí. 
„Prvé februárové víkendy boli 
v poriadku, v druhej polovici 
návštevnosť klesala na približne 
70 ľudí,“ spomenul. Najviac ich 
v stredisku podľa jeho ďalších 
slov zaznamenali 6. januára, 
bolo ich tam okolo 300. Otvore-
né mali aj počas jarných prázd-
nin. „Vyšlo veľmi dobré poča-
sie. Bolo slnko a kvalita snehu 
bola dobrá, takže kto prišiel, tak 
si užíval,“ poznamenal s tým, 
že denne mali vtedy v priemere 
40 lyžiarov na svahu. „My sme 
spokojní, je to výrazne lepšie 
oproti minulej sezóne,“ zhod-
notil. Vlaňajšia sezóna v Pa-
rihuzovciach totiž nedopadla 
dobre – stredisko prevádzkovali 
len jeden deň, ale počas tej pre-
došlej (2016/2017) tam zaregis-
trovali viac ako 4000 ľudí.

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Jubilejný ročník festivalu je 
venovaný spomienke na prvú 
laureátku festivalu Spevy môjho 
rodu Máriu Čokynovú z Uble, 
jednu z najvýraznejších inter-
pretiek pôvodných rusínskych 
piesní. V rámci festivalového 
programu bude verejnosti sláv-
nostne predstavený CD nosič 
rusínskych piesní pod názvom 
Piesne Márie Čokynovej, na 
príprave ktorého sa podieľali 
Vihorlatské múzeum v Humen-
nom, pedagógovia Súkromnej 
základnej umeleckej školy Kud-
lovská Humenné, dievčenská 
spevácka skupina Bosoročky 
a mužská spevácka skupina 
Hačure z Humenného. Úvod-

nou súčasťou festivalového 
programu bola dňa 24. marca 
metodicko-vzdelávacia Tvorivá 
dielňa Vihorlatského múzea pre 
súťažiacich zameraná na ná-
cvik spolupráce s orchestrom. 
V rámci súťažného a prezentač-
ného programu sa v dňoch 25. 
a 26. marca v Mestskom kul-
túrnom stredisku v Humennom 
a v Dome kultúry v Medzila-
borciach predstaví 45 najlep-
ších detských a mládežníckych 
spevákov rusínskych piesní z 
regiónov Snina, Medzilaborce, 
Humenné, Prešov, Stropkov, 
Svidník, Bardejov a Stará Ľu-
bovňa. Festival hudobne za-
strešuje ľudová hudba členov 
folklórnych súborov Chemlon 
Humenné, Torysa Prešov a Sú-

kromnej základnej umeleckej 
školy Kudlovská Humenné. 
Podujatie realizované s finanč-
nou podporou Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín, 
Prešovského samosprávneho 
kraja a mesta Medzilaborce. 

Parihuzovce: Lyžiarsku sezónu ukončili, prevádzkovatelia areálu sú spokojní 

Jubilejný ročník festivalu rusínskej piesne venovaný Márii Čokynovej z Uble

Lyžiarsku sezónu v menšom stredisku v obci Parihuzovce v Sninskom okrese už ukončili. Pre-
vádzkovatelia areálu sú s tohtoročnou sezónou spokojní. |   ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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MsKS – DOM KULTÚRY

ŠACHY REINTER
Majstrovstvá SR 4-členných družstiev ZŠ 
a SŠ v zrýchlenom (rapid) šachu v škol-

skom roku 2018/19. – v utorok 26. marca 
od 7. do 16. hod.

KANDRÁČOVCI: ĎAKUJEME 
 VÝCHOD TOUR

Koncertné vystúpenie známej hudobnej 
skupiny. – v nedeľu 7. apríla 19.00 hod. v 

divadelnej sále DK. Vstupné 9 eur.

ZDZISLAW TWARDOWSKI
Najtalentovanejší maliar krajiny z poľ-
ského Sanoku. Viac ako tridsať rokov 

zachytáva toto mesto vo svojich obrazoch. 
– vo výstavnej miestnosti DK potrvá do 

28. marca.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

FAREBNÉ SPOMIENKY
Predajná výstava obrazov ukrajinských 
maliarov. Kurátorom výstavy je akade-

mický maliar zo Sniny, Andrej Smolák. – 
potrvá do 15. apríla v priestoroch VM.

KINO FAJN

ŽENY V BEHU
komédia (CZE), originálna verzia  

– 25. marca o 19.30 hod.
Komédia o ženách, ktoré sa neboja 

vybehnúť šťastiu v ústrety. Věra prežila 
s Jindřichom báječný život a je pevne 

rozhodnutá splniť jeho posledné prianie - 
zabehnúť maratón.  Do štartu ostávajú ešte 
tri mesiace a tréner Vojta pripravil skvelý 

kondičný plán. Stačí len začať.

LOVEnie
komédia, romantický (CZE), originálna 
verzia – 22., 23. a 26. marca 19.30 hod.
Ktoré dievča by nemalo rado svadby? 
Môže si vziať krásne šaty, nechá si na-
vrhnúť svadobnú tortu a vezme si muža 

svojho srdca. Teda... väčšina z nich. Eliške 
sa tá posledná časť veľmi nevydarila. Jej 
ženích totiž v rozhodujúcej chvíli povedal 

„nie“ a utiekol spred oltára s prosbou, 
či by sa mohla do konca týždňa vysťa-

hovať...

GREEN BOOK
dráma, komédia (USA), české titulky 

 – 10. a 12. marca 19.30 hod.
Oscarový víťaz... inšpirovaný skutočným 
príbehom odohrávajúcim sa v šesťdesia-
tych rokoch v Amerike, ktorá nebola prí-

vetivým miestom, najmä pre pretrvávajúci 
rasizmus. Tony Lip je taliansko-americký 

vyhadzovač z robotníckej triedy, ktorý 
príjme prácu šoféra pre Dr. Dona Shirley-
ho, vysoko vzdelaného pianistu afroame-
rického pôvodu. Dvaja úplne odlišní ľudia 

sa tak spolu vydávajú na dvojmesačné 
koncertné turné do miest na juhu, kde je 

rasizmus ešte hlbšie zakorenený. 

ZRANENÉ SRDCIA
(THE AFTERMATH)

romantický, dráma (USA), české titulky 
– 28. marca o 19.30 hod.; 31. 3. o 17.30 

hod.
Jedna žena a dvaja muži vo vojnou zni-
čenom meste. Keira Knightley v úlohe  

manželky britského dôstojníka prichádza 
do zničeného Hamburgu, povojnového 
Nemecka v roku 1946, kde spoznáva 

nielen následky vojnových hrôz, ale aj 
jedného sympatického Nemca.

DUMBO
rodinný (USA), slovenský dabing – 29. 

marca o 17.15 hod. 3D verzia; 30. a 31. 
marca o 15.15 hod.

Majiteľ cirkusu Max Medici poverí bývalú 
hviezdu Holta Farrier a jeho deti Milly a 
Joe, aby sa starali o novorodeného slona, 

ktorý je svojimi obrovskými ušami na 
smiech publiku v upadajúcom cirkuse. Ale 

potom, čo sa zistí, že Dumbo vie lietať, 
zažíva cirkus neuveriteľný návrat. Záro-

veň sa o Dumba veľmi zaujíma podnikateľ 
V. A. Vandevere... Čoskoro však Farrier 
zisťuje, že pod nablýskaným povrchom 

zábavného podniku Dreamland, sa skrýva 
nejedno temné tajomstvo.

MY
(US)

horor, thriller (USA), český dabing – 29. 
a 30. marca 19.30 hod.

Štastná rodinka v letnom byte, ktorej prázd-
ninovú pohodu naruší štvorica votrelcov. 

Tradičná hororová zápletka? Ani omylom. 
Film, ktorý zároveň šokuje a baví, a pod 

hororovou nálepkou ukrýva inteligentnú a 
rafinovanú satiru súčasného sveta.

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
čierna komédia (CZE), originálna verzia – 

30. marca 17.30 hod.
Toto nie je len hra. Je to útek z reality 

všedných dní, ktorý je prudko návykový. 
O partičke chlapov, ktorí sa vo voľnom 
čase hrajú na členov URNA – Útvaru 

rýchleho nasadenia. Zasahujú v domoch 
domnelých zločincov, evakuujú kultúrne 

domy a do svojich hier zaťahujú nič 
netušiace okolie. Pre Roberta, Arnyho, 
Karloas, Davea a Komára je to istota, 

únik i náhradný svet pre chlapov, ktorí tak 
trochu nevyrástli z pubertiackych úletov. 
Všetko ide hladko až do okamihu, keď sa 
ocitnú v nesprávnu chvíľu na nesprávnom 

mieste... 

ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO
dráma (ISLAND), české titulky – 31. 

marca 19.30 hod.
Muž z havarovaného lietadla uviazne v 

Arktíde, nepriaznivej a opustenej ľadovej 
pustatine, kde bojuje o svoje prežitie. 
Postupne sa ale naučil ako bojovať so 

zimou a víchricami, ako byť ostražitý voči 
ľadovým medveďom a ako si uloviť po-
travu... Nečakaná udalosť ho však prinúti 
vyraziť na dlhú a nebezpečnú expedíciu, 

ktorá rozhodne o jeho prežití.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

25. 03. MARIÁN
 - Deň zápasu za ľudské práva 

(pamätný deň)
 (Medzinárodný deň spomienky 

na obete otroctva a transatlan-
tický obchod s otrokmi)

26. 03. EMANUEL, EMANUELA
 (Svetový deň epilepsie)
27. 03. ALENA, DITA
 (Svetový deň divadla)
28. 03. SOŇA
 - Deň učiteľov
29. 03.  MIROSLAV
30. 03.  VIEROSLAV, VIEROSLAVA
31. 03.  BENJAMÍN
 - 4. pôstna nedeľa

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
25. 03.   YOKO / VIKTOR
26. 03.   BEA, TOMI / CIBA
27. 03.   MILKA / DINO
28. 03.   IRMA / RUSTY
29. 03.   RÓMEO / ANGIE
30. 03.   SIGI / BOB
31. 03.   SANDY / RADAR

NASTÁVA  LETNÝ ČAS

V noci zo soboty 30. marca
na nedeľu 31. marca si opäť 
pospíme o hodinu kratšie. 

Stmievať sa už bude neskôr 
a ráno sa mnohí budeme 

zobúdzať, zase, ešte za tmy. 
Mení sa  totiž 

zimný čas na letný –
o 2.00 hodine  

v nedeľu ráno si ručičky 
hodín posunieme o hodinu 

vpred, na 3.00 hodinu.

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E
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/0118

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E
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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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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.
25. 03.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
26. 03.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
27. 03.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
28. 03 .  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1  
 (Pod stračou nožkou)
29. 03.   DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)
30. 03.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
31. 03.   AVICENA,
 Nemocničná ul. 41

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(25. – 31. 3. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 09.00 hod.
 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 12.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 16.00 hod.
sob PLAVECKÉ PRETEKY
 CENA MESTA HUMENNÉ
ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 ut 12.00 – 20.00 hod.
str - 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.

KLZISKO V HUMENNOM
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE

(25. – 31. 3. 2019)
sob 15.00 – 17.00 hod.

Východ / Západ  S L N K A 
pon (25.03.) 5:17 / 17:54 hod.
ut 5:15 / 17:56 hod.
str 5:13 / 17:57 hod.
štvr 5:11 / 17:58 hod.
pia   5:09 / 18:00 hod.
sob 5:07 / 18:01 hod.
ned 5:05 / 18:03 hod.

INZERCIA / INFOSERVIS

S L U Ž B Y
 � Potrebujete PRESŤA-

HOVAŤ BYT, PREVIESŤ 
NÁBYTOK, ZBAVIŤ SA NE-
POTREBNÉHO NÁBYTKU 
A ZARIADENIA Z BYTU? 
Prídeme a odvezieme. RE-
KONŠTRUKCIE BYTOVÝCH 
JADIER – omietky, obklady, 
dlažby, plávajúce podlahy... 
Tel. 0944 807 207. 

HE-R/0156

P R E D A J
 � Predám CHATKU so ZÁ-

HRADKOU v ZO v Humen-
nom. Tel. 0915 941 371; e- 
mail: anna.varcova5@gmail.
com

HE-R/0158

 � Predám KONZUMNÉ 
a SADBOVÉ ZEMIAKY. Tel. 
0918 279 885.

HE-R/0157

 � Predám ORECHY na presá-
dzanie, JABLKÁ a TKANÉ  DOMÁ-
CE PLÁTNO. Tel. 0918 279 885.

HE-R/0154

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

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK

Jarná treťoligová futbalová premié-
ra mala v sobotu 23. marca na zele-
nom trávniku Humenčanov takmer 
ideálne podmienky. Nový tréner na 
lavičke FK Humenné, futbalisti v 
„novom šate“, „prečesaný“ kolektív 
na súpiske, jarné bezveterné počasie 
a početne obsadená tribúna štadióna. 
Akurát prvý polčas vypálil omnoho 
lepšie pre súpera z neďalekej Sniny, 
ktorý zverenci Jožka Štafuru vyhrali 
rozdielom 0:1, gólom do šatne v 45. 
minúte z kopačky Maryana Fedor-
ka. Humenským fanúšikom však 
naši futbalisti nezostali nič dlžní, hoc 
prípravné stretnutia počas zimnej 
pauzy mali kolísavé výsledky. Druhý 
polčas, našťastie, ponúkol úplne 
iný vývoj. Sieť sninskej svätyne sa 
rozvlnila hneď trikrát – v 58. a 74. 
minúte mierila medzi žrde brány 
súpera michalovská posila Filip Se-
rečin, a v 67. minúte potešil domácu 
striedačku Jakub Bialončík. Futbal 
sa hrá do poslednej sekundy, záve-
rečného hvizdu hlavného arbitra, je 
preto chvályhodné, že Humenčania 
po nevydarenej prvej polovici zápasu 
nepoľavili a obrátili skóre s plným 
ziskom bodov. 

TIPOS III. LIGA VÝCHOD
18. kolo – 23. 3. 2019

FK HUMENNÉ –  MFK SNINA 
3:1 (0:1) 

Góly: 58. a 74. Filip Serečin, 67. Ja-
kub Bialončík – 45. Maryan Fedorka.

Žlté karty: 36. R. Dický, 44. J. Bialon-
čík, 69. D. Janko – 27. D. Prokopčák, 
60. Pe. Hišem. Červená karta: nik-
to - 86. M. Hreha (kopnutie súpera 
zozadu bez možnosti hrať s loptou). 
Rozhodovali: R. Tabaka – J. Sučka, T. 
Bednár – 1 200 divákov.

FK: D. Pillár - J. Bialončík, A. Kuľha 
(46. Pe. Kokočák), R. Dický, M. Zlac-
ký, Pa. Ruskovský (88. M. Balog), D. 
Janko (82. M. Goncalves), C. Vasiľ, I. 
Komjatý, V. Voroňák, F. Serečin (88. 
M. Dolutovský). Tréner: Jozef Skvašík.

MFK: Peter Diňa – Frederik Svistun, 
Marián Hreha, Samuel Leňo (90. Jakub 
Lukáč), Peter Hišem, Ľuboš Jankaj, 
Kristian Sehediy, Maryan Fedorka (90. 
Richard Husťak), Maroš Ferko (81. 
Vitalii Rohach), Matúš Plevka, Dávid 
Prokopčák. Tréner: Jozef Štafura.

•	 Maria Huta – Vranov n/T. 1:3, 
Spiš. N. Ves – FC Košice 0:7, Giraltov-
ce – Krompachy 2:0, Bardejov. N. Ves 
– Svidník 4:0, Plavnica – Stropkov 1:2 / 
1. FC Tatran Prešov B a MFK Rožňava 
zo súťaže odstúpili. 
Košice 16 15 0 1 51:4 45
Vranov 16 13 1 2 38:10 40
Snina 16 9 2 5 30:25 29
Humenné 16 9 2 5 23:21 29
Š. Michaľany 15 9 1 5 25:13 28
Spiš. N. Ves 16 7 2 7 20:32 23

Svidník 15 6 2 7 16:22 20
Stropkov 15 5 2 8 20:21 17
V. Revištia 15 4 4 7 15:18 16
Krompachy 15 5 1 9 15:20 16
Maria Huta 16 4 2 10 17:35 14
Giraltovce 16 4 1 11 11:25 13
Plavnica 15 3 3 9 18:30 12
Bard. N. Ves 16 3 3 10 22:45 12

FK HUMENNÉ 2018/2019 
 – jarná fáza:

Brankári - Dávid Pillár, Martin Klamár, 
Marek Cholp.

Obrancovia - Marek Zlacký, Lukáš 
Krajník, Adam Kuľha, Róbert Dický, 
Cyril Vasiľ, Jakub Bialončík.

Záložníci - Pavol Ruskovský, Peter 
Kokočák, Dušan Janko, Marián Dolu-
tovský, Marcel Balog, Matheus Gon-
calves, Jozef Skvašík.

Útočníci - Igor Komjatý, Vladimír Vo-
roňák, Filip Serečin, Domi-
nik Matta.

Tréner - Jozef Škrlík.

Posily humenského klubu 
do jarnej časti - Dávid Pil-
lár (Bardejov, hosťovanie), 
Adam Kuľha (Lokomotíva 
Košice), Róbert Dický (SV 
Horn, Rakúsko), Matheus 
Goncalves (Brazília, Imeľ, 
hosťovanie), Dušan Janko 

(Snina), Jozef Skvašík (Snina), Igor 
Komjatý (Soľ), Filip Serečin (Zemplín 
Michalovce, hosťovanie). 

Z klubu odišli po jesennej čas-
ti - Predrag Radovanović (FC Ko-
šice), Nikola Laković (Srbsko), 
Slobodan Andrić (Liptovský Mikuláš), 
Dárius Popik (Borov), František Si-
tarčík (Vranov n/Top.), František Do-
lutovský (ŠK Váhovce, hosťovanie), 
Miroslav Porvazník (Medzilaborce, 
hosťovanie), Daniel Krajník (TJ Ptava 
Ptičie, hosťovanie), Dominik Vohár 
(Petrovce n/Lab., hosťovanie).

Prezident klubu: PhDr. Ing. Miloš Me-
ričko / Predseda správnej rady: Mgr. 
Martin Polák / Členovia správnej rady: 
Oskar Balogáč, Stanislav Schlimbach, 
Ing. Zuzana Žilinská, Ing. Peter Pipák. 
Klubový ISSF manažér: Mgr. Vladimír 
Vasilenko. Vedúci A-družstva: Dušan 
Horodník. Lekár: MUDr. Erik Kireš.

Futbalové derby spod Vihorlatu víťazne pre Humenčanov. 

FK Humenné - družstvo mužov v zimnej príprave 2018/2019 v nových dresoch aj s novým kormidelníkom, skúseným trénerom 
Jozefom Škrlíkom. Horný rad zľava: Peter Kokočák, Cyril Vasiľ, Miroslav Porvaznik, Marek Zlacký, Jakub Bialončík, Marcel Balog, 
Dominik Matta; stredný rad zľava: Dávid Pillár, Marián Dolutovský, Daniel Krajník, Filip Serečin, Róbert Dický, Adam Kuľha, Lukáš 
Krajník, Martin Klamár; dolný rad zľava: Matheus Goncalves, Igor Komjatý, Dušan Janko, tréner Jozef Škrlík, Jozef Skvašik, Vladi-
mír Voroňák, Pavol Ruskovský. |   FOTO FKHE
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Zbytočná ponuka vylúčenia M. Hrehu už výsledok neovplyvnila
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(jpnc), -MJK-; Poprad

O titul „Majster Východoslovenskej 
oblasti“ sa pokúšali plavci sloven-
ských plaveckých klubov z východu 
republiky. V päťdesiatmetrovom dl-
hom bazéne  „rezidencie“ Aquacity 
Poprad sa 16. marca na štartové blo-
ky postavilo 84 mužov (chlapcov) a 79 
žien (dievčat) z deviatich plaveckých 
klubov. Tréneri M. Tomahogh a J. 
Pencák doviezli pod Tatry pätnásť 
chlapcov a desať dievčat z Plavecké-
ho klubu Chemes Humenné. 

Na programe vekovo mladších plav-
cov čakali disciplíny 400 a 800 metrov 
voľným spôsobom, starší predpoludním 
absolvovali 1 500 metrov voľným spô-
sobom a popoludní 800 m voľným spô-
sobom. Výprava humenských plavcov 
si po skončení pretekov zo Spiša viezla 
domov 13 medailí - 4 zlaté, 4 strieborné 
a 5 bronzových.

MLADŠÍ ŽIACI / ŽIAČKY 
Najviac sa darilo mladšiemu žiako-
vi Oliverovi Verbovi, ktorý zvíťazil 
v oboch disciplínach. Zlaté medaily mu 
odovzdali za výkony v 400 a 800 met-
rov disciplíny voľný spôsob plávania. 
Matúš Adamec mal strieborný deň 
a v oboch disciplínach (400 a 800 m) si 
vyplával druhé miesta. 
Tretím medailistom v tejto vekovej ka-
tegórii bol Rastislav Fecenko, ktorý si 
v osemstovke vyplával bronz  a 400 m 
VS doplával na štvrtom mieste. 
Adam Kulík obe disciplíny dohmatol 
piaty v meranom poradí. 
Ľubomír Findrik na 400 m mal šiesty 
a na 800 m siedmy meraný čas. Filip 
Biľo osemstovku zvládol na šiestej 
pozícii a štvorstovku na ôsmej. Marek 
Harvilik - 8. miesto na 800 m, 400 m - 9. 
miesto. Martin Leňo 800 m – 13. miesto 
a 400 m 14. miesto. Nikolas Jevič 400 
m - 13 miesto a dvojnásobnú dĺžku za-
plával na  14. mieste. 
Dievčatá sa umiestnili nasledovne... 
Sphia Sotáková 800 m - 5. miesto a 400 
m - 6. miesto. Dominika Vasiľková 800 
m - 6. miesto a 400 m - 7. miesto. Vik-
tória Mattová 400 m - 7. miesto a 800 
m - 8. miesto. Eva Onderišinová  800 
m - 8. miesto a 400 m -9. miesto. Nina 
Horňáková 800 m - 9. miesto a 400 m - 
10. miesto. Tieto dievčatá zažili súťažnú 
premiéru na dlhých tratiach a zároveň 
v dlhom 50-m bazéne. Po počiatočných 
obavách z dĺžky bazéna striasli zo seba 
trému a preteky dokončili k spokojnosti 
svojej, trénera i rodičov.   

STARŠÍ ŽIACI / ŽIAČKY 
Michal Pandoš si vyplával zlato na 1 
500 m a striebro na 800 m VS. 
Zuzana Pavliková po doplávaní 800 
m stála na zlatom stupni víťazov a po 1 
500 m VS na bronzovom stupni. 
Boris Barica taktiež získal dve medai-
ly, 1500 m - striebro, 800 m - bronz. 
Dominik Luksaj plával na bronzovej 
pozícii na 1 500-m trati a 800 m VS do-
plával na piatej priečka. 
Anna Stephánie Buhajová si bronzo-
vú medailu zaslúžila na 800-m dĺžke VS 
a na 1 500 m skončila na piatej pozícii. 
Petra Vasiľková potešila štvrtým 
miestom na 1 500 m a 800 m VS - 7. 

miesto. Štvrté miesto na 1 500 m VS 
patrilo Timotejovi Leškovi a 800 m 
zvládol na 6. pozícii. Peter Šepeľa 1 500 
m - 6. miesto a 800 m - 9. miesto. Sa-
muel Babinčák 800 m - 8. miesto a na 
1 500-m trati bol diskvalifikovaný. 

JUNIORKY 
Ema Borščová má za sebou smol-
né preteky, keď v oboch disciplínach 
skončila na nepopulárnej štvrtej pozícii. 
Nina Trebišovská dohmatla 1,5-km 
trať na šiestom mieste a 800 m dopláva-
la na jedenástej priečke,

Vodný svet pod slovenskými veľhorami ponúkol dlhé 50-metrové plavecké trate

Strečing a krátky fyzický tréning pred vstupom do súťažnej vody je súčasťou plaveckej prípravy. 
|   FOTO ARCHÍV PKCH

Najdlhšie trate, 1 500 metrov VS, v kategórii star-
ších žiakov, patrili plavcom PK Chemes Humenné 
- zľava: B. Barica a M. Pandoš.|   FOTO ARCHÍV PKCH

Sprava: A. S. Buhajová a Z. Pavliková... vylovili si bronz a zlato v disciplíne 
800 m voľným spôsobom. |   FOTO ARCHÍV PKCH

Dlhé plavecké trate v popradskom 50-m bazéne dopriali medailové 
priečky aj humenským plavcom, plavkyniam. | FOTO ARCHÍV PKCH

Humenské trio plavcov na pódiových stup-
ňoch zľava: M. Adamec, O. Verba, R. Fecenko. 
|   FOTO ARCHÍV PKCH
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(dk), -MJK-; Belá nad Cirochou, Snina

Palubovku ZŠ v Belej nad Ci-
rochou pokryli 17. marca šer-
miarske planše. V tejto obci orga-
nizovali Slovenský pohár v šerme 
kordom, 31. ročník Ceny Zemplí-
nu v kategórii starších žiakov a 
kadetov. Turnaja sa zúčastnilo 67 
pretekárov zo Slovenska, z Poľ-
ska, Ukrajiny a Maďarska. 

KADETI (24 pretekárov) * Víťaz-
stvo si vybojoval Volodymyr Kur-
han  z Chmelnického (UKR), strie-

borný skončil Martin Spišák z Wil-
lardu Košice,  bronz si vyšermovali 
Balázs Kiss z Debrecína (HUN) 
a Michal Sopoliga Michalz KŠK 
Košice... Umiestnenie sninských 
šermiarov: 9. Tomáš Petro, 12. To-
máš Gazda, 14. Štefan Šimo, 16. 
Matej Kohút, 24. Ľubomír Hunčár. 

KADETKY (17 pretekárok) * 
Prvenstvo si vyšermovala Zuzan-
na Środa  z Krosna (POL), striebro 
získala Ksenia Kuhstan z Užho-
rodu (UKR), bronzové medaily si 
vybojovali Mária Riedl z Klubu 
šermu Snina a Éva Szabó  z Debre-

cína (HUN)... 
Umiestnenie 
ďalších snin-
ských šermia-
rok: 8. Žel-
míra Grossru-
batscher, 11. 
Natália Hrus-
tičová, 12. 
Viera Grossru-
batscher, 14. 
Tamara Kohú-
tová. 

STARŠÍ ŽIA-
CI (15 pre-
tekárov) * 
Zvíťazil Iliia 
C h o r n o g o d 
z Chmelnic-
kého (UKR), 
striebro získal 
Andrii Gume-
niuk z Chmel-
n i c k é h o 

(UKR), bronzové medaily si pre-
vzali Daniel Ondo z Willardu 
Košice a Stanislav Prisyazhnyj z 
Dynama Užhorod... Sninčania: 11. 
Lukáš Sentivan, 12. Marek Miško, 
14. Martin Koškovský.  

STARŠIE ŽIAČKY (11 pretekárok) 
* Táto kategória mala v konečnom 
účtovaní takmer rovnaké menovité 
poradie. Vyhrala Zuzanna Środa  
z Krosna (POL), striebro získala 
Éva Vásárhelyi z Debrecína (HUN) 
a bronzové medaily si vybojovali 
Ksenia Kuhstan z Užhorodu (UKR) 
a Mária Riedl z Klubu šermu Snina. 

Všetci sninskí šermiari si bodovo 
polepšili v poradí Slovenského po-
hára. 

Cenu Zemplínu ovládli hlavne zahraniční šermiari
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Mária Riedl. |   FOTO ARCHÍV DK
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M E S T O   H U M E N N É 
v zmysle zákona § 4 č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

znení neskorších predpisov, a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.  
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE

RIADITEĽA / RIADITEĽKY
Základnej školy - Laborecká 66, Humenné

Riaditeľ/riaditeľka základnej školy musí spĺňať:
	 odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre základné školy v zmysle 

zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č. 319/2009 Z z.“), a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení 
neskorších predpisov

	 najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z. z.

	 dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s atestáciou v 
zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. (absolvovanie 1. atestácie 
alebo jej náhradnej formy)

	 ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.
	 bezúhonnosť (v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.)
	 spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilitu, komunikatívnosť
	 zdravotnú spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. 
	 znalosť školskej legislatívy a základnú znalosť problematiky riadenia 

školy
	 znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov

Uchádzači o voľné pracovné miesto doložia:
	 písomnú prihlášku do výberového konania
	 profesijný štruktúrovaný životopis
	 úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania  

a vykonaní 1. atestácie alebo získaní jej náhradnej formy
	 písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
	 písomné potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
	 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového 

konania v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:
	 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
	 schopnosť samostatnej práce s počítačom
	 znalosť cudzieho jazyka vítaná

Platové podmienky:
	 plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z., minimálne 1 250,50 eur
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi  

doručte v termíne do 2. apríla 2019 na adresu:
Mesto Humenné 

Mestský úrad - Sekretariát primátora mesta 
Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

Obálku označte heslom  
„VK – ZŠ, Laborecká – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom,  
ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, rada školy.

   PhDr. Ing. Miloš Meričko,  
primátor mesta  

Spoločnosť ALTHAN s.r.o., prehlasuje,
ŽE HOVÄDZIE MÄSO NA NAŠICH PULTOCH  

JE VÝLUČNE ZO SLOVENSKÝCH FARIEM  
A SO SLOVENSKÝM PÔVODOM


