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Mesto mierne zvýšilo poplatky za stravu v školách. 
Tvrdí, že chce kvalitnejšie obedy pre deti

Vlado Meller bol z prijatia 
v rodnom meste dojatý

Humenčania,  
pomáhajme si

  Viac na str. 3   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Poslanci na poslednom rokova-
ní schválili doplnok všeobecne 
záväzného nariadenia, ktorý sa 
týka príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov činností v ško-
lách a školských zariadeniach. 
„V súvislosti so skutočnosťou, že 
dochádza k neustálemu nárastu 

cien potravín v snahe dodržania 
nutričných hodnôt a materiál-
no-spotrebných noriem a re-
ceptúr“, uviedlo mesto vo svojej 
dôvodovej správe. Nárast na jed-
no jedlo pri MŠ je + 0,07 eura, 
ZŠ 1. stupeň + 0,06 eura, ZŠ 2. 
stupeň + 0,08 eura a dospelí 
stravníci + 0,07 eura. Vedúca 
odboru školstva Mestského úra-

du (MsÚ) v Humennom Ľubica 
Burešová uviedla, že návrh na 
zmenu finančného pásma pred-
ložili aj na základe požiadaviek 
zo strany vedúcich školských 
jedální pri materských a základ-
ných školách. Prechodom z 2. do 
3. finančného pásma sa zároveň 
zabezpečí nákup kvalitnejších 
potravín na prípravu stravy v 

materských a základných ško-
lách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Humenné. „Pre deti 
v materských školách mesačne 
to bude navýšenie o 1,40 eura pri 
počte 20 pracovných dní. Nie je 
to, myslím, taká veľká finančná 
záťaž, ale preto ideme do tretie-
ho finančného pásma, naozaj aj 
na základe požiadaviek vedúcich 

Rodičia, ktorých deti navštevujú v Humennom mestské materské a základné školy, si za stravovanie v týchto školských zariadeniach 
mierne priplatia. Poslanci schválili zvýšenie príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na stravu. Samospráva argumentuje, že zabezpečí 
nákup kvalitnejších potravín na prípravu stravy. Navyše podľa mesta pôjde len o mierne navýšenie. Nárast na jedno jedlo predstavuje v 

priemere 0,07 eura. Mesto tvrdí, že ide len o dočasné opatrenie, ktoré potrvá len 4 mesiace.
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školských jedální. Môžu pristúpiť 
k nákupu kvalitnejších potravín,“ 
uviedla Burešová. Dodala, že ten-
to návrh bol zverejnený na webo-
vej stránke mesta, úradnej tabuli 
a bol prerokovaný na mestskej 
rade. Burešová dodala, že k na-
výšeniu nezaznamenali žiadne 
pripomienky.

Poslanec: Dotkne sa to 
približne 2-tisíc detí
Poslanec Ondrej Mudry pove-
dal, že je to zlá správa pre Hu-
menčanov, ktorí platia za obedy 
detí. „Máme do konca školského 
roka 4 mesiace a my ideme zvy-
šovať ceny stravného pre naše 
deti, pre deti našich obyvateľov,“ 
skonštatoval Mudry. Dodal, že sa 
to dotkne približne 2-tisíc detí. 
Odhaduje, že navýšenie prinesie 
do mestského rozpočtu zhru-
ba 9-tisíc eur. „Keď používame 
peniaze na rôzne organizácie, 
združenia, neziskovky, veď sami 
si povedzme, nevieme ani často, 
kam tie peniaze idú,“ pozna-
menal Mudry. Dodal, že od 1. 
septembra schválil parlament 
obedy zadarmo a zbytočne bude 
teraz mesto na pár mesiacov tie-
to obedy zvyšovať. Mudry preto 
navrhol ponechať cenu za jedlo 
pre materské a základné školy 

a pre dospelých stravníkov v II. 
pásme. Jeho návrh ale poslanci 
nepodporili.

Primátor: Je to pre naše 
deti, aby mali lepšiu 
stravu
Primátor Miloš Meričko potvr-
dil, že hlavným cieľom navýše-
nia je zabezpečenie kvalitnejšej 
stravy pre deti. „Čo sa týka toho 
zvýšenia, je to v priemere o 7 
centov. Je to naozaj na štyri me-
siace, pretože nás o to požiadali 
vedúce školských jedální. Je to 
pre naše deti, aby mali lepšiu 
stravu. Ja tiež mám dieťa, ktoré 
chodí do materskej školy, nepo-
čul som o tom, že by niektorí ro-
dičia chceli pre svoje deti horšie,“ 
povedal primátor. Reagoval aj na 
vyjadrenie poslanca Mudreho, že  
poslanci ani nevedia, kam penia-
ze často idú. „To, čo ste spomína-
li, že v rozpočte, že dávame ani 
neviem kam, no tak nehnevajte 
sa, tak to bolo zvláštne konšta-
tovanie,“ reagoval primátor. Vi-
ceprimátorka Mária Cehelská 
uviedla, že suma na zvýšenie 
stravného na 4 mesiace predsta-
vuje okolo 10-tisíc eur. „Mali sme 
túto problematiku, riešili sme ju 
aj v komisii školstva. Odporučili 
sme ju na schválenie mestské-
mu zastupiteľstvu. Riešili sme 
to aj na porade s riaditeľmi zá-

kladných škôl, aby sme v meste 
dotiahli aj diétne stravovanie, 
aby rodičia vedeli, kam môžu 
s deťmi, ktoré majú problémy 
pri stravovaní, či bezlepkové, či 
s cukrovkou,“ vysvetlila vicepri-
mátorka. Poslanec Michal Babin 
doplnil, že mesto musí zároveň 
reagovať aj na nárast cien po-
travín. „Tiež som prepočítal ten 
nárast ceny za obedy. Ja som za 
to, že by pri tom malom náraste 
mali deti kvalitnejšiu stravu, ale 
na druhej strane trochu zájdem 
do cien potravín, ktoré v eurozó-
ne neraz sa zvýšili práve na Slo-
vensku. Takže, bohužiaľ, musíme 
reagovať,“ skonštatoval poslanec.

Cehelská: Mesto 
poskytuje občanom 
benefity za viac ako pol 
milióna eur
Viceprimátorka uviedla, že mesto 

sa snaží pomáhať svojim obyvate-
ľom na viacerých úrovniach rôz-
nymi úľavami a benefitmi. „Dala 
som si vyčísliť benefity občanov 
za minulý rok, ktoré respektíve 
plánujeme do rozpočtu tento rok. 
Kým bežne vieme, máme benefity 
stravovacie, pri narodení dieťaťa, 
príspevok pre deti do prvého roč-
níka, zvýhodnené cestovné, tak si 
možno ani neuvedomujeme, že 
máme aj benefity, ako sú ďalšie: 
daň z nehnuteľnosti, kde nad 62 
rokov je znížená veková hranica. 
Nad 62 rokov majú 50 percent 
držitelia ZŤP, daň za psa, daň za 
predajné automaty, komunálny 
odpad, dokopy to robí, keď sme 
si to dali vyčísliť, 537 444 eur. 
Čo je zhruba 16 miliónov sloven-
ských korún, čiže toto sú zhruba 
benefity, ktoré my poskytuje tým 
občanom,“ zdôraznila Cehelská.

porkačovanie zo strany 1 

Mesto mierne zvýšilo poplatky za stravu v školách. Tvrdí, že chce kvalitnejšie obedy pre deti

Technické služby vybudovali 
nové stojisko kontajnerov

Text a foto: Ing. Milan Kuruc, riaditeľ TS 

V zmysle žiadosti pracovníkov 
Úrade práce, sociálnych vecí a 
rodiny (ÚPSVaR) a obyvateľov 
mesta sa Technické služby mesta 
Humenné (TS) rozhodli vybudovať 
novú odstavnú plochu kontajne-

rov, ktorá prispeje k plánovanému 
skrášleniu mesta. Stavebné práce, 
ktoré plánujú TS ukončiť v polovici 
apríla, pozostávajú z prípravy pod-
kladovej plochy a vybetónovania 
nosnej plochy pod kontajnery. Ná-
sledne bude vyrobená konštrukcia 
ohrady, ktorú tu TS namontujú.
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Prečo je úspešný? Odpoveď je 
jasná: sú za ním dobré srdcia Hu-
menčanov. Teraz už môžem po-
vedať, že minuloročná výzva bola 
pilotnou časťou tohto projektu. Do 
novín Humenský expres sme dali 
výzvu obyvateľom, nech sa ozvú 
tí, ktorí potrebujú pomoc. Reakcia 
obyvateľov ma prekvapila. Listy 
a žiadosti, ktoré nám chodili, boli 
väčšinou takého charakteru, že ľu-
dia chceli pomoc nie pre seba, ale 
pre niekoho iného. Preto som so 
svojím tímom pripravil  rozšírenie 
projektu „Humenčania, pomáhaj-

me si“. Po minuloročnom nultom 
ročníku bude projekt oveľa väč-
ší. Bola pripravená stránka www.
humencaniapomahajmesi.sk, cez 
ktorú si ktorýkoľvek Humenčan 
bude môcť veľmi jednoducho podať 
svoju žiadosť. Budeme podporovať 
Humenčanov, ktorí sa ocitli v ťaž-
kej životnej situácii, ale i nadaných 
študentov, športovcov či celé tímy. 
Všetky žiadosti budeme vyhodno-
covať raz mesačne, pričom sa bude-
me snažiť pomôcť čo najväčšiemu 
počtu záujemcov. Naším cieľom je  
spájanie Humenčanov, ktorí vedia 

pomôcť, s Humenčanmi, ktorí po-
trebujú pomôcť. Humenčania by 
sa mali navzájom podporovať, kde-
koľvek sú. Mali by sme byť hrdí na 
to, odkiaľ pochádzame. Konečným 
cieľom je prepojiť Humenčanov, 

ktorí majú možnosť a chuť pomá-
hať občanom Humenného a mestu. 

JUDr. Dávid Molnár,  
generálny riaditeľ  

spoločnosti Chemes, a. s. 

tasr, Humenné, foto:  Michaela Dochánová

V priestoroch humenského kaštie-
ľa si z rúk primátora mesta Miloša 
Merička prevzal ďakovný list a vrá-
til sa späť do detstva, ktorého časť 
v metropole horného Zemplína 
prežil. Počas odovzdávania Meller 
uviedol, že na jeho stenách visí veľa 
zlatých platní a Humenné bude mať 
medzi nimi svoje miesto. Označil 
toto stretnutie za najlepší darček 
v živote. „Som veľmi šťastný, že 
som sa mohol dostať do Humen-
ného. To bolo úplné prekvapenie,“ 
uviedol pre novinárov. Aj napriek 
tomu, že sa odtiaľ odsťahoval s ro-
dičmi do Košíc, keď mal tri roky, 
má na toto mesto pekné spomien-
ky, pretože ho sem občas brávali. 
„Viem o parku, hlavnej ulici, pamä-
tal som sa trošku na starú stanicu,“ 
poznamenal. Spomína si aj na dom 
na Štúrovej ulici, kde pár rokov vy-
rastal. „Viem, že moja spálňa bola 
pri okne, ktoré smerovalo do ulice,“ 
uviedol s tým, že v blízkosti bola ne-

mocnica. Pamätá si tiež na to, ako 
ho rodičia peši vodievali do škôlky, 
ktorá bola neďaleko. Na Slovensko 
prichádzal za rodičmi i sestrou, 
ktorí už ale nežijú. Do Humenného 
nechodieval, keďže tu nikoho nepo-
zná. „Som sa sem chcel vždy prísť 
pozrieť, lebo tu som sa narodil, a to 
nikdy nevyjde z hlavy,“ uviedol s 
tým, že vždy, keď v Amerike potre-
buje niečo vybaviť, musí sa preuká-
zať rodným listom a každý sa ho vte-
dy pýta, kde je Humenné. Pozvanie 
predsedať porote v medzinárodnej 
súťaži prijal od Vlada Železňáka st., 
ktorý je tiež rodákom z Humenné-
ho. Pricestovať na Slovensko mala 
v pláne aj jeho manželka, nakoniec 
si to však rozmyslela. „Keby prišla, 
plakala by so mnou,“ povedal ešte 
počas ceremoniálu. „Teraz, čo som 
tu prežil, tak asi prídem aj s deťmi 
sem,“ poznamenal už v rozhovore 
s novinármi. Vlado Meller emigro-
val v čase, keď začal študovať v tre-
ťom ročníku na univerzite v Prahe. 
Za hranicami skončil bez znalosti 

jazykov. Ako vyštudovaný elek-
trotechnik však začal v 70. rokoch 
pracovať v newyorských štúdiách. 
Pracoval napríklad na albumoch 
Pink Floyd, jeho priezvisko sa obja-
vilo na platniach skupín Oasis, Red 
Hot Chili Peppers, Metallica, ale aj 

Linkin Park či u Michaela Jacksona 
a mnohých ďalších. V súčasnosti 
má jedno z najlepších zvukových 
štúdií v Amerike. Získal dve ceny 
Grammy. Pracoval so slovenskou 
skupinou Nocadeň i spevákom Pet-
rom Lipom.

Humenčania, pomáhajme si 

Humenné: Vlado Meller bol z prijatia v rodnom meste dojatý  

Každý úspešný projekt potrebuje pokračovanie.  
S hrdosťou musím povedať, že týmto projektom  

je aj „Humenčania, pomáhajme si“. 

Vlado Meller bol z prijatia v rodnom Humennom dojatý. Takéto prekvapenie od organizátorov medzinárodnej súťaže 
Film Music Contest, ktorá prebieha v Košiciach, podľa vlastných slov nečakal. Meller ako jeden z najlepších amerických 

masteringových inžinierov je predsedom jej poroty.
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Obyvateľom rodinných domov v Humennom pridelia 1 490 záhradných kompostérov

Humenčania na astrofotografickom workshope Kolofota 2019

ts, Humenné    

Mesto Humenné sa aktívne zapája 
do vyhlásených výziev a v mno-
hých je aj úspešné. Jednou z takých 
bola aj výzva z Ministerstva život-
ného prostredia SR cez Operačný 
program Kvalita životného prostre-
dia, kde bol mestu Humenné schvá-
lený projekt: „Podpora predchádza-

nia vzniku biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov na území 
mesta Humenné“. Výška nená-
vratného finančného príspevku na 
projekt je 199 802,10 EUR. Cieľom 
projektu je zvýšenie miery zhodno-
covania odpadov so zameraním na 
ich prípravu na opätovné použitie 
a recykláciu a podporu predchád-
zania vzniku odpadov. Realizáciou 

projektu sa zabezpečí obsta ranie 
záhradných kompostérov, ktoré 
budú slúžiť na predchádzanie vzni-
ku BRKO produkovaného v do-
mácnostiach a budú poskytnuté 
bezodplatne. V rámci hlavnej ak-
tivity projektu bude do rodinných 
domov v Humennom pridelených 
1 490 záhradných kompostérov, a 
to 900 a 1 100 l itrových spolu s ná-

vodom na obsluhu a príručkou na 
správne kompostovanie. Rozvoz zá-
hradných kompostérov do jednotli-
vých domácností začne od pondelka 
8. apríla 2019 od 14.30 hod. Tento 
projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Kohézneho fondu a Štátneho roz-
počtu Slovenskej republiky v rámci 
Operačného programu Kvalita ži-
votného prostredia.

ts, Humenné, FOTO: VH    

Prvé stretnutie partnerov ce-
zhraničného slovensko-poľského 
projektu „Vesmír na dlani 2017“ 
sa uskutočnilo v dňoch 28. - 31. 
marca 2019 vo Hvezdárni Roztoky 
pri Svidníku. Na astrofotografic-
kom workshope „Kolofota 2019“ 
sa stretlo vyše 30 záujemcov o as-
trofotografiu a iné druhy prírod-
nej fotografie. Okrem prezentácie 
prednášok tri bezoblačné noci 
dali možnosť účastníkom ukázať 
aj praktické zručnosti a naplno 
si vychutnať čistotu „roztockého“ 
hviezdneho neba. Svedčí o tom aj 
množstvo nafoteného materiálu, 
ktorý sa ďalej využije počas rea-

lizácie projektu formou putovnej 
fotografickej výstavy. Počas šty-
roch dní sa o svoje poznatky delilo 
trinásť lektorov, ktorí prítomných 
oboznámili s teoretickými a prak-
tickými aspektmi vedeckého, ale aj 
estetického využitia astrofotogra-
fie, ale aj mikrofotografie. Jedným 
z hlavných organizátorov poduja-
tia bola Vihorlatská hvezdáreň v 
Humennom, ktorá participuje na 
projekte „Vesmír na dlani 2017“. 
Odborní pracovníci hvezdárne sa 
zapojili do programu workshopu 
prednáškami: „Vesmír na dlani 
2017“, Mgr. Peter Mikloš, „Skle-
nené archívy hviezdneho neba“, 
RNDr. Igor Kudzej, CSc., „Úvod 
do histórie astrofotografie“, Mgr. 

Róbert Adam, „Ako pozorovať 
premenné hviezdy fotoaparátom“, 
Mgr. Matúš Kamenec, „Praktická 
astrofotografia“, Štefan Gojdič. 
Na záver sa účastníci venovali zís-
kavaniu praktických zručností v 
spomenutých oblastiach fotografie 

a výmene skúseností. Workshop 
bol ukončený v nedeľu záverečnou 
diskusiou. Celkovo sa na Kolofote 
2019 zúčastnilo 34 účastníkov zo 
Slovenska a Poľska, ktorí pracujú v 
inštitúciách, kde fotoaparát je stále 
dôležitým pracovným nástrojom.

Jedným z hlavných organizátorov podujatia bola Vihorlatská hvezdáreň v Humennom.

NÁZOR: Stop čiernym skládkam

Tomáš Šudík, Humenné    

Čierne skládky majú negatívny 
dosah na krajinu, biotu, ekonomi-
ku či zdravie ľudí. Samozrejme, 
hrozí aj kontaminácia pôdy, vody, 
ale aj ovzdušia. Pri analýzach čier-
nych skládok sa zistilo, že 90 % z 
nich obsahuje hlavne stavebný a 
demolačný odpad. Za vytvorenie 

čiernej skládky hrozí pokuta do 
výšky 16 596 eur, pokiaľ ide o pod-
nikateľa, alebo takmer 166 eur, ak 
ide o fyzickú osobu. Ako efektívne 
bojovať proti čiernym skládkam v 
meste Humenné? Ak nájdete čier-
nu skládku alebo budete svedkom 
vytvorenia čiernej skládky, nevá-
hajte kontaktovať políciu a okresný 
úrad (odbor starostlivosti o životné 

prostredie). Stiahnite si aplikáciu 
TrashOut a pomocou nej nahla-
sujte čierne skládky a následne ich 
pomáhajte vyčistiť. Už sa to poda-
rilo viac ako 3 600x na SK (viac o 
projekte: https://www.trashout.
ngo/sk/home ). Informovať a 
upozorniť občanov o možnostiach 
vývozu odpadu. Drobný stavebný 
odpad v Humennom sa spoplat-

ňuje len sumou vo výške 0,045 €/
kg a je ho možno priniesť od 6.00 
- 14.00 PO - PI do TS - Sninská 
27, Humenné.  Už je to len na nás 
občanoch, či budeme uvedomelí a 
zaplatíme si pár eur za stavebný 
odpad, alebo budeme riskovať po-
kutu, či ohrozíme prírodu a naše 
vlastné zdravie. 

V okolí mesta Humenné môžeme nájsť často tzv. čierne skládky odpadu. Čierne skládky sú dlhodobý problém nielen mesta 
Humenné, ale i celého Slovenska či Európy. Môžeme ich nájsť na okrajoch miest, v korytách potokov či riek, či priamo v lesoch.

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a 
podporu predchád zania vzniku odpadov.
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VÝBEROVÉ MÄSO
VYROBENÉ PRE VÁS Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

od 1.4.2019 do 30.4.2019
Uvedené ceny sú s DPH.

min. 98% 
mäsa

ŠARIŠSKÁ KLOBÁSA OA 
DS: 15 dní

6,09 €
/ kg

min. 84% 
mäsa

min. 84% 
mäsa

min. 80% 
mäsa

TRADIČNÉ ROLOVANÉ
PLECE 
DS: 10 dní

4,99 €
/ kg

min. 98% 
mäsa

GAZDOVSKÁ KLOBÁSA  OA      
DS: 15 dní

6,09 €
/ kg

VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO VB      
DS: 30 dní

NOVINKA

5,55 €
/ kg

min. 80% 
mäsa

TRADIČNÉ ROLOVANÉ 
STEHNO 
DS: 10 dní

5,55 €
/ kg

min. 96% 
mäsa

GAZDOVSKÁ  ÚDENÁ 
KRKOVIČKA BEZ KOSTI   
DS: 10 dní

6,99 €
/ kg

BEZ ALERGÉNOV ● BEZ LEPKU ● S VYSOKÝM PODIELOM MÄSA

min. 96% 
mäsa

GAZDOVSKÉ ÚDENÉ  
STEHNO 
DS: 10 dní

6,99 €
/ kg

Kvalitné sl
ovenské v

ýrobky

s vysoký
m podielom

 mäsa!

ZLATÉ MORAVSKÉ MÄSO VB 
DS: 21 dní

6,29 €
/ kg

min. 96% 
mäsa

GAZDOVSKÁ ÚDENÁ  
SLANINA 
DS: 15 dní

8,89 €
/ kg

ÚD. LAHÔDKA Z KARÉ VB      
DS: 21dní

5,99 €
/ kg

HUMENNÉ – Laborecká ul. (budova Zekon)
SNINA – Strojárska ul.

H
E

/0236
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Humenné: Taliansky podnikateľ  Diego R. sa postavil pred súd

Ochranári obnovili značenie prírodnej rezervácie Grúnik v Poloninách

tasr, Humenné       

Podľa prokurátora si Diego R. ako 
štatutárny orgán, konateľ jednej 
zo svojich spoločností, od novem-
bra 2016, aj napriek odstúpeniu od 
kúpnej zmluvy predávajúcej spo-
ločnosti z Prešova, prisvojil a na-
ďalej používal poľnohospodársky 
traktor do januára 2017. Vtedy bol 
tento stroj zaistený počas prehliad-
ky iných priestorov a pozemkov. 
Poznamenal, že traktor bol spo-
ločnosti obžalovaného odovzdaný 
na používanie ešte v apríli 2015. 
Sudca odročil pojednávanie na 30. 
apríla za účelom vypočutia ďalších 
svedkov a čítania znaleckých posud-
kov. V stanovenej lehote zaň však 
kúpnu cenu vo výške 217.200 eur 
nezaplatil. Uvedený traktor podľa 
jeho ďalších slov nevrátil a zne-
možnil jeho vydaniu po odstúpení 
od zmluvy, čím tak svojím konaním 
spôsobil škodu vo výške 159.812 
eur. „Teda prisvojil si cudziu vec, 

ktorá mu bola zverená a spôsobil 
tak na cudzom majetku škodu veľ-
kého rozsahu,“ priblížil prokurátor 
s tým, že svojím konaním spáchal 
obzvlášť závažný zločin sprenevery. 

Obhajca obžalovaného uviedol, že 
z vykonaného dokazovania je podľa 
nich nepochybné, že sa ich klient 
nedopustil skutku tak, ako je uve-
dené v obžalobe a nedošlo k napl-
neniu všetkých zákonných znakov 
trestného činu sprenevery. Podni-
kateľ, ktorý uviedol, že je nevinný 
v oboch prípadoch, na margo záleži-
tosti s traktorom povedal, že ten im 
predmetná spoločnosť zabezpečila 
v roku 2015. V nájme ho mali mať 
do konca roka, v tom ďalšom ho 
mali financovať na lízing alebo úver. 
K tomu už však nedošlo, firma ob-
žalovaného sa dostala do reštruktu-
ralizácie. Neodovzdal ho preto, lebo 
podľa vlastných slov nemohli upred-
nostniť len jedného veriteľa. Podľa 
jeho slov kúpnu zmluvu neevidujú 

a ani si nepamätá, že ju podpísal. 
Na pojednávaní okrem iných vypo-
vedal aj konateľ dotknutej spoloč-
nosti z Prešova, ktorá traktor fir-
me obžalovaného poskytla. Keďže 
k úhrade stroja nedošlo, odstúpili 
od zmluvy a trvali na jeho vrátení, 
k čomu podnikateľa vyzvali viac-
krát. Nakoniec sa obrátili na políciu. 
Skonštatoval, že sa k nemu po dlhšej 
dobe dostali a následne stroj preda-
li. Firme tak podľa neho nevznikla 
žiadna škoda. Tú si ani neuplatňuje. 
Spomenul, že s obžalovaným ob-
choduje niekoľko rokov, v čom aj 
naďalej pokračuje. Podľa neho išlo 
o prvý takýto problematický prípad. 

Čo sa týka druhej obžaloby, podni-
kateľ podľa prokurátora v období 
rokov 2015 a 2016 poskytol ako 
konateľ jednej zo svojich spoloč-
ností viacero nezdokladovaných 
presunov finančných prostriedkov 
označených ako pôžičky medzi 
spriaznenými osobami. Tie si nie-

ktoré z týchto finančných presunov 
následne uznali ako svoj dlh voči 
spoločnosti obžalovaného. Malo ísť 
o tri firmy a sumu spolu vo výške 
viac ako 1,63 milióna eur. Prokurá-
tor pokračoval, že tiež ako spoločník 
a konateľ predmetnej spoločnosti 
odpredal jej 25-percentný obchod-
ný podiel v inej firme svojej dcére 
za podhodnotenú cenu. Podľa jeho 
ďalších slov tak odstránil časť ma-
jetku predmetnej spoločnosti a spô-
sobil jej úpadok a zmaril tak uspo-
kojenie jedného jej veriteľa zo Žiaru 
nad Hronom vo výške najmenej vo 
výške asi 100.700 eur. Obhajca ob-
žalovaného uviedol, že jeho klient 
sa skutku nedopustil a ten podľa 
neho nie je ani trestným činom. Na 
pojednávaní vypovedal ako svedok 
aj právny zástupca poškodenej spo-
ločnosti, ktorý povedal, že trvá v ce-
lom rozsahu na výpovediach a na 
listinných dôkazoch, ktoré predkla-
dali ešte v prípravnom konaní.

tasr, Stakčín       

Grúnik je prírodná rezervácia (PR), 
v ktorej platí štvrtý stupeň ochrany. 
Nachádza sa v katastrálnom úze-
mí obce Stakčín v Sninskom okre-
se. „Predmetom ochrany je ochrana 
zachovalých spoločenstiev bukových 
dúbrav s fytogeograficky významným 
výskytom zriedkavých druhov výcho-
dokarpatskej flóry na vedecko-vý-
skumné, náučné a kultúrno-výchovné 
ciele,“ informuje Správa NP Poloniny. 
PR bola vyhlásená v roku 1982 na vý-
mere 4,6 hektára pôvodne ako chrá-
nené nálezisko s názvom Hrúnok. 
Nachádza sa tu napríklad čemerica 
purpurová, ktorú má NP Poloniny 
aj vo svojom logu. „V lesných spolo-

čenstvách bukových dubín vytvára 
bohaté zárasty spolu s teplomilnými 
sprievodcami duba, ako sú hrachor 
čierny, medunica medovkolistá, 
čermeľ hájny, kručinka farbiarska. 
Vzácny je výskyt kručinôčky krídla-
tej v okrajových častiach rezervácie,“ 
opisujú ochranári. Z ďalších vzácnej-
ších druhov spomenuli v Karpatoch 
vzácny pečeňovník trojlaločný. Na 
označenie chránených území sa po-
užívajú tabule so štátnym znakom 
Slovenskej republiky s rozmermi 40 x 
30 centimetrov a s nápisom s uvede-
ním príslušného chráneného územia. 
Pripevňujú sa spravidla na drevený 
stĺpik zabezpečený proti poveter-
nostným vplyvom. Umiestňujú sa na 
priesečníku hranice chráneného úze-

mia s pozemnou 
k o m u n i k á c i o u , 
ako aj chodníkmi, 
najmä náučnými 
a turistickými, a to 
na dobre viditeľné 
miesto. Okrem ta-
bule sa tieto chrá-
nené územia ozna-
čujú aj pruhovým 
značením ich hraníc, použiť je možné 
aj tabule s osobitným označením. Na 
území NP Poloniny a v jeho územ-
nej pôsobnosti sa nachádza sedem 
národných prírodných rezervácií, 14 
prírodných rezervácií, jedna prírod-
ná pamiatka a tri chránené stromy. 
„Okrem ich vyznačenia v teréne ta-
buľami, panelmi a pruhovým znače-

ním predpísaným spôsobom Správa 
NP Poloniny zodpovedá za označenie 
hraníc vlastného územia národného 
parku a osobitne jeho ochranného 
pásma v teréne,“ vysvetľujú ochraná-
ri s tým, že stav označenia pravidelne 
kontroluje Okresný úrad Snina, resp. 
Okresný úrad Prešov.

Taliansky podnikateľ Diego R. sa vo štvrtok postavil pred senát Okresného súdu v Humennom.  
Obžalovaný je z obzvlášť závažného zločinu sprenevery a prečinu zavinenia úpadku.

Ochranári obnovili značenie prírodnej rezervácie Grúnik v Národnom parku 
(NP) Poloniny. Urobili tak v rámci pracovného harmonogramu údržby dobrého 

stavu označenia maloplošných chránených území v parku.
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tasr, Slovensko

Vo veku 104 rokov zomrel otec 
slovenskej dominikánskej rodiny 
Akvinas Juraj Gabura. Stalo sa 
tak v piatok 29. marca približne 
o 23. h. Informuje o tom Tlačová 
kancelária Konferencie biskupov 
Slovenska (KBS) na svojej we-
bovej stránke. „Vo štvrtok ešte z 
lôžka koncelebroval svätú omšu 

- jeho poslednú večeru,“ uviedol 
kňaz farnosti Bratislava - Kalvária 
Dominik Roman Letz. Otec Akvi-
nas bol pravdepodobne najstarším 
rehoľníkom a kňazom na Sloven-
sku. Narodil sa 17. januára 1915 v 
Dolnom Kubíne a po maturite v 
Bratislave vstúpil v roku 1933 do 
Rehole dominikánov v Olomouci. 
Po kňazskej vysviacke v roku 1939 
pôsobil v Trenčíne. V novembri 

1952 bol odsúdený na doživotie 
za takzvaný trestný čin velezrady, 
pretože vyspovedal príslušníkov 
Bielej légie. Po ôsmich rokoch väz-
nenia ho prepustili na amnestiu. 
Pracoval ako robotník a skladník 
a popritom sa venoval intenzívne-
mu apoštolátu v rodinách, ako aj 
ilegálnej obnove dominikánskej 
rehole na Slovensku. Jeho život 
zachytil dokumentárny film Akvi-

nas - svedok viery. V pokročilom 
veku ho opatrovali sestry domi-
nikánky a františkánky. Ešte stále 
dokázal spolu s iným kňazom slú-
žiť svätú omšu. „Neustále sa mod-
lil a svoje utrpenie, ako vravel, 
vždy premieňal na lásku. Prial si 
jediné - Čo najpokornejšie sa Pánu 
Bohu klaňať a čo najvrúcnejšie ho 
milovať,“ uviedla KBS.

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Samozrejme, je veľké prekvape-
nie, že prezidentkou je žena, ale je 
to osoba, ktorá reprezentuje pres-
ne to, čo sa tu už rok deje,“ uvie-
dol pre TASR Abrahám. Zdôraz-
nil však, že slovenská spoločnosť 
zostáva stále rozdelená. Verí ale, 
že „jej pokoj, rozvaha a múdrosť“ 
nejakým spôsobom oslovia aj tých 
ľudí, ktorí ju nevolili. Podľa poli-
tológa to bude pre ňu veľkou úlo-
hou a výzvou. Je tiež presvedčený, 
že Zuzana Čaputová môže byť ako 
prezidentka zároveň reprezenta-
tívnou osobnosťou V4, čo politológ 
považuje za dôležité a prospešné. 
„A svojím pozitívnym nábojom, 
bojom za spravodlivosť môže oslo-
viť aj zvyšok Európy, ktorá sa celá 
nejakým spôsobom zmieta v ne-
istote,“ poznamenal Abrahám. 
Takto získaný „pozitívny obraz“ jej 
následne môže spätne dodať legi-
timizáciu na Slovensku. Na margo 
prezidentských volieb Abrahám 
uviedol, že kým prvé kolo ukazova-
lo to, kde Slovensko bolo a kde je 
spoločnosť stále rozdelená, druhé 
kolo vyjadrovalo to, kam chce kra-
jina ísť. Verí tiež, že nová hlava 
štátu bude v budúcnosti spolupra-
covať s Ivetou Radičovou. „Mám 

nádej, že dve najváže-
nejšie ženy v sloven-
skej politike budú neja-
kým spôsobom spolu-
pracovať a budú radiť 
jedna druhej. Je veľmi 
dôležité, aby tieto dve 
ženy, ktoré posunuli 
slovenskú spoločnosť 
pozitívne dopredu, aj 
v budúcnosti ovplyv-
ňovali smerovanie 
Slovenska,“ dodal Ab-
rahám.

Z. Čaputová: Ľudia sú frustrova-
ní, neveria politikom a politike  
Žijeme v špecifickej dobe. Ľudia sú 
frustrovaní, nedôverujú politikom 
a politike ako takej, je teda veľkou 
výzvou nesklamať. V diskusnej 
relácii TA3 V politike to vyhlási-
la víťazka prezidentských volieb 
Zuzana Čaputová. Viac ako milión 
hlasov, ktoré získala, považuje za 
obrovský záväzok. „Cítim veľkú 
pokoru a veľkú zodpovednosť,“ 
priznala. Na margo kampane Ča-
putová zdôraznila, že za čiarou 
bola antikampaň. „Prinášala vy-
slovené klamstvá a lži a dotýkala 
sa aj rodinných príslušníkov kan-
didátov. Dá sa to zvládnuť, ale je to 
nepríjemné,“ povedala. Na otázku, 

aký bol Maroš Šefčovič súper, ví-
ťazka volieb odvetila, že ho pozná 
len z predvolebných debát, keďže 
sa predtým nestretli. „Myslím si, že 
si to zachovalo istú kultivovanosť,“ 
podotkla. Čas do inaugurácie (15. 
júna) chce využiť najskôr na relax, 
ale najmä na prípravu tímu. „Bu-
dem tiež navrhovať neformálne 
stretnutia s predstaviteľmi verej-
nej moci. Bude to doba prípravy 
na prevzatie funkcie,“ avizuje. Kto 
v jej tíme bude, zatiaľ jasné nie 
je. „Teraz sa začnú vyjednávania 
a oslovovanie týchto ľudí. Mám 
svoju predstavu a budem rada, ak 
títo ľudia moju ponuku prijmú,“ 
skonštatovala s tým, že zverejní aj 
ich odmeny, ak s tým budú súhla-

siť. Súčasťou jej prvých krokov vo 
funkcii budú zahraničné cesty, tá 
prvá bude smerovať do Českej re-
publiky. „Chcem cestovať aj po Slo-
vensku a opäť sa stretnúť s ľuďmi. 
A oficiálne rokovať s politikmi,“ 
tvrdí. Nevylučuje stretnutie ani s 
predstaviteľmi ĽSNS, ale len v prí-
pade, že budú korigovať svoje vý-
roky, ktorými podľa nej popierajú 
históriu. Na margo premiéra Pet-
ra Pellegriniho (Smer-SD) a šéfa 
Národnej rady SR Andreja Danka 
(SNS) povedala, že má predovšet-
kým rešpekt k pozíciám, ktoré za-
stávajú. „Dúfam, že bude možné 
spolu komunikovať a hľadať rieše-
nia pre Slovensko,“ dodala.

Zomrel otec slovenskej dominikánskej rodiny Akvinas Juraj Gabura

Voľby: Výsledok je vyvrcholením vzbury občianskej spoločnosti, tvrdí politológ 
Zvolenie Zuzany Čaputovej je akýmsi vyvrcholením vzbury občianskej spoločnosti, ktorú krajina už rok sleduje, a práve ona vyjadruje snahu 

o zmenu v spoločnosti. Podľa politológa Samuela Abraháma teda jej víťazstvo v sobotných (30. 3.) prezidentských voľbách nie je náhoda, 
ale trend, ktorý posúva Slovensko už rok dopredu.
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Múzeum A. Warhola predstavuje podľa M. Majerského obrovský potenciál

Európska komisia a Svetová banka plánujú v kraji investície za 60 miliónov eur  

tasr, Medzilaborce    

„Som rád, že aj vláda SR si všimla 
Múzeum Andyho Warhola a po vý-
jazde v minulom roku tu boli schvá-
lené finančné prostriedky, a na 
základe štúdie predpokladáme, že 
budú schválené ďalšie. V tomto 
roku, respektíve začiatkom budú-
ceho roka, by sme sa chceli pustiť 
do komplexnej rekonštrukcie tejto 
inštitúcie, budovy,“ priblížil Ma-
jerský. Ako o tom informovala 
Lea Heilová z Kancelárie predse-
du PSK, finančné prostriedky od 
vlády SR by sa mali použiť na re-
konštrukciu vstupných priestorov, 
sociálnych zariadení, svetelnej 
techniky, nákup multimediálno-in-
teraktívnych hardvérov na oživenie 

expozícií a malé dispozičné zmeny 
v expozíciách múzea či aplikáciu 
audio sprievodcov v rôznych jazy-
koch. Majerský sa dotkol aj oblasti 
dopravy. „Cesty sú boľačka každé-
ho jedného okresu,“ skonštatoval. 
Podľa neho boli v rámci stretnutia 
definované konkrétne úseky, ktoré 
treba opraviť. Uviedol tiež, že vla-
ni do ciest v okrese investovali 1,9 
milióna eur. „Tento rok plánujeme 
vynaložiť na tento účel 4,4 milióna 
eur a v rekonštrukcii ciest chceme 
pokračovať aj v ďalšom období,“ 
priblížil. Spomenul, že v rámci 
stretnutia prišla aj požiadavka na 
hraničný priechod Čertižné. „Bude-
me určite nad týmto bodom uvažo-
vať,“ povedal. Čo sa týka školstva, 
uviedol, že Stredná odborná škola 

polytechnická Andyho Warhola 
v Medzilaborciach bola vybraná ex-
pertmi Svetovej banky do tzv. ini-
ciatívy Catching-up Regions. „Tu 
bude v rámci projektových výziev 
financovaných niekoľko 100 000 
eur a verím, že to pomôže k zlepše-
niu a k skvalitneniu študijného pro-
cesu,“ ozrejmil s tým, že chcú zlep-
šiť odbornosť vyučujúcich a materi-
álno-technické vybavenie. Jedným 
z návrhov, čo konkrétne zlepšiť 
v tejto škole, je aj vytvorenie podni-
kateľského inkubátora pre malých 
a stredných podnikateľov. „Bola by 
to veľká príležitosť pre absolventov 
školy, ktorí by chceli začať podni-
kať, no nemajú financie na to, aby 
si prenajali priestory, prípadne ne-
majú potrebné zariadenie. Zároveň 

by sa tu vytvoril aj priestor na sys-
tém duálneho vzdelávania, ktorý sa 
momentálne dostáva do popredia,“ 
načrtol predseda PSK. Majerský 
spomenul aj schválený projekt 
modernizácie infraštruktúry na 
multimodálnu dopravu v Krosne 
a Medzilaborciach. Vďaka nemu sa 
na slovenskej strane zakúpi turis-
tický vláčik. Súčasťou projektu je 
aj osadenie troch zastávkových prí-
streškov v susedstve hlavných tu-
ristických atrakcií mesta a osadenie 
dvoch trojjazyčných elektronických 
tabúľ s cestovným poriadkom. Na 
poľskej strane je v pláne rovnako 
viacero aktivít. „Európsky fond re-
gionálneho rozvoja na tento projekt 
vyčlenil sumu vo výške 618.000 
eur,“ spresnila Heilová.

tasr, Prešovský kraj    

Hovorilo sa aj o nových témach na 
ďalšie obdobie. TASR o tom infor-
movala hovorkyňa PSK Daša Jele-
ňová. Po analytickej časti a tvorbe 
akčného plánu sa odborný tím 
zameral na plán investícií v kra-
ji za takmer 60 miliónov eur. „Za 
posledných 12 mesiacov sa nám 
podarilo vypracovať stratégie v šty-
roch vybraných komponentoch. 
V oblasti energetickej efektívnosti 
sme urobili inventarizáciu verej-
ných budov, ktoré nespĺňajú náro-
ky na šetrenie s energiami a vážne 
zaťažujú životné prostredie. Pokro-
čili sme aj v cestovnom ruchu, kde 
sme sa zamerali na turisticky síce 
atraktívne, ale nedocenené územie 
Polonín. Pracujeme na vybudovaní 
vodovodnej a kanalizačnej siete pre 
viaceré obce regiónu, rovnako aj 

na príprave projektov opravy ciest 
v okrese Snina,“ zhodnotil pokrok 
v kľúčových témach iniciatívy Cat-
ching – up Regions zástupca Eu-
rópskej komisie Andreas von Busch. 
Ako doplnil, možnosti financovania 
sa hľadajú aj pre vybudovanie re-
gionálneho geoportálu a spracova-
nia otvorených dát, rovnako aj pre 
oblasť stredného školstva, ktoré by 
malo byť lepšie pripravené na duál-
ne vzdelávanie a prepojenie s trhom 
práce. „Máme za sebou analýzu škôl 
a študijných programov. Vyselekto-
vali sme päť stredných odborných 
škôl (SOŠ), pre ktoré pripravujeme 
investičné balíky v celkovom objeme 
približne 16 miliónov eur, ktoré by 
mali smerovať do materiálneho či 
priestorového vybavenia, vytvorenia 
podnikateľského inkubátora, do tré-
ningov učiteľov i vzdelávania žiakov. 
Chceme vytvoriť modelové školy, 

ktoré by mohli byť vzorom pre os-
tatné vzdelávacie inštitúcie,“ uviedol 
Busch. Medzi skupinou vybraných 
stredných škôl v kraji sú SOŠ elek-
trotechnická v Poprade-Matejov-
ciach, SOŠ polytechnická A. Warho-
la v Medzilaborciach, SOŠ Jarmočná 
v Starej Ľubovni, Spojená škola Ľ. 
Podjavorinskej v Prešove a SOŠ ag-
ropotravinárska a technická v Kež-
marku. Na stretnutí Riadiaceho 
výboru na pôde PSK sa diskutovalo 
aj o možných nových oblastiach spo-
lupráce Európskej komisie a Sveto-
vej banky na ďalší rok. Medzi na-
vrhovanými témami je aj zlepšenie 
inovačného prostredia či riešenie 
problémov marginalizovaných róm-
skych komunít v kraji. V tejto súvis-
losti medzinárodní experti navštívili 
niekoľko rómskych osád v okrese 
Snina a zaujímali sa o skúsenosti 
s komunitnou prácou a sociálnou 

inklúziou tejto skupiny obyvateľstva 
na pôde krajského mesta Prešov. 
„Zatiaľ nemáme konkrétne vý-
stupy, no styčných tém, ktoré by 
pomohli zdynamizovať región, je 
určite viac. V tejto fáze je podstat-
né, že ideme pripravovať projekty 
a po dobudovaní implementačných 
kapacít príde na rad aj realizácia 
zámerov,“ dodal na margo inicia-
tívy predseda PSK Milan Majerský. 
Na území Slovenska je PSK pilot-
ným regiónom, ktorému je poskyt-
nutá technická pomoc zo strany 
Európskej komisie a Svetovej banky. 
Participujúcou stranou je na národ-
nej úrovni Úrad podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu. 
Iniciatíva dobiehajúcich regiónov 
mala pôvodne v Prešovskom samo-
správnom kraji končiť v júni 2019, 
pre dobrú spoluprácu bude pokra-
čovať minimálne ďalší rok.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach predstavuje podľa predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského 
obrovský potenciál na rozvoj turizmu, na ktorý sa región musí zamerať. Uviedol to na svojom stredajšom výjazdovom pracovnom stretnutí v Medzilaborciach.

Aktivity Európskej komisie a Svetovej banky v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov (Catching – up Regions) v Prešovskom 
samosprávnom kraji (PSK) naberajú na intenzite. Na stretnutí Riadiaceho výboru medzinárodní experti so zástupcami PSK rokovali 

o prípravách konkrétnych projektov, ktoré odporúčajú na financovanie z eurofondov v rámci vybraných oblastí rozvoja kraja.



PONDELOK
8. APRÍLA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 9|SPRAVODAJSTVO

Študenti stredných škôl sa budú môcť opäť  zapojiť do série podujatí s názvom Branné súboje študentov,  
ktoré pripravilo Ministerstvo obrany SR. 

Deň narcisov je humánna finančná zbierka, ktorej hlavným organizátorom je LIGA PROTI RAKOVINE. V tomto roku sa 
uskutoční už po 23.krát a aj mesto Humenné sa stalo spoluorganizátorom tejto najznámejšej celoslovenskej zbierky.

ts, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ    

Zbierka sa na území nášho 
mesta uskutoční vo ŠTVRTOK 
11. apríla 2019 v čase od 9:00 
do 16:00 hod. 
Každý, kto si v ten deň narcis prip-
ne, vyjadrí podporu a spolupatrič-
nosť s ľuďmi, ktorí musia s ťažkým 
ochorením bojovať. Zároveň ta-
kýmto spôsobom vyšleme odkaz, 
že nie sú vo svojom ochorení sami, 
že sa boj proti rakovine týka nás 
všetkých. Príspevok do zbierky je 
dobrovoľný. Vyzbierané finančné 
prostriedky budú ešte v ten deň 
zaslané na účet LIGY PROTI RA-
KOVINE, ktorá potom celoročne 
podporuje onkologických pacien-
tov formou užitočných programov 
a projektov. Dobrovoľníci, ktorých 
budete stretávať počas Dňa narci-
sov v uliciach nášho mesta, budú 
študenti humenských stredných 
škôl (Stredná zdravotnícka škola, 

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, 
Hotelová akadémia a gymnazisti 
Cirkevnej spojenej školy) a členovia 
humenského Mládežníckeho parla-
mentu FreeMar. 

Ako spoznáme dobrovoľníkov 
Dňa narcisov pre rok 2019?
Dobrovoľníci budú mať oblečené 
žlté tričko s logom Ligy proti ra-
kovine a na prednej strane bude 
uvedené číslo – identifikátor. Nar-

cisy tohto roku budú tradične žltej 
farby s jemne zeleným stredom. 
Papierová pokladnička bude bielej 
farby opatrená logom Ligy proti 
rakovine s textom: „Deň narcisov 
11.4.2019“ a označená bude číslom 
pokladničky. Každá pokladnička 
bude prelepená štyrmi ochrannými 
nálepkami. Každá skupinka dobro-
voľníkov s pokladníčkou bude dis-
ponovať vyplnením „Poverenia na 
výkon zbierky“.

V rámci kultúrneho programu sa vo 
štvrtok 11. apríla 2019: 
•	 od 9:00 do 13:00 pri Fontáne 
lásky uskutoční Promenádny kon-
cert a výtvarné intervencie
•	 od 11:00 v Mestskom kultúr-
nom stredisku otvorenie výstavy 
„Nech kvitnú kvety nádeje“
•	 od 12:00 začne tvorivá dielňa 
v priestoroch Galérie mesta Hu-
menné od 15:00 bude pripravený 
koncert vo Vihorlatskom múzeu

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

Cieľom je pripraviť mladých ľudí 
na obranu štátu, podporiť vlaste-
nectvo, branné povedomie, ako 
aj zvýšiť záujem študentov o témy 
spojené s rezortom obrany. Víťazné 
tímy v každom kraji získajú mož-
nosť zúčastniť sa na 48-hodinovom 
kempe v Centre výcviku Lešť. „Vo-
jaci prídu za študentmi priamo do 
škôl s ambíciou naučiť ich niečo 
nové, vzbudiť v nich súťaživosť a 
zároveň ich pútavým spôsobom 
motivovať k záujmu o témy spojené 
s obranou štátu alebo aj o kariéru 
v ozbrojených silách,“ povedal mi-
nister obrany Peter Gajdoš (SNS). 
Zdôraznil, že počas tohto ročníka sa 
budú môcť študenti v rámci pripra-

veného testu dozvedieť aj viac o ge-
nerálovi Milanovi Rastislavovi Šte-
fánikovi. V rámci rôznych disciplín 
súboja si budú môcť študenti overiť 
a porovnať základné zručnosti v 
topografii, brannej príprave, po-
skytnutí prvej pomoci a vo fyzickej 
zdatnosti. Budú mať možnosť uká-
zať aj svoje vedomosti z histórie a 
súčasnosti Slovenska, vojenských 
dejín a vojenských osobností Slo-
venska, priblížila hovorkyňa re-
zortu Danka Capáková. Stretnú sa 
tiež s profesionálnymi vojakmi a 
pracovníkmi regrutačných skupín. 
Počas podujatí budú pre študentov 
pripravené dynamické a statické 
ukážky Ozbrojených síl SR, ako 
aj kynologické ukážky Vojenskej 
polície. Séria branných súbojov sa 

bude konať v Bernolákove, Trnave, 
Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, 

Kysuckom Novom Meste, Micha-
lovciach a Humennom.

Deň narcisov 2019 už tento štvrtok aj v Humennom

Aj študenti z Humenného si zmerajú sily vo vojenských disciplínach

Ilustračné foto: MIPO
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MsKS – DOM KULTÚRY

FARAÓNI
Divadlo Alexandra Duchnoviča. Chod družstva, 

v ktorom vládnu klasické stereotypy o deľbe práce na 
mužskú a ženskú, naruší jedno ráno správa o výmene 
pozícii. Tam, kde stáli muži, budú ženy a naopak. – 

v pondelok 8. apríla o 18.00 hod. v divadelnej sále DK. 
Vstupné 5 eur.

JARNÝ KONCERT ZUŠ MIEROVÁ
V utorok 9. apríla o 16.30 hod. v divadelnej sále DK.

HUMENNÉ SRDCOM – POHYBOM
Tanečná súťaž. – v sobotu 13. apríla od 8.00 do 20.00 

hod. v divadelnej sále DK.

O ČIŽMÁROVI BARNABÁŠOVI
Crocus Theatre uvádza muzikálovú rozprávku. – v 

nedeľu 14. apríla o 15.00 hod. v divadelnej sále DK. 
Vstupné 2,50 eur.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA

ABBA MANIA
Známe hity a piesne slávnej švédskej popovej skupiny 
zaznejú v podaní jej nasledovníkov... by Abba Stars. – 

v utorok 23. apríla o 19.00 hod. 

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

TVORIVÁ DIELŇA
K výstave Farebné spomienky pre žiakov 5. – 9. ročníka 

ZŠ. – 9. a 10. apríla od 10. hodiny vo výstavných 
priestoroch VM.

FAREBNÉ SPOMIENKY
Predajná výstava obrazov ukrajinských maliarov. 

Kurátorom výstavy je akademický maliar zo Sniny, 
Andrej Smolák. – potrvá do 15. apríla v priestoroch VM.

KINO FAJN

JEDNOU NOHOU V BASE
(IL TUTTOFARE)

komédia (ITA), české titulky  
– 9. apríla 19.30 hod.

Mladý právnik Antonio sníva o tom, že sa stane 

spoločníkom vo vychytenej firme svojho profesora 
Salvatoreho, známeho egoistu a tyrana, a tak sa Antonio 
stáva jeho asistentom, osobným šoférom, kuchárom...  
Má to jeden háčik - musí si vziať Isabel, milenku jeho 

mentora, ktorá potrebuje získať občianstvo. 

TERORISTKA
komédia (CZE), originálna verzia  

– 10. apríla 19.30 hod.
Príbeh učiteľky (I. Janžurová) na dôchodku, ktorá celý 

život svojich žiakov učila, že základom všetkého je 
slušnosť a násilie nič nerieši. Lenže nakoniec zistí, že 

presne na toto gauneri spoliehajú. Mária si jedného dňa 
zoženie si zbraň a rozhodne sa urobiť to, čo väčšinu 

z nás občas napadne, ale hneď tú myšlienku vytesníme. 
Veľmi skoro zistí, že ako je vražda zložitá morálne, je 

rovnako zložitá aj logisticky...

HELLBOY
akčný, fantasy (USA), český dabing  

– 12. a 18. apríla o 17.00 hod.
Obľúbený temný hrdina, rohatý cynik Hellboy sa vracia 

na plátna kín v plnej paráde. Vydáva sa do Londýna, 
kam sa zo záhrobia vrátila obávaná čarodejnica Nimue. 

Krvavá kráľovná potrebuje nabrať silu, pretože v 
dávnych dobách ju zabil samotný kráľ Artuš a kusy jej 
rozštvrteného tela ukryl v rôznych častiach Anglicka. 
Hellboy navyše odhalí aj šokujúcu pravdu o svojom 

pôvode i o tom, aké je jeho skutočné poslanie.

CYNTORYN ZVIERATIEK
(PET SEMATARY)

horor (USA), české titulky –  
12. apríla 19.30 hod., 13. apríla o 20.00 hod.

Adaptácia rovnomenného slávneho hororu Stephena 
Kinga, ktorý prehlásil za svoj najdesivejší román.

Keď Jud nájde ležať pri ceste mŕtvu mačku dcéry svojho 
nového suseda Louisa, rodičia nevedia, ako to dcére 

vysvetliť. Jud poradí Louisovi, že keď mačku čo najskôr 
pochovajú na zvieracom cintoríne, nebudú jej musieť 
povedať vôbec nič. Mačka sa však jedného dňa vráti, 

trochu viac divokejšia, trochu nebezpečnejšia, trochu iná. 
Jej návrat spustí lavínu desivých udalostí, ktoré Louisovi 

a jeho blízkym totálne zmení život... 

PRINC KRASOŇ
(CHARMING)

animovaný, rodinný (CAN), slovenský dabing – 14. 
apríla o 17.00 hod., 18. 4. o 15.00 hod.

Čo majú spoločné Snehulienka, Šípková Ruženka či 

INFOSERVIS 
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

08. 04. ALBERT, ALBERTA
 (Medzinárodný deň Rómov)
09. 04. MILENA
10. 04. IGOR, IGORA
11. 04. JÚLIUS, LEO, LEV
   Deň narcisov 
 (Deň boja proti rakovine / 

Svetový deň Parkinsonovej 
choroby / Medzinárodný 
deň solidarity oslobodených 
politických väzňov 
a bojovníkov proti fašizmu)

12. 04. ESTERA, ESTER
 (Svetový deň letectva a 

kozmonautiky)
13. 04. ALEŠ
14. 04. JUSTÍN, JUSTÍNA
  - nedeľa Utrpenia Pána
15. 04. FEDOR, FEDORA
 (Svetový deň umenia)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
08. 04.  BAGHÍRA / BRIXIE
09. 04.  TONY, BONIFÁS / ÁJA
10. 04.  APOLLO / RUFÍK
11. 04.  NOEL / SISI
12. 04.  KITTY / EGON
13. 04.  BETTY / ASTOR
14. 04.  MARSYAS / CONNIE
15. 04.  SAM / BONDY

Popoluška? Všetky sú zaľúbené do Princa Krasoňa. 
Ešte keď bol malý chlapček,  zlomyseľne ho zakliala zlá 
kráľovná. Odvtedy sa do neho každé dievča v kráľovstve 
beznádejne zaľúbi. Aby prelomil kliatbu a našiel pravú 

lásku, vydá sa na dobrodružnú cestu... 

AFTER: BOZK
romantický, dráma (USA), české titulky – 14. a 16. apríla 

19.30 hod.
Tessa je slušne vychované dievča, ktoré randí s milým, 
spoľahlivým chlapcom. V živote má jasný cieľ, ambície 

a matku, ktorá dohliada, aby to tak zostalo. Lenže hneď v 
prvý deň na vysokoškolskom internáte narazí na Hardina, 

chalana so strapatými hnedými vlasmi, sebavedomým 
britským prízvukom, s peercingom v pere a ten jej nabúra 

všetky ideály, v ktoré dovtedy verila…

TALKSHOW TAKÉ ZO ŽIVOTA S ADELOU a VIKTOROM
štvrtok 11. apríla 2019 o 19.00 hod.
(divadelná sála DK) vstupné 10 eur

Strčte svoj zvedavý nos do sveta osobností 
spoločenského a umeleckého života v spo-
ločnosti zábavnej talkshow. Charizmatický 
moderátor Mário Šmýkal pootvára šuplíky 
od kariéry aj súkromia známej partnerskej 
dvojice Adely a Viktora Vinczeových; nového 
primátora mesta Humenné Miloša Merička; i 
ďalších inšpiratívnych hostí. Čaká vás inšpi-
ratívny večer plný zaujímavých a zábavných 
momentov... jednoducho, také zo života. 

Adela a Viktor Vinczeovi 
Moderátorka, ktorá dokázala ukradnúť show... aj takto by sme mohli povedať o Adele, ktorá 
prepísala históriu tohto povolania v našej krajine. Vždy pohotová, zábavná a pripravená si zís-
kala srdcia mnohých divákov. Úspechy na televíznych obrazovkách žne aj jej manžel Viktor, 
ktorý sa venuje prevažne spravodajstvu, i keď aj on okúsil zábavné show. Dvojica, ktorá na 
Slovensku patrí medzi najprepieranejšie, sa najnovšie vrhla aj do divadelných vôd.

Miloš Meričko
Nový vietor v Humennom, ktorý vyhral v komunálnych voľbách 2019. V jeho životopise však 
popri verejných funkciách nájdete aj skúseností z povolaní ako ekonóm, občiansky aktivista, 
novinár či copy-writer. Meričko je aj zanieteným športovým fanúšikom. O tom, ktorý šport ho 
baví najviac, ale aj o tom, ako sa udomácnil v novej práci, porozpráva osobne.

Mário Šmýkal
Mladý novinár, reportér denníka SME, nedávno posilnil aj rady Rádia Beta. Venuje sa pub-
licistike a rozhovorom. Predtým viedol projekt áno! online magazín; písal pre MY Horno-
nitrianske noviny aj Denník N a bol editorom magazínu Pyré. Organizuje vlastnú talkshow 
„Také zo života“. Za svoju prácu získal v roku 2018 ocenenie Ligy za duševné zdravie, za 
dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia.
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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.
08. 04.   FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
09. 04.  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
10. 04.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
11. 04.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
12. 04 .  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
13. 04.   CENTRUM,
 Námestie slobody 67
14. 04.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
15. 04.    DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(8. – 14. 4. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut  08.15 – 10.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, pia  09.00 – 10.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 10.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, 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.

Východ / Západ  S L N K A 
pon (08.04.) 5:48 / 19:15 hod.
ut 5:46 / 19:16 hod.
str 5:44 / 19:18 hod.
štvr 5:42 / 19:19 hod.
pia  5:40 / 19:21 hod.
sob 5:38 / 19:22 hod.
ned 5:36 / 19:24 hod.
pon (15.04.) 5:34 / 19:25 hod.

INZERCIA / INFOSERVIS

P R Á C A 
 � Prijmem PRACOVNÍKOV 

DO DREVOVÝROBY pri obci 
Udavské. Plat 800 – 1 300 eur 
/ mesiac. Informácie na tel. č. 
0907 126 454. 

HE-R/0159

P R E D A J
 � Predám POZEMOK (2 142 

m2) na Zemplínskej šírave -  
RO Hôrka (Vinianka, oproti 
amfiteátru). Tel. 0911 661 703.

HE-R/0160

 � Predám CHATKU so ZÁ-
HRADKOU v ZO v Humen-
nom. Tel. 0915 941 371; e-ma-
il: anna.varcova5@gmail.com

HE-R/0158

 � Predám ORECHY na pre-
sádzanie, JABLKÁ a TKANÉ  
DOMÁCE PLÁTNO, KON-
ZUMNÉ a SADBOVÉ ZEMIA-
KY. Tel. 0918 279 885.

HE-R/0154, 0157

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

HE-R/0001

S L U Ž B Y
 � Potrebujete PRESŤAHO-

VAŤ BYT, PREVIESŤ NÁBYTOK, 
ZBAVIŤ SA NEPOTREBNÉHO 
NÁBYTKU A ZARIADENIA 
Z BYTU? Prídeme a odvezieme. 
REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH 
JADIER – omietky, obklady, 
dlažby, plávajúce podlahy... Tel. 
0944 807 207. 

HE-R/0156

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
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M E S T O   H U M E N N É 
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v 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 
CENTRA VOĽNÉHO ČASU - Námestie slobody 48, Humenné

Riaditeľ/riaditeľka centra voľného času musí spĺňať:
	odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre príslušné školské zariadenie v zmysle zákona 

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 I. 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 

	čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených 
dokladoch

Iné požiadavky:
	riadiace 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., vo výške minimálne 1 135,50 eur

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi 
doručte v obálke označenej „VK CVČ – neotvárať“ 

v termíne do 18. apríla 2019 do 12.00 hod. na adresu:

Mesto Humenné
Mestský úrad - Sekretariát primátora mesta

Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

Uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, termín a miesto výberového konania 
oznámi písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním rada školy.

PhDr. Ing. Miloš Meričko,
primátor mesta
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-MJK-, Humenné

II. LIGA, sk. Východ - STARŠÍ ŽIACI
(5. – 10. miesto)

1.BK HUMENNÉ 
– BKM ISKRA SVIT B

48:64 (13:15, 13:6, 9:22, 13:21)

1.BK: M. Lukáč, J. Balogáč, D. Ki-
mák, T. Jakubov, S. Onderišin (A. 
Pankovčin, A. Cigánik, M. Soták, V. 
Vaceľ, M. Lecák, Š. Stanko, F. Krem-
paský). Tréner: Peter Adamec.
BKM ISKRA B: Š. Matušek, Horák, 
Dutko, Baláž, Gradzilla (Matulík, 
Šimčák, Kašeľa, J. Matušek, Kuzmík, 
Miškovič, Valas, Falx, Grac). Tréner: 
Michaela Drobná.

1.BK HUMENNÉ  
– ŠBK HANDLOVÁ
54:90 (17:8, 17:25, 

4:29, 16:28)

1.BK: A. Pankov-
čin, J. Balogáč, D. 
Kimák, T. Jakubov, 
S. Onderišin (V. 
Vaceľ, M. Lecák, Š. 
Stanko, A. Cigánik, 
M. Soták). Tréner: 
Peter Adamec.
ŠBK: T. Q. Hoang, 
M. Španielka, A. 
Beláň, F. S. Belan, J. 
Oboňa (M. Zbiták, 
M. Novosádek, D. 
Bella, A. Krpelan, P. 
Ficel, A. Tóth). Tré-
ner: J. Daubner.

Súperi s ľahkosťou. Humenčania, žiaľ, bez energie, entuziazmu a chuti po víťazstve?

Po excelentnom prvom polčase, tradične, prichádza strata bodov a dominancia súpera. | FOTO MJK

Sympatická trénerka u súpera spod Tatier, Miška Drobná. Súper mal čo do striedania, početnú 
prevahu hráčov na lavičke.. | FOTO MJK

Maroš Soták (Humenné) a J. Matušek (Svit).  | FOTO MJK

Na striedačke Handlovej... s trénerom Daubnerom (Handlová). | FOTO MJK

Ukážkový basketbal na mládežníckej úrovni prezentoval Horák (Svit, 3), nie raz „oklamal“ do-
mácich hráčov na humenskej palubovke a sám (resp. so Š. Matušekom) aj spoza trojkového 
oblúka zasadzoval koše. | FOTO MJK

„Príkazy“ trénera 1. BK Humenné nepadajú, zatiaľ, na úrodnú pôdu, hráči majú svoju hlavu. 
| FOTO MJK
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TIPOS III. LIGA VÝCHOD
20. kolo – 6. 4. 2019

FK HUMENNÉ  
– 1. FK SVIDNÍK 

2:0 (1:0) 

Góly: 19. Róbert Dický, 72. Filip Se-
rečin.
Žlté   karty: 54. J. Bialončík – 23. J. Lipak.  
Rozhodovali: J. Sučka – M. Filipák, J. 
Mišenčík – 650 divákov.
FK: D. Pillár - J. Bialončík, R. Dický, 
M. Zlacký, Pa. Ruskovský (89. M. Ba-
log), D. Janko (89. D. Matta), C. Vasiľ, 
I. Komjatý, V. Voroňák, F. Serečin (81. 
M. Dolutovský), Pe. Kokočák (73. M. 
Goncalves). Tréner: Jozef Skvašík.
1.FK: A. Mikluš – J. Lipak (46. A. 
Goncharevich), L. Zapotocký, D. Ro-
hulskyi, D. Jačisko, D. Petrik (75. O. 
Gduľa), M. Matkobiš, J. Ducár, M. Lo-
siev (80. D. Horbaj), Š. Košč, R. Ne-
mergut. Tréner: Alojz Lehocký.
•	 Vranov n/T. – Snina 7:0, Spišská 
Nová Ves – Krompachy 1:0, Giraltov-
ce – Šarišské Michaľany 2:0, Maria 
Huta – FC Košice 0:3, Veľké Revištia 
– Plavnica 3:2 / 1. FC Tatran Prešov B 
a MFK Rožňava zo súťaže odstúpili. 
•	 19. kolo * Krompachy – FK Hu-
menné 0:1, Snina – Spišská Nová Ves 
0:1, FC Košice – Vranov n/T. 2:1, 
Stropkov – V. Revištia 3:1, Plavnica – 
Maria Huta 8:1, Svidník – Giraltovce 

1:0, Šarišské Michaľany – Bardejov. 
N. Ves 1:3.
Košice 18 17 0 1 56:5 51
Vranov 18 14 1 3 46:12 43
Humenné  18  11  2  5  26:21  35
Snina 18 9 2 7 30:33 29
Spiš. N. Ves 18 9 2 7 22:32 29
Š. Michaľany 17 9 1 7 26:18 28
Svidník 17 7 2 8 17:24 23
Stropkov 16 6 2 8 23:22 20
V. Revištia 17 5 4 8 19:23 19
Krompachy 17 5 1 11 15:22 16
Giraltovce 18 5 1 12 13:26 16
Plavnica 17 4 3 10 28:34 15
Bard. N. Ves 17 4 3 10 25:46 15
Maria Huta 18 4 2 12 18:46 14

Povinná jazda Humenčanov s víťazným ťažením na zazelenanom domácom trávniku

Peter Kokočák (vo výskoku) s Dušanom Jankom v boji o zisk útoku.
 | FOTO MJK

Sobotňajšie 20. kolo tretej futbalovej ligy bolo poznačené, hlavne druhý polčas intenzívnym 
dažďom. Na snímke Pavol Ruskovský. | FOTO MJK

Igor Komjatý sa pasuje so súpermi zo Svidníka. | FOTO MJK
Kým brankár Svidníka, Adam Mikluš (na snímke), lovil zo svojej siete loptu dvakrát, po góloch R. 
Dického a F. Serečina, humenský golman si na loptu takmer nesiahol. | FOTO MJK

Filip Serečin (s loptou) je zatiaľ platnou gólovou posilou humenského 
mužského futbalu. Na snímke spolu s Vladom Voroňákom. | FOTO MJK
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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 
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(mtgh), -MJK-; Humenné

Krátky humenský krytý  25-metrový ba-
zén hostil plavcov z piatich krajín Euró-
py  XIX.  ročníku  ceny  mesta  Humenné. 
V sobotu 30. marca po nástupe rozhodcov 
o 9-tej hodine, v úvode podujatia, primá-
tor  mesta  Humenné,  Miloš  Meričko  za 
asistencie predsedu športovej komisie pri 
Mestskom zastupiteľstve, Branislava Če-
kovského  a  predsedu  plaveckého  klubu 
Mariána  Tomahogha,  ocenil  najlepších 
plavcov domáceho klubu za uplynulý rok, 
slovenských  majstrovských  medailistov 
vo farbách PK Chemes Humenné. 

Ocenení boli Dominik Luksaj, Oliver Ver-
ba, Matúš Adamec, Timotej Leško, Mária 
Balogáčová a Valerie Semotamová.
Na štart v jednotlivých disciplínach a roz-
plavbách nastúpilo 255 pretekárov (131 
chlapcov a 124 dievčat) z piatich zahra-
ničných klubov - Brest (Bielorusko), Brno 
(Česká republika), Bukowno a Rzeszow 
(Poľsko), Užhorod (Ukrajina); a pätnásť 
klubov zo Slovenska. V štartovnom poli 
bolo 28 chlapcov a 23 dievčat z Humenné-
ho, ktorých nominovali tréneri Tomahogh, 
Pencák, Blaško, Rabajdová, Bača, Luksaj, 
Serbin a Levický, ktorí následne pracovali 
v rozhodcovskom zbore.
Deväťročná Noemi  Daňová získala dve 
zlaté medaily – 100 m znak a prsia, dve 
strieborné – 100 m kraul, 50 m motýlik, dve 
bronzové – 50 m kraul a 100 m polohové 
preteky. Po jednej bronzovej si vyplávali 
Petra Grešová – 100 m znak, Hana Myd-
lová – 50 m prsia a Nina Regulová – 50 m 
motýlik. Samuel Lichman si vyplával dve 
zlaté – 50 m znak a motýlik, a dve bronzové 
– 100 m znak a polohové preteky.
Desaťročný Kristián  Gabrík si pozlá-
til disciplíny 50 m motýlik, znak a voľný 
spôsob, 100 m a 200 m polohové preteky. 
K tomu zaplával strieborný znak na 100 
metrov. Skvele mu asistoval Filip  Luksaj 
so ziskom dvoch zlatých medailí – 50 a 100 
m prsia, dvoch strieborných – 50 m znak 
a 100m prsia a jednou bronzovou – 100 
m kraul. Šimon Račko si trikrát vyplával 
striebro – 50 m motýlik, 50 a 100 m prsia. 
Bronz mu odovzdali za polohovku na 100 
m. Branislav  Slavomír Bobaľa si vylovil 
bronz na 50 m motýlik a Oliver  Sabadoš 
rovnako bronzovú medailu za 100 m znak.
V kategórii 10 – 11-ročných dievčat sa Vik-
tória Mattova štyrikrát umiestnila na strie-
bornej pozícii – 50 m znak a motýlik, 100 
a 200 m polohové preteky, a raz na bronzo-
vej za 50 m kraul.
Traja naši plavci získali medaily v kategórii 
11 – 12-ročných chlapcov. Šesť zlatých za-

vesili na prsia Oliverovi Verbovi – 50 a 100 
m kraul, 50 a 100 m motýlik, 100 a 200 m 
polohové preteky. Striebro získal v disciplí-
ne 100 m prsia. Matúš Adamec stal trikrát 
na zlatom stupni víťazov – 50 a 100 m znak, 
50 m prsia, raz na striebornom – 100 m po-
lohové preteky, a tiež na bronzovom za 100 
m prsia. Rastislav  Fecenko vylovil z ba-
zéna dve bronzové medaily – 100 m znak 
a 200 m polohové preteky.
Anna Stephanie Buhajová v kategórii 12 – 
13-ročných dievčat si vyplávala zlato za 100 
m znak, striebro na 50 m znak a štyrikrát 
sa umiestnila na bronzovej pozícii – 50 m 
kraul, 100 m motýlik, 100 a 200 m polohové 
preteky. Zuzana Pavliková plávala päťkrát 
so strieborným časom – 50 a 100 m kraul, 
100 m motýlik, 100 a 200 m polohové pre-
teky, a dvakrát na bronzovej priečke – 50 m 
motýlik a 100 m znak. 
Dominik Luksaj v kategórií 13 – 14-roč-
ných chlapcov bol naším najúspešnejším 
plavcom. Šesťkrát si vyplával zlato – 50 
a 100 m prsia, 50 m motýlik, 100 m kraul, 
100 a 200 m polohové preteky. Raz ho de-
korovali striebrom na 100 m motýlik a raz 

bronzom na 50 m kraul. Boris Barica dva-
krát vystúpil na najvyšší stupeň víťazov – 50 
a 100 m znak, a tiež na strieborný - 50 a 100 
m prsia. Timotej  Leško stál na všetkých 
stupňoch víťazov – zlato za 50 m kraul, 
striebro na 100 m kraul a bronz 100 m znak. 
Ani kategória mladších junioriek (14 – 
15-ročné) neobišla v domácom bazéne na-
prázdno. Ema Borščová si pozlátila prsia na 
50 aj 100 m polohové preteky.  Zaplávala 
strieborného motýlika na 50 m a polohovku 
na 200 metrov. Tri bronzové 
kovy si pribalila do batožiny – 
50 m kraul, 100 m znak a motý-
lik. Nina Trebišovská sa pote-
šila dvom medailám – striebro 
za 100 m motýlik, bronz za 200 
m polohové preteky.
Vo večerných hodinách sa bi-
lancovalo. Pohár za najlepší 
výkon v mužskej kategórii si 
vyslúžil plavec z poľského Bu-
kowna  -  Przemyslaw  Czaja, 
ktorý vytvoril rekord ceny mes-
ta Humenné v disciplíne 100 m 
motýlik. Náš Dominik Luksaj, 

v celkovom hodnotení  bez rozdielu veku, 
obsadil desiatu priečku. V ženskej kategórii 
bol pohár odovzdaný Júlii Repkovej z Pre-
šova, za výkon v krauliarskej disciplíne na 50 
metrov. Humenská plavkyňa Ema Borščová 
v celkovom hodnotení obsadila piate miesto. 
Plavci z Humenného si vyplávali 85 cen-
ných kovov - 33 zlatých, 26 strieborných, 26 
bronzových medailí. V 234-roch prípadoch 
si humenskí plavci zlepšili svoje osobné 
maximá. 

Medzinárodné  plavecké preteky - Cena mesta Humenné 2019

Ema Borščová (vľavo) obsadila v celkovom hodnotení piate 
miesto v súťaži. | FOTO ARCHÍV PKCH

Najlepší plavci PK Chemes Humenné za rok 2018 s primátorom mesta Humenné, Milošom Meričkom. | FOTO ARCHÍV PKCH

Medzinárodné plavecké preteky – Cena mesta Humenné, napísali v marci svoj 19. ročník. Z otvorenia podujatia 30. marca. | FOTO ARCHÍV PKCH
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Marianna Aľušíková, Humenné

V utorok 26. marca  sa na pôde mes-
ta Humenné uskutočnili  pod  záštitou 
primátora  mesta  PhDr.  Ing.  Miloša 
Merička  -  Majstrovstvá  Slovenskej 
republiky  4-členných  družstiev  ZŠ  a 
SŠ v zrýchlenom (rapid) šachu v škol-
skom  roku  2018/2019.  Organizovala 
ich nezisková organizácia Šachy Rein-
ter, n.o. pri príležitosti osláv desiateho 
výročia svojho založenia. 

Tohto vrcholového celoslovenské-
ho športového podujatia školákov sa 
zúčastnilo dovedna 68 družstiev zák-
ladných a stredných škôl z celého Slo-
venska, od Stakčína až po Bratislavu.  
Majestátne priestory Mestského kultúr-
neho a osvetového strediska v Humen-
nom privítali 281 hráčov v sprievode 
svojich pedagógov alebo rodičov. 
Každý z účastníkov si odniesol okrem 
výborného zážitku a hráčskych skúse-
ností aj spomienkový šachový pred-
met.  Pre zintenzívnenie šachového 
zážitku bol zabezpečený online pre-
nos partií, ktorý podľa štatistík sledova-
lo viac ako tristo jedinečných užívate-
ľov z ôsmich štátov.
Majstrovstiev sa zúčastnilo aj niekoľko 
medailistov z juniorských M-SR z uply-
nulých rokov a mnoho hráčov z listiny 
talentov Slovenského šachového zväzu. 
Okrem celkového poradia v kategórii 
družstiev sa oceňovali taktiež medailisti 
na jednotlivých šachovniciach v oboch 
turnajoch, spolu 24 hráčov.

Medailisti  v  turnaji  ZŠ  a  1.  stupňa 
osemročných  gymnázií  2018/2019: 

1. ZŠ Dargovských hrdinov Humenné 
A (7 – 5/2/0 – 21,5/12/0)
2. ZŠ Wolkerova Bardejov (7 – 5/1/1 – 
19,5/11/0)
3. miesto: ZŠ Zlatá 2, Rožňava (7 – 5/1/1 
– 18,5/11/0)...
... 11.  CZŠ Belá nad Cirochou (7 – 3/2/2 
– 16,0/8/0); 12. ZŠ Hrnčiarska Humenné 
A (7 – 4/1/2 – 15,5/9/0); 13. ZŠ Študent-
ská Snina A (7 – 3/1/3 – 15,5/7/0); 14. 
ZŠ Dargovských hrdinov Humenné B 
(7 – 3/1/3 – 15,5/7/0); 15. ZŠ Študent-
ská Snina B (6 – 3/1/2 – 15,0/9/0); 17. 
Cirkevná spojená škola Humenné (7 
– 2/4/1 – 15,0/8/0); 20. ZŠ Jána Šver-
mu Humenné A (7 – 2/2/3 – 14,5/6/0); 
24. ZŠ Modra nad Cirochou (7 – 2/3/2 
– 14,0/7/0); 28. Gymnázium Snina (7 – 
2/2/3 – 14,0/6/0); 29. ZŠ Komenského 
Snina (7 – 3/0/4 – 13,5/6/0); 31. ZŠ Dlhé 
nad Cirochou (7 – 1/4/2 – 13,0/6/0); 33. 

ZŠ Stakčín (7 – 3/0/4 – 13,0/6/0); 39. 
ZŠ Laborecká Humenné (7 – 3/0/4 – 
11,0/6/0); 42. ZŠ Jána Švermu Humenné 
B (6 – 2/0/4 – 10,0/6/0); 43. ZŠ Hrnčiar-
ska Humenné B (7 – 2/1/4 – 10,0/5/0).
 
Medailisti  v  turnaji  SŠ  a  2.  stupňa 
osemročných  gymnázií  2018/2019: 

1. Gymnázium sv. Františka Žilina (7 – 
6/0/1 – 21,5/12/0)
2. miesto: Gymnázium P. Horova Mi-
chalovce (7 – 5/1/1 – 20,5/11/0)
3. miesto: Gymnázium L. Stockela Bar-
dejov (7 – 4/2/1 – 19,5/10/0)...

... 7. Gymnázium arm. gen. L. Svobo-
du Humenné A (7 – 3/0/4 – 14,0/6/0); 
11. SPŠ Snina (6 – 1/3/2 – 12,0/7/0); 
14. Gymnázium Snina (7 – 2/1/4 – 
12,0/5/0); 16. Cirkevná spojená škola 
Humenné  (6 – 0/4/2 – 11,5/6/0).
Družstvo ZŠ Dargovských hrdinov Hu-
menné zložené z hráčov klubu Šachy 
Reinter (Samuel Kužma, Olívia Seková, 
P. Greňo a L. Simon) vyhralo okrem 
majstrovského titulu, aj tento rok postup 
na významný medzinárodný turnaj druž-

stiev  BELAJA LADJA v ruskom Soči. 
Ten oslavuje svoje päťdesiate výročie a 
pred pár rokmi ho osobne navštívil aj 
ruský prezident Putin. Je to len štvrtý 
rok, kedy organizátori pozývajú okrem 
víťazov všetkých ruských regiónov aj 
dvadsaťjeden iných krajín z celého sve-
ta (dovedna sto družstiev). Humenské 
mladé šachové talenty tak opäť potvrdili 
svoje kvality a my im držíme palce v 
ďalších šachových zápoleniach na me-
dzinárodnej úrovni. 

Prenikavý úspech humenských šachistov na majstrovskej úrovni

Majstri SR v zrýchlenom šachu pre školský rok 2018/2019 – ZŠ Dargovských hrdinov A - zľava: 
Samuel Kužma, Olívia Seková, P. Greňo a L. Simon. | FOTO ARCHÍV MA

Majstrovstvá Slovenska 4-členných družstiev ZŠ a SŠ 2018/2019 sa 
uskutočnili v Humennom. | FOTO ARCHÍV MA

Z otvorenia šachových majstrovstiev v Humennom... primátor Miloš Meričko, riaditeľ Šachy 
Reinter - Jaroslav Pčola, Cyril Cehelský (vpravo).| FOTO ARCHÍV MA

Najlepší hráči na 4. šachovnici v turnaji SŠ – zľava: Damián Varga (2. 
miesto, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné), Martin Pogádl (1. 
miesto, Evanjelické gymnázium  J. Tranovského Liptov. Mikuláš), Filip 
Lábaj (3. miesto, Gymnázium Šrobárova Košice).| FOTO ARCHÍV MA

Väčšina vzorových šachistov začína s kráľov-
skou hrou v útlom veku. | FOTO ARCHÍV MA

Samuel Kužma pri svojej šachovnici. | FOTO 
ARCHÍV MA


