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Nexis potvrdil problémy. 
Podarí sa firme Nexis Fibers, a. s., dodržať 
reštrukturalizačný plán a načas splatiť  svoje záväzky?

Na tohtoročných Humenských 
Švejkových dňoch ochutnáte 
viac ako sto druhov piva

Technické služby sú už 
pripravené na práce spojené 
s kosbou a údržbou zelene

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné, Ilustračné foto: MIPO

Situáciu v Nexise sleduje pozorne 
aj jeden z kľúčových veriteľov spo-
ločnosti a zároveň prevádzkovateľ 
Priemyselného parku spoločnosť 
Chemes, a. s., Humenné. Informá-

cie o tom, že v Nexise malo dôjsť 
k poklesu objednávok a následné-
mu poklesu výroby, znepokojilo aj 
tohto veriteľa. „Údajne pre zníže-
nie výkonnosti mali zamestnanci 
čerpať nútené dovolenky,“ uvied-
lo  vedenie spoločnosti Chemes, 

a. s. Zo strany Nexisu malo dôjsť 
v posledných mesiacoch oproti 
januáru aj k poklesu platieb - týž-
dňových záloh za energie, ktoré má 
firma uhrádzať výrobcovi a dodá-
vateľovi energií. Mesačne platia 
o 360-tisíc eur menej. „V apríli nás 

informovali, že majú nižšie výko-
ny, že budú platiť menej,“ dodalo 
vedenie firmy Chemes, a. s. Jeden 
z kľúčových veriteľov sa obáva, či 
Nexis bude schopný splácať svo-
je záväzky, ktoré sa zaviazal plniť 
v reštrukturalizačnom pláne. „Na 

Od schválenia reštrukturalizačného plánu firmy Nexis Fibers, ktorý schválili veritelia a následne ho definitívne potvrdil aj 
Okresný súd v Prešove, ubehnú v máji 2019 už dva roky. To, či sa firme podarí splniť svoje záväzky, sledujú pozorne nielen 
veritelia, ktorým firma dlhuje milióny eur, ale aj zamestnanci, ktorí pracujú v spomínanej spoločnosti. V Nexise malo dôjsť 

na začiatku tohto roka k poklesu objednávok a k následnému zníženiu výroby. Aj preto mali podľa odborára z Nexisu 
pracovníci v marci čerpať „nútené“ dovolenky. Firma potvrdila, že došlo aj k prepúšťaniu časti zamestnancov.
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konci tohto roka ich čaká najväč-
šia splátka - 5 miliónov eur pre 
veriteľov. Sme zvedaví, či veritelia 
z toho niečo dostanú,“ uviedol je-
den z kľúčových veriteľov.

Odbory: 
Pokračujeme, ale 
obavy máme stále
Viacerí zamestnanci Nexisu, kto-
rých sme oslovili, keď vychádzali 
z areálu priemyselného parku, sa 
k súčasnej situácii v podniku od-
mietli vyjadriť. Predseda Základ-
nej organizácie Energeticko-Che-
mického odborového zväzu (ZO 
ECHOZ) pri Nexis Fibers Ladislav 
Vinkler potvrdil, že v humenskom 
závode zamestnanci čerpali do-
volenky. Podľa Vinklera si každý 
zamestnanec musel v marci vy-
čerpať 2 dni dovolenky. „Objem 
výroby bol ponížený v mesiacoch 
január a február. Dohodli sme 
sa, nemali sme také objednávky,“ 
povedal Vinkler. Dodal, že okrem 
výrobných pracovníkov čerpali do-
volenky aj manažéri. Vinkler ďalej 
uviedol, že podľa jeho informácií 
sa firma snaží platiť svoje záväzky 
veriteľom načas. Odborár očakáva, 
že v rámci možnosti firmy dôjde aj 
k zvýšeniu miezd. Na otázku, či sa 
zamestnanci neobávajú, že firma 
môže skončiť v konkurze,  odpove-
dal, že obavy zamestnancov neutí-
chajú. „Nikde nič nie je isté, pokra-
čujeme ďalej, ale obavy máme stá-
le, dokedy neskončí reštruktura-
lizačný proces,“ povedal predseda 
miestnych odborov. V súčasnosti 
pracuje v Nexise vyše 400 zamest-
nancov. Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR informovalo, 
že v súčasnosti nemajú hlásené 
hromadné prepúšťanie v spomí-
nanom humenskom závode. „Od 
01.01.2016 do 23.04.2019 nee-

viduje nahlásené hromadné pre-
púšťanie v danom regióne u firmy 
z oblasti výroby umelých vláken,“ 
informovala Mgr. Jana Lukáčová, 
riaditeľka kancelárie generálneho 
riaditeľa Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny.

Nexis potvrdil, že mu 
poklesli objednávky
Spoločnosť Nexis Fibers, a. s., je 
svetovo uznávaným producentom 
technických vlákien na výrobu 
airbagov, pneumatík, lán a sietí 
a popri tom produkuje aj špeci-
álne polyméry, ktoré predáva vo 
forme granúl. Ich výrobky sú ex-
portované nielen do Európy, ale aj 
do zámoria, Ázie a Afriky. „Našu 
spoločnosť preto výrazne ovplyv-
ňuje dianie na globálnych trhoch, 
pričom prípadné stagnácie alebo 
krízy v určitých odvetviach majú 
dopady aj na nás,“ informovalo 
vedenie spoločnosti. „Začiatkom 
roka 2019 však naši zákazníci zača-
li prehodnocovať svoje obchodné 
zámery, nakoľko sa vyskytli prvé 
známky stagnácie v automobilo-
vom priemysle. Pokles objedná-
vok sme zaznamenali hlavne od 
výrobcov airbagov a pneumatík. 
Naša spoločnosť bola nútená na 
tento jav promptne reagovať a zní-
žiť produkčné kapacity pre tieto 
segmenty. V celom prvom kvartáli 
2019 sme preto zaznamenali klesa-
júci trend produkčných výkonov. 
Tento negatívny jav sa zastavil 
v mesiaci apríl a od mája je badať 
známky zvyšovania dopytu. Nor-
malizáciu situácie na trhu s vlák-
nom očakávame v druhom polroku 
2019,“ uviedlo vedenie spoločnosti 
Nexis Fiber, a. s. Spoločnosť Nexis 
Fibers, a. s., aktuálne zamestnáva 
v Humennom 411 zamestnancov. 
„Od začiatku roka 2019 odišlo 
z firmy 22 zamestnancov, z toho 
polovica odišla na vlastnú žiadosť 

a druhej polovici uplynula doba 
pracovného pomeru dohodnuté-
ho na dobu určitú. Tento úbytok 
počtu zamestnancov je v súlade s  
poklesom produkčných výkonov 
firmy v prvom kvartáli tohto roka,“ 
uviedlo vedenie spoločnosti. Firma 
tvrdí, že nemá vedomosť o tom, že 
by sa jeden z jej členov predsta-
venstva mal vyjadriť, že závod sa 
má zatvoriť. „Nemáme vedomosť 
o tom, že by sa podpredseda pred-
stavenstva našej spoločnosti Ing. 
Jaromír Vrátil vyjadril, že výrobný 
závod Nexis Fibers, a. s., v Humen-
nom sa má zatvoriť,“ informovalo 
vedenie firmy.

O rozširovaní výroby 
je po voľbách ticho 
Bývalá primátorka mesta Humen-
né Jana Vaľová  podpísala v no-
vembri minulého roku pár dní 
pred komunálnymi voľbami  s ve-
dením spoločnosti Nexis Fibers, 
a. s., Memorandum o spolupráci. 
Jeho obsahom je rozvoj pracov-
ných miest v humenskom závode. 
Firma v ňom za podmienky udr-
žania podpory zo strany vedenia 
mesta deklarovala snahu o rozší-
renie výrobných kapacít vedúcich 
zároveň k zvýšeniu zamestnanosti 
v podniku. Radek Svoboda zo spo-

ločnosti Nexis Fibers po podpise 
memoranda uviedol, že v prípade 
pokračujúcej podpory zo strany 
mesta zvažujú rozšírenie výroby 
a zvýšenie zamestnanosti v prie-
myselnom parku mesta Humenné 
- Guttmanovo. Niekoľko mesiacov 
po voľbách je okolo rozširovania 
výroby a zvyšovania zamestnanosti 
ticho. „Nič, žiadne rokovania ne-
prebiehajú,“ potvrdila zástupkyňa 
primátora mesta Humenné Mária 
Cehelská.

Nexisu narástli dlhy
Nexisu narástli dlhy v Chemese za 
obdobie od začiatku reštrukturali-
zácie na milióny eur a v Priemysel-
nom parku CHEMES, s. r. o., Hu-
menné na takmer pol milióna eur. 
Podľa spoločnosti Chemes, a. s., 
všetky firmy v rámci priemyselné-
ho parku majú zaplatené svoje účty 
za rok 2017 aj 2018 iba firma Nexis 
nie. „Napriek sľubom o vyrovnaní 
svojich dlhov niektorými členmi 
vedenia firmy Nexis Fibers k tomu 
nedošlo a momentálne máme in-
formácie, že ani k tomu nedôjde,“ 
dodalo vedenie spoločnosti Che-
mes, a. s. Za rok 2018 firma Nexis 
Fibers, a. s., dlhuje spoločnosti 
CHEMES, a. s., Humenné výrazne 
viac ako milión eur.

porkačovanie zo strany 1 

Nexis potvrdil problémy. Podarí sa firme Nexis Fibers, a. s., 
dodržať reštrukturalizačný plán a načas splatiť  svoje záväzky?
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ts, Ľuboš Ondovčin, Humenné

Ako sa vyjadril riaditeľ TS Milan 
Kuruc, koscov z humenského úra-
du práce bude „o dvoch ľudí menej 
z dôvodu nezáujmu, neochoty ale-
bo z dôvodu nesplnenia podmienok 
stanovených ÚP v Humennom“. 
Treba doplniť, že súčasťou skupín 
kosenia bude približne 10 žien, rov-
nako ako to bolo vlani. Tieto ženy 
za koscami vyhrabávali, zametali 
a nakladali pokosenú trávu, aby 
ju vietor neroznášal po iných čas-
tiach mesta. Na tieto práce budú 
aj v tomto roku vyberané pomocné 
pracovníčky z radov evidovaných 
nezamestnaných. Pracovníci TS 
nemajú určené, koľkokrát ročne 
musia trávniky a trávnaté porasty 
na území mesta kosiť. Robia to však 
vždy minimálne päťkrát za letnú 
sezónu, ale predovšetkým na zákla-
de počasia, respektíve podľa toho, 
ako po dažďoch tráva a ďalšia zeleň 
rýchlo rastú. Na otázku, či majú do-

statok techniky pre koscov, prípad-
ne pre zabezpečenie ďalších prác 
okolo letnej údržby zelene či tráv-
natých porastov, odpovedal riaditeľ 
TS Milan Kuruc: „techniky máme 
dosť, len ľudia nám chýbajú“. Čo 
sa týka potrebných mechaniz-
mov, v tomto roku budú využívať 
6 štvorkolesových a 9 strunových 
kosačiek. Presnú sumu vyčlenenú 
na sezónnu kosbu nemajú, ale ná-
klady na PHM odhaduje riaditeľ TS 
na 16 500 EUR, bez mzdy zamest-
nancov. Počas minuloročnej sezóny 
zaznamenali len dve sťažnosti a tý-
kali sa zvýšenej hladiny hluku. Ako 
dodal, mrzí ho, že sa im nepodarilo 
navýšiť počet koscov, dôvodom bol 
nezáujem zo strany potencionál-
nych uchádzačov v evidencii úra-
du práce. Mnohých Humenčanov 
zaujíma, či sa bude aj v tomto roku 
pokračovať vo vysádzaní záhonov 
s letničkami na verejných miestach. 
Počet takýchto záhonov v meste je 
sedem a budú vysadené rovnaký-

mi kvetinami ako minulý rok. Časť 
kvetín, asi 30 % z celkového množ-
stva 18 000 kusov, nakúpia od 
dodávateľov, zvyšok si dopestujú 
v skleníkovom hospodárstve sami. 
Na nákup kvetín pre letnú sezónu 
vyhradili sumu okolo 4 100 eur. 
Riaditeľ Milan Kuruc sa po viacroč-
ných skúsenostiach obracia s po-
žiadavkou na obyvateľov mesta, 
„aby mali trpezlivosť a pochopenie, 

aby nám vulgárne nenadávali, že 
rušíme ich pokoj a plašíme vtáky, 
aby od nás nečakali harmonogram 
kosby, pretože akonáhle zaprší, 
celý harmonogram je zbytočný. 
Možno by vo viacerých častiach 
mohli byť viac nápomocní pre zbe-
re pokosenej trávy a aby do terénu 
úmyselne nehádzali železné a betó-
nové predmety“.

tasr, Slovensko

V pondelok o tejto téme hovorili na 
pôde Ministerstva zdravotníctva 
(MZ) SR viacerí odborníci. „Dôsled-
ná hygiena rúk v zdravotníckych 
zariadeniach je najjednoduchší, 
najlacnejší a najefektívnejší spôsob 
ochrany a prevencie šírenia nozo-
komiálnych nákaz a rezistencií na 
antibiotiká, no iba za predpokladu, 
že sa vykonáva správne a v správ-
nom momente,“ uviedla vedúca 
Národného referenčného centra 
pre prevenciu a kontrolu nozoko-
miálnych nákaz z Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva so 

sídlom v Trenčíne Mária Štefkovi-
čová. Nemocničná epidemiologička 
z Oddelenia nemocničnej hygie-
ny a epidemiológie Fakultnej ne-
mocnice Trnava Jaroslava Brňová 
upozornila, že ľudia, ktorí prichá-
dzajú do nemocnice napríklad za 
účelom návštevy svojich blízkych, 
môžu na svojich rukách priniesť 
rôzne vírusy a baktérie. „Platí to 
aj v opačnom prípade, zdravý člo-
vek sa môže nakaziť v nemocnici. 
Pri príchode aj odchode z každého 
zdravotníckeho zariadenia je preto 
nevyhnutné si ruky správne vyde-
zinfikovať. Môžeme tak zabrániť 
nakazeniu seba i hospitalizovaných 

pacientov či personálu zariadenia,“ 
priblížila. Nedostatočná hygiena 
rúk môže viesť k ochoreniam trá-
viaceho traktu, akými sú napríklad 
rotavírusová a novovírusová hnač-
ka a žltačka typu A, k ochoreniam 
kože a slizníc, k chrípke či nádche a 
tiež k infekciám rán. Kým na bežnú 
hygienu v domácnostiach či v práci 
stačí mydlo, odborníci zdôrazňujú, 
že v nemocničnom prostredí je po-
trebná dezinfekcia alkoholom. „Mi-
nisterstvo zdravotníctva pracuje na 
viacerých krokoch, ktoré pomôžu 
v tejto oblasti. Pracujeme naprí-
klad na tvorbe postupov pre výkon 
prevencie, zriadili sme pracovnú 

skupinu, ktorá sa touto problema-
tikou a prípravou postupov zaobe-
rá,“ povedal štátny tajomník MZ SR 
Stanislav Špánik. Predpokladá, že 
tieto opatrenia sa do praxe dostanú 
do konca roka. Ako dodal, MZ SR 
robí aj ďalšie opatrenia a apeluje na 
to, aby hygiena rúk bola v zdravot-
níckych zariadeniach maximálne 
dodržiavaná. Svetová zdravotníc-
ka organizácia (WHO) si Svetový 
deň čistých rúk pripomína 5. mája. 
Do kampane je zaregistrovaných 
21.924 zdravotníckych zariadení 
v 182 krajinách sveta, z toho 38 za-
riadení na Slovensku.

Mestské Technické služby sú už pripravené na práce spojené s kosbou a údržbou zelene

Zdravie: Podujatie Deň čistých rúk upozornilo na dôležitosť  správnej hygieny  

Aj v tomto roku sa musia zamestnanci Technických služieb mesta Humenné (TS) v rámci pravidelnej činnosti postarať o mestskú 
zeleň na celkovej ploche 76 ha. V minulom roku tieto práce vykonávalo 14 zamestnancov spolu s koscami, ktorí boli zamestnaní na 
dohodu o vykonaní práce. Vlastných koscov bude aj v roku 2019 šesť, prostredníctvom projektu úradu práce pribudne ďalších päť.

Podujatie Deň čistých rúk upozornilo na dôležitosť správnej hygieny v zdravotníckych zariadeniach a nemocniciach. Jeho 
druhý ročník sa konal na Slovensku v dňoch 2. a 3. mája. Cieľom bolo naučiť návštevníkov takýchto zariadení to, ako si 

dezinfekciu účinne aplikovať, a tak zabrániť prenosu infekcií. 

V meste je na verejných miestach sedem záhonov s letničkami Časť kvetín, asi 30% 
z celkového množstva 18 000 kusov, nakúpia od dodávateľov, zvyšok si dopestujú 
v skleníkovom hospodárstve sami.  |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Polícia zadržala opitého vodiča z okresu Humenné. Mladík nemal ani vodičák
tasr, Humenné     

Polícia v Trnave zadržala v noci 
zo stredy na štvrtok 25. aprí-
la dvoch vodičov pod vplyvom 
alkoholu. TASR o tom infor-
movala hovorkyňa Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru 
v Trnave Martina Kredatusová. 
Príslušníci pohotovostnej moto-
rizovanej jednotky kontrolovali 
nadránom 19-ročného vodiča z 
okresu Humenné, ktorý viedol 
auto na Vajanského ulici v Tr-
nave. Počas kontroly policajti 
zistili, že mladý muž vôbec nie je 
držiteľom vodičského oprávne-
nia, a navyše dychovou skúškou 
mu namerali pozitívny výsledok. 
„Nafúkal 1,07 mg, čo je v prepoč-
te 2,23 promile. Po 20 minútach 

bola hladina alkoholu ešte o 
0,02 mg vyššia, teda 2,27 promi-
le,“ uviedla Kredatusová. Polícia 
obmedzila mužovi osobnú slo-
bodu a odovzdala na ďalšie rie-
šenie poverenému príslušníkovi 
okresného dopravného inšpek-
torátu. Ten Humenčana zadržal, 
umiestnil do cely policajného za-
istenia a v superrýchlom konaní 
obvinil z prečinu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky. Neskôr 
kontrolovali policajti 25-ročné-
ho vodiča osobného auta jazdia-
ceho po Nevädzovej ulici v Trna-
ve. Priamo pred policajtmi, ako 
vchádzal na parkovacie miesto, 
nezvládol riadenie a narazil do 
golfu. „Dychovou skúškou mu 
namerali 0,89 mg alkoholu, čo je 
1,85 promile. Hladina alkoholu 

v jeho dychu bola tiež stúpajú-
ca, opakovane mu namerali 1,96 
promile,“ doplnia hovorkyňa. 
Vodiča z obce Dojč policajti za-
držali, umiestnili do cely a ob-

vinili z prečinu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky. Obom 
vodičom hrozí odňatie slobody 
až na jeden rok.

Pri výstupe zo Slovenska na Ukrajinu si vodiči postáli až 6 hodín

Opäť alkohol za volantom

mpo, Vyšné Nemecké    

Na cestných hraničných priecho-
doch s Ukrajinou vo Vyšnom Ne-
meckom aj v Ubli museli v pia-
tok 27. apríla cestujúci počítať so 
zvýšenými čakacími dobami pri 
výstupe v smere na Ukrajinu. Na 
hraničnom priechode Vyšné Ne-
mecké - Užhorod a Ubľa - Malyj 
Bereznyj v osobnej doprave sa 
zvýšili čakacie doby. Dôvodom 

bol nápor cestujúcich, ktorí sme-
rovali na pravoslávne veľkonoč-
né sviatky na Ukrajinu. Tento 
nápor pretrvával aj po skončení 
sviatkov v smere z Ukrajiny na 
Slovensko, keď sa cestujúci vra-
cali späť do krajín EÚ. Čakacie 
doby v osobnej doprave na vý-
stupe Vyšné Nemecké boli až 
300 minút a v Ubli  400 minút. 
V piatok 27. apríla bolo v prie-
behu 12 hodín na výstupe zo 

Slovenska na Ukrajinu len vo 
Vyšnom Nemeckom vybavených 
410 osobných vozidiel, prevažne 
dodávkových s vyšším počtom 
cestujúcich. „Pre porovnanie, 
v priebehu predchádzajúcich 
dní skontrolovali za 12 hodín na 
hraničnom priechode Vyšné Ne-
mecké priemerne 250 vozidiel,“ 
priblížila hovorkyňa Colného 
úradu v Michalovciach Klára Ba-
loghová. Kontroly sa vykonávali 

plynule vo všetkých jazdných 
pruhoch. Snahou colníkov bolo 
zabezpečiť plynulý prestup to-
varu a osôb cez hranice pri do-
držaní platných predpisov tak, 
aby bola zaistená bezpečnosť 
a ochrana obyvateľov. „Všetky 
zložky posilnili výkon služby na 
hraniciach s cieľom urýchliť ces-
tujúcim ich prechod cez hrani-
ce,“ uzavrela regionálna hovor-
kyňa colného úradu.

mpo, Humenné    

Muž toto vozidlo viedol po štát-
nej ceste v smere od obce Ruský 
Potok, kde bol policajnou hliad-
kou riadnym a predpísaným 

spôsobom zastavený a kontro-
lovaný. Vodič bol okrem iného 
podrobený dychovej skúške, kto-
rá mala pozitívny výsledok, a to  
0,91 mg/l etanolu na liter vydy-
chovaného vzduchu, opakovaná 

dychová skúška dosiahla výsle-
dok 0,89 mg/l. „Vodič bol obme-
dzený na osobnej slobode a bol 
umiestnený do cely policajného 
zaistenia. Prípadom sa zaoberá 
poverený príslušník Okresného 

dopravného inšpektorátu v Hu-
mennom,“ vysvetlila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová. 

Umiestnili ho do cely policajného zaistenia a v superrýchlom konaní obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Zvýšené čakacie doby a zvýšený počet cestujúcich na hraniciach s Ukrajinou súviseli s pravoslávnymi veľkonočnými 
sviatkami u našich východných susedov. 

37-ročný muž z Novej Sedlice bol obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorej sa mal dopustiť 
v sobotu 27. apríla popoludní ako vodič osobného vozidla Peugeot.

KRIMI

Opitý vodič z okresu Humenné nafúkal 2,27 promile.  |  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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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 

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
ZÁKLADNEJ ŠKOLY JÁNA ŠVERMU 

Štefánikova 31, 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

	čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených 
dokladoch

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 22. mája 2019 na adresu:

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

Obálku označte heslom „VK – ZŠ, Jána Švermu – NEOTVÁRAŤ“.

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

 PhDr. Ing. Miloš Meričko,
primátor mesta

INZERCIA / INFOSERVIS

P R Á C A 
 � Prijmem PRACOVNÍ-

KOV DO DREVOVÝRO-
BY pri obci Udavské. Plat 
800 – 1 300 eur / me-
siac. Informácie na tel. č. 
0907 126 454. 

HE-R/0159

P R E D A J
 � Predám POZEMOK 

(2 142 m2) na Zemplín-
skej šírave -  RO Hôrka 
(Vinianka, oproti amfite-
átru). Tel. 0911 661 703.

HE-R/0160

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

HE-R/0001

 � Predám VLAŠKÝ 
ORECH kráľovský (na 
presádzanie) a KON-
ZUMNÉ ZEMIAKY. Tel. 
0918 279 885.

HE-R/0163

S L U Ž B Y
 � R E K O N Š T R U K C I E 

BYTOVÝCH JADIER – 
omietky, obklady, dlažby, 
plávajúce podlahy... Po-
trebujete PRESŤAHO-
VAŤ BYT, PREVIESŤ 
NÁBYTOK, ZBAVIŤ SA 
NEPOTREBNÉHO NÁ-
BYTKU A ZARIADENIA 
Z BYTU? Prídeme a od-
vezieme. Tel. 0944 807 
207. 

HE-R/0156

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
06. 05.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67 (juh)
07. 05 .  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
08. 05.   AVICENA,
 Nemocničná ul. 41
09. 05.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
10. 05.   SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
11. 05.   U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
12. 05.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1  
 (Pod stračou nožkou)
13. 05.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Východ / Západ  S L N K A 
pon (29.04.) 5:08 / 19:46 hod.
ut 5:07 / 19:47 hod.
str (01.05.) 5:05 / 19:49 hod.
štvr 5:03 / 19:50 hod.
pia  5:02 / 19:52 hod.
sob 5:00 / 19:53 hod.
ned 4:58 / 19:54 hod.
pon (06.05) 4:57 / 19:56 hod.
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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

H
E

/0047

KÚPALISKO V HUMENNOM
(6. – 12. 5. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 11.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 11.00 hod.
 13.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 11.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

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

SAUNA – ženy
ut - sob 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.
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Humenné: Súd oslobodil talianskeho podnikateľa 
spod obžaloby prokurátora

Polícia vyšetruje požiar 
auta v Snine

tasr, Humenné

Podľa prokurátora si Diego R. 
ako štatutárny orgán, konateľ 
jednej zo svojich spoločností, 
od novembra 2016 aj napriek 
odstúpeniu od kúpnej zmluvy 
uzavretej s výhradou vlastníctva 
predávajúcej spoločnosti z Pre-
šova prisvojil a naďalej používal 
poľnohospodársky traktor do 
januára 2017. Poznamenal, že 
stroj bol spoločnosti obžalova-
ného odovzdaný na používanie 
ešte v apríli 2015. V stanove-
nej lehote zaň však kúpnu cenu 
217.200 eur nezaplatil. Traktor 
podľa jeho ďalších slov nevrá-
til a znemožnil jeho vydaniu po 
odstúpení od zmluvy, čím tak 
svojím konaním spôsobil škodu 
159.812 eur. „Teda prisvojil si 
cudziu vec, ktorá mu bola zve-
rená, a spôsobil tak na cudzom 
majetku škodu veľkého rozsa-
hu,“ priblížil prokurátor s tým, 
že svojím konaním spáchal ob-
zvlášť závažný zločin sprenevery. 
Podľa predsedajúceho senátu je 
pre naplnenie znakov trestného 
činu sprenevery nutné neopráv-
nené prisvojenie si cudzej veci, 
ktorá bola predtým páchateľovi 

zverená v súlade so zmluvou ale-
bo so zákonom. V konaní bolo, 
ako ďalej uviedol, preukázané, 
že predávajúca spoločnosť s fir-
mami obžalovaného obchodova-
la dlhé roky. „Zrejme v dôsledku 
týchto pozitívnych skúseností 
predávajúceho tento odovzdal 
traktor spoločnosti obžalované-
ho bez jeho zaplatenia,“ vysvet-
lil s tým, že práve predávajúca 
spoločnosť spôsobila nejasnosť 
v zmluvných vzťahoch súvisia-
cich s následnou držbou trakto-
ra. Poukázal tak na popri kúpnej 
zmluve uzavretú nájomnú zmlu-
vu na dobu určitú, konkrétne na 
osem mesiacov a štyri dni. „Ak 
nájomca užíva vec aj po skončení 
dohodnutej doby nájmu a prena-
jímateľ proti tomu nepodá návrh 
na vydanie veci na súde do 30 
dní od skončenia tohto nájmu, 
obnovuje sa nájomná zmluva za 
tých istých podmienok, za kto-
rých bola dojednaná pôvodne,“ 
vysvetlil sudca. V tomto konkrét-
nom prípade k tomu tak podľa 
jeho ďalších slov aj došlo, a to 
až do apríla 2017, preto nemož-
no hovoriť o neoprávnenej držbe 
traktora obžalovaným. „Dospeli 
sme k záveru, že skutok sa stal, 

nie presne tak, ako je uvedené v 
obžalobe, ale nie je trestným či-
nom,“ dodal. Zástupcovia poško-
denej spoločnosti ešte na mar-
covom pojednávaní uviedli, že si 
žiadnu škodu neuplatňujú. Čo sa 
týka druhej obžaloby, podnikateľ 
podľa prokurátora v rokoch 2015 
a 2016 poskytol ako konateľ jed-
nej zo svojich spoločností viace-
ro nezdokladovaných presunov 
finančných prostriedkov označe-
ných ako pôžičky medzi spriaz-
nenými osobami. Tie si niektoré 
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. 
Prokurátor pokračoval, že tiež 
ako spoločník a konateľ pred-
metnej spoločnosti odpredal 
jej 25-percentný obchodný po-
diel v inej firme svojej dcére za 
podhodnotenú cenu. Podľa jeho 
ďalších slov tak odstránil časť 
majetku predmetnej spoločnosti 
a spôsobil jej úpadok, a zmaril 
tak uspokojenie jedného jej ve-
riteľa zo Žiaru nad Hronom vo 
výške najmenej 100.700 eur. 
„Bolo preukázané, aj výpoveďou 
reštrukturalizačného správcu, aj 

znaleckým posudkom, že úpa-
dok spoločnosti obžalovaného 
nebol spôsobený konaním, kto-
ré uviedol prokurátor vo svojej 
obžalobe,“ uviedol predsedajúci 
senátu s tým, že prokurátor kla-
die obžalovanému za vinu od-
predaj 25-percentného podielu 
za podhodnotenú cenu bez toho, 
aby uviedol napr. rozsah pod-
hodnotenia. Reštrukturalizač-
ný správca vo výpovedi podľa 
sudcu zároveň zdôraznil, že za 
hlavnú príčinu vzniku úpadku 
považuje vysoké tempo obsta-
rávania nových investícií a s 
tým spojenú úverovú zaťaženosť 
spoločnosti a tiež nezvládnutie 
manažérskych povinností pri 
nastavení splatnosti záväzkov 
vo vzťahu k reálnemu určeniu 
návratnosti masívnych investícií 
aj za okolností, ktoré nemohol 
predpokladať. Podľa obžalova-
ného išlo napr. o výpadky do-
tácií na dobytok či úbytky pôdy. 
„Na trestnú zodpovednosť ne-
stačí, že dlžníkom je oddialenie 
uspokojenia veriteľa, pokiaľ má 
možnosť uspokojiť si pohľadáv-
ku aj z iného majetku dlžníka,“ 
dodal sudca.

tasr, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Polícia vyšetruje požiar auta, ku 
ktorému došlo v noci na štvrtok 
v meste Snina. Škoda na vozidle 
bola predbežne vyčíslená na 12 
000 eur. „V uvedenom prípade 
poverený príslušník Obvodné-
ho oddelenia Policajného zboru 

v Snine vedie trestné stíhanie vo 
veci trestného činu poškodzova-
nia cudzej veci. Okolnosti prí-
padu polícia preveruje a presná 
príčina požiaru bude známa až 
po skončení vyšetrovania,“ in-
formovala o tom TASR prešov-
ská krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

Senát Okresného súdu v Humennom oslobodil v utorok talianskeho podnikateľa Diega R. spod obžaloby prokurátora,  
ktorá sa týkala obzvlášť závažného zločinu sprenevery a prečinu zavinenia úpadku, pretože skutky nie sú trestnými činmi. 

Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor avizoval odvolanie.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Diagnostikovateľnosť hyper-
tenzie je nedostatočná, pre-
tože ochorenie je dlho bez-
príznakové a bez komplikácií. 
Môže však vážne poškodiť 
organizmus. O hypertenzii 
hovorili v pondelok na tlačo-
vej konferencii v Bratislave 
viacerí odborníci. Prezident-
ka Slovenskej hypertenziolo-
gickej spoločnosti Slavomíra 
Filipová uviedla, že jediný 
spôsob, ako sa dozvedieť, či 
niekto trpí hypertenziou, je 
dať si správne odmerať svoj 
krvný tlak. „Aby ste mali svoj 
vysoký krvný tlak pod kontro-
lou, musí byť najskôr správne 
diagnostikovaný. Dôvody 
vzniku hypertenzie sú vo väč-
šine prípadov neznáme, ale 
vieme, že základom je poru-
cha centrálneho regulovania 
krvného tlaku a starnutie 
cievnej steny. K urýchleniu 
a podporeniu vzniku ocho-
renia môže prispieť vrodená 
predispozícia, ale aj zlý život-
ný štýl,“ uviedla. Poukázala 
aj na to, že podľa informácií 
Národného centra zdravot-
níckych informácií (NCZI) na 
Slovensku v roku 2017 malo 
48 percent úmrtí kardiovas-
kulárnu príčinu. Ochorenie 
sa podľa Filipovej stáva prob-
lémom aj pre mladších ľudí, 
vyskytuje sa už vo veku do-
spievajúcej mládeže. Mladí 
ľudia podľa Filipovej bežne 
príznaky vysokého krvného 
tlaku nepoznajú, zvýšenie 
krvného tlaku ignorujú a pri-
pisujú to stresu a iným prob-
lémom. Hlavná odborníčka 
Ministerstva zdravotníctva 
SR pre všeobecné lekárstvo 
Jana Bendová v súvislosti so 

snahou zlepšiť stav krvného 
tlaku odporúča zmenu život-
ného štýlu. „Pomôže pravi-
delná telesná aeróbna aktivi-
ta, 30 minút denne minimál-
ne trikrát do týždňa. Dôležité 
je tiež nefajčiť a uprednostniť 
mediteránnu stravu. Veľ-
mi dôležité je tiež obmedziť 
konzumáciu kuchynskej soli, 
znížiť konzumáciu alkoho-
lu, pri nadváhe schudnúť a 
vyčleniť si dostatočný čas na 
relax. Podstatný je aj dosta-
točný spánok,“ priblížila. 
Hypertenzní ľudia by nema-
li pracovať v noci. Nezane-
dbateľný je podľa Bendovej 

aj aktívny oddych. K liečbe 
pomôže domáce meranie 
krvného tlaku, dodržiavanie 
termínov kontrol u lekára, 
ale najmä dodržovanie od-
porúčanej medikamentóznej 
liečby. Hlavná odborníčka 
takisto zdôraznila, že prak-
tickí lekári majú možnosť 
kompetenciu liečiť pacientov 
s vysokým krvným tlakom. 
Poukázala aj na to, že kontro-
ly krvného tlaku sú hradené 
všetkými troma zdravotnými 
poisťovňami. Prezident Únie 
pre zdravšie srdce Peter Kol-
lárik upozornil na to, že je 
dôležité sledovať nielen seba, 

ale aj zdravotný stav svojich 
rodičov a blízkych. Predstavil 
kampaň „#pretozetitohovo-
rim“, ktorá má za cieľ upo-
zorniť na dôležitosť všímať si 
výšku krvného tlaku. V rám-
ci kampane bude možné 17. 
mája vo vybraných lekárňach 
po celom Slovensku dať si 
zadarmo skontrolovať krvný 
tlak. O presných miestach 
bezplatného merania krvné-
ho tlaku, o kampani, ako aj o 
ochorení hypertenzie infor-
mujú aj stránky www.preto-
zetitohovorim.sk alebo www.
presrdce.eu.

Na Slovensku trpia problémami s krvným tlakom asi dva milióny ľudí
Na Slovensku trpia problémami s vysokým krvným tlakom – tzv. hypertenziou približne dva milióny ľudí.  

Takmer polovica z nich o svojom ochorení nevie. 
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Pred sto rokmi zahynul v troskách 
lietadla generál Milan Rastislav Štefánik

tasr, Slovensko    

Výrazne sa zaslúžil o vznik me-
dzivojnovej Československej re-
publiky, keď spolu s Tomášom 
Garrigueom Masarykom a do ur-
čitej miery i Edvardom Benešom 
bol jej najvýznamnejším zaklada-
teľom. Jeho závratnú a úspešnú 
životnú cestu ukončila 4. mája 
1919 tragická letecká nehoda 
pri pristátí na rodnom území. 
Už počas študentských rokov sa 
výrazne spoločensky angažoval, 
pričom prejavil svoje sympatie 
k hlasistom. V roku 1898 začal 
študovať stavebné inžinierstvo a 
vstúpil do spolku Detvan. V roku 
1900 prestúpil na Univerzitu 
Karlovu v Prahe, kde navštevoval 
prednášky z astronómie, fyziky, 
optiky a matematiky. Štúdium 
ukončil dizertáciou z astronómie 
v roku 1904. Pracoval v meudon-
skom observatóriu neďaleko Pa-
ríža s francúzskym astronómom 
a fyzikom, profesorom Pierrom 
Julesom Césarom Janssenom 

(1824-1907). Počas svojich as-
tronomických výskumných ciest 
navštívil strednú Áziu, Alžírsko, 
Tahiti, Nový Zéland, USA i Južnú 
Ameriku. Francúzskym občanom 
sa stal v roku 1912 a o dva roky 
ho za jeho činnosť vymenovali za 
rytiera Čestnej légie. Počas vojny 
spolupracoval s Masarykom a 
Benešom a cieľavedome sa usi-
loval realizovať spolu s nimi víziu 
spoločného československého 
štátu. Štefánik trval na česko-
slovenskej jednote vzhľadom 
na vtedajšiu situáciu Slovákov v 
Uhorsku a na vojnové ciele veľ-
mocí. To však ešte neurčovalo 
vnútorné usporiadanie budúceho 
československého štátu. Štefánik 
uvažoval o spojení Čiech, Mora-
vy, Sliezska a Slovenska, pričom 
každé z týchto území, teda i Slo-
vensko, malo mať vlastný krajin-
ský (zemský) snem. Tieto, zatiaľ 
málo konkretizované, predstavy 
neboli vzdialené od úmyslov nie-
ktorých slovenských politikov.

Po príchode zo Sibíri sa Štefánik 
počas mierovej konferencie v Pa-
ríži v marci 1919 kriticky vyjadril 
o malom počte Slovákov vo vlá-
de, ale aj o Pittsburskej dohode a 
niektorých Benešových krokoch 
v oblasti zahraničnej politiky. 
Štefánik bol jedným z iniciátorov 
a signatárov tzv. kyjevského zá-
pisu z 29. augusta 1916. Uvádza 
sa v ňom, že „Česi a Slováci sú si 
vedomí, že sú úzko spätí navzá-
jom tak životnými záujmami, ako 
i pokrvnými zväzkami. Želajú si 
vyvinúť sa v jednotný, politicky 
nerozdielny a slobodný národ 
pod záštitou a protekciou štvor-
dohody“. Nebola to proklamácia 
etnického a jazykového čecho-
slovakizmu, ale prihlásenie sa 
k politickému národnému spo-
ločenstvu, čiže vyjadrenie vôle 
utvoriť spoločný štát. Zároveň sa 
v ňom zdôrazňuje, že sa neuva-
žuje o dvojfederácii konzervujú-
cej kritizovaný rakúsko-uhorský 
dualizmus. Štefánik vďaka svoj-
mu spoločenskému vplyvu mal 

najväčšiu zásluhu na formovaní 
československého zahraničné-
ho odboja počas prvej svetovej 
vojny. Z postu francúzskeho ge-
nerála a neskoršieho českoslo-
venského ministra vojny reorga-
nizoval československé jednotky 
na Sibíri. Minister vojny ČSR 
Štefánik 4. mája 1919 odletel z 
talianskeho mesta Udine do Bra-
tislavy na dvojplošníku Caproni 
Ca.33 spolu s dvoma talianskymi 
letcami a mechanikom. Zomrel 
pri leteckej nehode v Ivanke pri 
Dunaji, ktorú neprežil ani jeden 
z členov posádky. Prezident SR 
Rudolf Schuster udelil Štefá-
nikovi 7. mája 2004 hodnosť 
generála Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky in memoriam. 
Generálovi Štefánikovi udelili 
21. júla 2004 preukaz vojnového 
veterána s číslom 0001. Stalo sa 
tak na slávnosti v Košariskách 
pri príležitosti 124. výročia jeho 
narodenia.

Na základe zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch je 4. máj - výročie úmrtia Milana 
Rastislava Štefánika - pamätným dňom SR. Štefánik (21.7.1880 - 4.5.1919) sa stal významným astronómom, vojenským pilotom, 
francúzskym generálom a jedným z prvých Slovákov, ktorí viackrát vystúpili na najvyšší vrch Álp a západnej Európy Mont Blanc.

Zaútočil na predstaviteľa obce

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Poverený príslušník Obvodného od-
delenia Policajného zboru v Snine 
obvinil 52-ročného muža z Dlhého 
nad Cirochou  z prečinu útoku na 
verejného činiteľa. Ak sa mu vina 
preukáže, hrozí mu trest odňatia 
slobody až na tri roky. V popolud-
ňajších hodinách dňa 16. apríla muž 
v podnapitom stave prišiel na obec-
ný úrad v rodnej obci za predstavi-

teľom obce. Účelom „návštevy“ bolo 
vypýtanie si finančnej hotovosti. 
„Po krátkej vzájomnej komunikácii 
muž pochopil, že žiadne peniaze 
nedostane, rozčúlil sa, začal kričať 
a vyhrážať sa smrťou i spôsobením 
škody na majetku. Potom odišiel 
preč, bol zadržaný a po vykonaní 
potrebných procesných úkonoch 
bol obvinený z uvedeného skutku,“ 
informovala prešovská krajská po-
licajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Päťdesiatdvaročný muž prišiel v podnapitom stave na obecný úrad v obci Dlhé nad Cirochou, kde si pýtal peniaze.  
Keď pochopil, že žiadne peniaze nedostane, rozčúlil sa, začal kričať a vyhrážať sa smrťou i spôsobením škody na majetku.
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Na tohtoročných Humenských Švejkových dňoch ochutnáte viac ako sto druhov piva

Školstvo: Na ocenenie Učiteľ  Slovenska prišlo 320 nominácií a 70 prihlášok
tasr, Slovensko    

V rámci druhého ročníka ocenenia 
Učiteľ Slovenska dostali organizá-
tori 320 nominácií na inšpiratív-
nych učiteľov a 70 prihlášok. TASR 
to potvrdil František Cimerman 
z neziskovej organizácie Živica, 
ktorá spolu s Komenského inštitú-
tom stojí za organizáciou ceny Uči-
teľ Slovenska. Ako doplnil, do pro-
jektu sa zapojili učitelia z celého 
Slovenska. Najviac ich nominovala 
verejnosť vo veku 36 až 55 rokov. 

“Najčastejšie posielali nominácie 
kolegovia, riaditelia alebo iní uči-
telia, druhou početnou skupinou 
boli žiaci a študenti,” poznamenal 
Cimerman s tým, že najviac nomi-
nácií prišlo z okresov Bratislava, 
Prešov a Košice. Z Bratislavského 
a Žilinského kraja prišlo najviac 
prihlášok. Dominovali okresy Bra-
tislava, Prešov, Žilina, Žiar nad 
Hronom a Komárno. «Do ocenenia 
sa prihlásilo 48 žien a 22 mužov. 
Medzi mužmi sme zaznamenali vý-
razný nárast zapojenia sa,» priblí-

žil Cimerman. Naopak, oblasťou, 
z ktorej neprišli prihlášky vôbec, sú 
okresy v strede južného Slovenska. 
Ide o okresy ako Krupina, Veľký 
Krtíš, Lučenec, Poltár a Rimavská 
Sobota. Prihlášky vyplnilo 13 učite-
ľov, ktorí učia na prvom stupni zá-
kladnej školy, 24 z druhého stup-
ňa, 32 prihlášok dostali organizá-
tori od učiteľov zo stredných škôl 
a jednu od učiteľa z online kurzov. 
“Najviac učiteľov sa prihlásilo ta-
kých, ktorí majú viac ako 15-ročnú 
prax. Začínajúcich učiteľov, ktorí 

majú prax do piatich rokov, je de-
sať,” dodal Cimerman. Ocenenie  
Učiteľ Slovenska je súčasťou me-
dzinárodnej iniciatívy Global Tea-
cher Prize, ktorá vznikla aj preto, 
aby sa zvýšilo povedomie o dôle-
žitosti profesie pedagógov. Okrem 
toho ponúka príležitosť učiteľom, 
aby dali vedieť o svojej práci a po-
delili sa o svoje skúsenosti s kole-
gami. Víťaza 2. ročníka národného 
kola Učiteľ Slovenska vyhlásia za-
čiatkom októbra.

ts, Humenné, FOTO: ARCHÍV     

Program Humenských Švejkových 
dní bude rozdelený na niekoľko 
častí a my vám prinášame kom-
pletný trojdňový program: 
Piatok 17. 5. 2019 (pred MsKS):
14.00 hod. – Mestský dychový 
orchester Chemlon a mažoretky 
Amazonky z CVČ Dúha
15.00 hod. – slávnostné otvorenie 
s hudobným sprievodom skupiny 
Shock band
16.00 hod. – priamy prenos MS 
v hokeji na veľkoplošnej obrazov-
ke (Francúzsko – Slovensko)
18.00 hod. – Roman Nadányi & 
band
19.00 hod. – koncert Mafia Corner 
a Stefi

Sobota 18. 5. 2019 (medzi Mest-
skou športovou halou a Zimným 
štadiónom): 10.00 – 13.00 hod. – 
1. Medzinárodný truck zraz

Sobota 18. 5. 2019 (pred MsKS):
14.00 hod. – Trio Zornica s Mi-
chalom Sijkom
14.30 hod. – Riava
15.30 hod. – Súťaže pre deti

16.00 hod. – Humenskí seniori
16.30 hod. – Rusínske holosy
17.30 hod. – Hačure
18.00 hod. – Súťaže pre dospelých
19.00 hod. – Koncert ElevenHill
20.00 hod. – priamy prenos MS 
v hokeji na veľkoplošnej obrazov-
ke (Veľká Británia – Slovensko)

Nedeľa 19.mája (pred MsKS):
14.00 hod. – Štefan Barančík Čiko
15.00 hod. – Via arto band
16.00 hod. – Koncert Jeno´s   
     Brothers
17.00 hod. – Hurcare
18.00 hod. – Koncert GerocK

Občerstvenie a atrakcie
Počas všetkých troch dní si budete 
môcť v gastro zóne vychutnať ob-
čerstvenie nielen pre dospelých, 
ale aj pre deti (popcorn, zemiako-
vé špirálky, cukrová vata, trdelník, 
langoše, gofry, hamburgery). Pre 
najmenších budú pripravené zá-
bavné atrakcie a k nahliadnutiu 
bude aj ulička remesiel. V piatok 17. 
mája (8.00 – 22.00 hod.), sobota 
18. mája (8.00 – 23.00 hod.) a v ne-
deľu 19. mája (8.00 – 22.00 hod.).

Vyše sto druhov piva
Najväčším lákadlom pre návštev-
níkov bude viac ako 110 druhov 

piva z 37 pivných značiek. Medzi 
nimi na vás čakajú aj rôzne mini 
kočovné a remeselné pivovary.

Je tu máj a s ním aj tradičný pivný festival v Humennom. V dňoch 17. – 19. mája na vás na Námestí slobody v Humennom 
čaká bohatá ponuka pivných špecialít, ale aj gastro zóna, hudobno-tanečný a spevácky program a chýbať nebudú ani 

obľúbené súťaže či priamy prenos z hokejových Majstrovstiev sve ta.



PONDELOK
6. MÁJA 2019HUMENSKÝ EXPRES10 |

MsKS – DOM KULTÚRY

MALÝ VEĽKÝ MUŽ
Radošinské naivné divadlo a SĽUK... ako 
vrátili do života z pamätníka Štefánika. – 

v pondelok o 17.00 a 20.00 hod. v divadelnej 
sále DK. Vstupné 23 eur.

KONCERT UČITEĽOV A ŽIAKOV ZUŠ 
NA MIEROVEJ UL.

58. HUMENSKÁ HUDOBNÁ JAR – vo 
štvrtok 16. mája o 17.00 hod. v divadelnej 

sále DK.

FREEMAR PHOTO 2019
Výstava súťaže amatérskej fotografie. - potrvá 

do 7. júna v priestoroch DK. 

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

KLAVÍRNY RECITÁL MATYÁŠA 
NOVÁKA

58. HUMENSKÁ HUDOBNÁ JAR – v pon-
delok 6. mája o 18.30 hod. v koncertnej sieni 

humenského kaštieľa.

SONÁTOVÝ VEČER
58. HUMENSKÁ HUDOBNÁ JAR. Martin 
Ruman (viola), Alena Hučková (klavír). – 

v nedeľu 19. mája o 18.30 hod. v koncertnej 
sieni kaštieľa.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových fotografií 

prináša zábery od najstarších dochovaných 
vyobrazení štvorkrídlového objektu rene-

sančného kaštieľa a priľahlého parku na rytine 
z obdobia druhej polovice XVII. storočia po 

dnešok. Súčasťou vystavovaných fotografií sú 
aj doposiaľ nezverejnené snímky pochádza-

júce z rodinného albumu potomkov Andrássy-
ovcov žijúcich v Kanade. 

KINO FAJN

JE MI FAJN, S.R.O.
(I FEEL GOOD)

komédia (FRA), české titulky  
– 7. mája o 19.30 hod.

Monique vedie spoločenstvo Emauzy, blízko 
mestečka Pau, kde zamestnáva ľudí, ktorí sa 

dostali na dno a dostávajú novú šancu. Po 
rokoch sa z ničoho nič vráti jej brat Jacques, 

ľahtikársky darmožráč, ktorého zaujíma 
len jediné: ako zbohatnúť. Takže skôr, ako 
o rodinné stretnutie, tu pôjde o stret dvoch 
odlišných svetov. Jacquesa k novému pod-
nikateľskému zámeru inšpiruje jeho bývalý 
spolužiak. Plastická chirurgia v Bulharsku...

CHVILKY
dráma (CZE/SVK), česká verzia  

– 8. mája o 19.30 hod.
ASFK... Anežka je mladá žena, ktorá si praje, 
aby vzťah s jej rodinou aj partnermi bol dobrý 
a pokojný, a to aj za tú cenu, že ona sama ustú-
pi a bude sa vyhýbať prípadným nedorozume-
niam či sporom. Neuvedomuje si ale, že tento 
pomyselný pokoj je len pokojom pred búrkou, 
ktorá musí skôr či neskôr prísť. Film hovorí o 
základných situáciách, vzťahoch a emóciách, 

ktoré stretávajú každého z nás. Hovorí o láske, 
bolesti, oddanosti, ale tiež o nádeji, že človek 

dokáže svoje zranenia premeniť v silu.

BEACH BUM
komédia (USA/FRA/GBR/SUI), české titulky – 

9. a 11. mája o 19.30 hod.
Príbeh spisovateľa, ktorý je stále zhúlený, žije 
podľa svojich vlastných pravidiel a striedavo 
brázdi Miami v luxusnom športiaku alebo sa 
fláka po pláži s bezdomovcami. Moondog, 
nechutne bohatý, si spomenie, že má dcéru 

i ženu, ktorá ho miluje a súčasne podvádza so 
slávnym Snoop Doggom.

AFTER: BOZK
romantický, dráma (USA), české titulky  

– 10. mája o 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, seba-
vedomým britským prízvukom, s peercingom 
v pere a ten jej nabúra všetky ideály, v ktoré 

dovtedy verila…

POKÉMON: DETEKTÍV PIKACHU
animovaný, akčný (USA/JAP), slovenský 

dabing – 11. a 12. mája o 15.30 a 17.30 hod., 
11. 5. o 17.30 hod. 3D verzia.

Prvýkrát na plátnach kín... Príbeh začína 
záhadným zmiznutím špičkového detektíva 
Harryho Goodmana. Táto udalosť prinúti 
jeho syna Tima pátrať po tom, čo sa stalo, 

asistuje mu detektív (elektrizujúci) Pikachu, 
otcov parťák, rozkošný a vtipný supersliedič. 

Novovzniknutá dvojica je ako stvorená na 
spoluprácu, keďže Tim je jediným človekom, 

ktorý rozumie reči svojho pokémonského 
partnera, zatiaľ čo ostatní počujú len známe 

„pika-pika“. 

YAO
komédia, dráma (FRA/SENEGAL),  
české titulky – 12. mája 19.30 hod.

Yao je mladý 13-ročný chlapec žijúci v 
dedine na severe Senegalu, ochotný urobiť 

všetko preto, aby sa mohol stretnúť so svojím 
hrdinom - Seydou Tall, slávny francúzsky 
herec. Tall je pozvaný do Dakaru, aby tam 
predstavil svoju novú knihu, a po prvý raz 
navštívi krajinu, z ktorej pochádza. Aby si 

mladý Yao splnil svoj sen, naplánuje si útek 
a sám prekoná 387 kilometrov, ktoré ho delia 
od hlavného mesta. Herec je dojatý odhodla-

nosťou tohto dieťaťa a rozhodne sa utiecť pred 
povinnosťami a odprevadiť chlapca naspäť 

domov. Na prašných a neistých senegalských 
cestách však Seydou pochopí, že sa približuje 

nielen k chlapcovej dedine, ale zároveň k 
svojim koreňom.

PUNK JE HNED!
dráma (SVK/CZE), slovenská verzia  

– 15. mája o 19.30 hod.
ASFK... Príbeh 13-ročného drogovo závis-
lého Kvička, ktorý žije v rozpadajúcom sa 
podnájme so svojou družkou a dvojročným 
synom. Jeho idylický svet jedného dňa ostro 

narazí na hranu všeobecne platných pravidiel. 
Svojím impulzívnym správaním, ktoré neráta 

s dôsledkami, svoj život postupne mení na 
voľný pád.
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

06. 05. HERMÍNA
 - Květnové povstání českého 

lidu (1945, ČR)
 (Medzinárodný deň bez diét)
07. 05. MONIKA
 (Svetový deň astmy)
08. 05. INGRIDA
 - Deň víťazstva nad fašizmom  

(deň pracovného pokoja)
 (Svetový deň červeného kríža)
09. 05. ROLAND, ROLANDA
 (Deň Európy / Európsky deň 

opery)
10. 05. VIKTÓRIA
 (Svetový deň pohybom k 

zdraviu)
11. 05. BLAŽENA
 (Medzinárodný deň 

sťahovavých vtákov / Svetový 
deň spravodlivého obchodu)

12. 05. PANKRÁC
 - Deň matiek
 (Svetový deň modlitieb za 

kňazské a rehoľné povolania 
/ Svetový deň ošetrovateliek / 
Európsky deň minerálov)

13. 05. SERVÁC
 (Deň tulipánov)

JOHN WICK 3: PARABELLUM
akčný, thriller (USA), slovenské titulky – 16. 
a 19. mája 19.30 hod., 18. 5. o 18.15 hod.
John Wick (Keanu Reeves) má k smrti tak 

blízko, ako nikdy predtým. Na jeho hlavu bola 
vypísaná odmena 14 miliónov dolárov, čo 

zmobilizovalo armádu lovcov odmien. Potom, 
ako zabije člena tajného medzinárodného 

združenia nájomných vrahov, je Wick exkomu-
nikovaný a stane sa z neho štvanec na úteku. 
Elitní zabijaci z celého sveta sledujú každý 

jeho krok a sú pripravení okamžite využiť aj to 
najmenšie zaváhanie.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
06. 05. SHEILA / KRISTA
07. 05. ADELA / BENJI
08. 05. EDISON / RON
09. 05. COLETTE / AMINA
10. 05. REBEKA / TAR
11. 05. FIDO / ZLATKO
12. 05. ANGELA / RAMBO
13. 05. GULIVER / ATHOS
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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

RIADITEĽ / RIADITEĽKA 
MATERSKEJ ŠKOLY - Lesná 909/28, Humenné

Riaditeľ / riaditeľka materskej školy musí spĺňať:
	odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre materské školy 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 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
	písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
	potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
	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 797,00 eur

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi 
doručte v termíne do 22. mája 2019  do 12.00 hod. na adresu:

Mesto Humenné
Mestský úrad - Sekretariát primátora mesta

Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

Obálku označte heslom „Výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa/riaditeľky MŠ, Lesná 28 – NEOTVÁRAŤ“.

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

       PhDr. Ing. Miloš Meričko, 
                  primátor mesta

M E S T O   H U M E N N É 
vypisuje podľa ust. § 281 až 288  Obchodného 

zákonníka a v zmysle Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Humenné,
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV

Jedná sa o nebytové priestory nachádzajúce sa na:

	Ulici 26. novembra 1509/1 (v Internáte III)
	Námestí slobody 1734/57 (DS Centrum - Južné námestie)
	Laboreckej ulici 1859/18 (v priestoroch ObZS)
	Staničnej ulici 1487/15/17
	Štefánikovej ulici 1525/29 (v budove Detskej polikliniky)

Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu  
o predmete nájmu je možné získať:

•	 na Štefánikovej ul. 31 (budova Mestskej polície; vchod  zboku od 
Detskej polikliniky) - tel. 057 / 307 1756

•	 na internetovej stránke mesta - www.humenne.sk  
- v sekcii podnikateľ (Verejné obchodné súťaže)

•	 na úradnej tabuli mesta
•	 v HNTV

Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať:
•	 na Štefánikovej ul. 31 (budova Mestskej polície; vchod  zboku od 

Detskej polikliniky) - tel. 057 / 307 1756
•	 na internetovej stránke mesta - www.humenne.sk  

- v sekcii podnikateľ (Verejné obchodné súťaže)

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí 
 4. júna 2019 o 14.00 hod.

PhDr. Ing. Miloš Meričko, 
primátor mesta Humenné



PONDELOK
6. MÁJA 2019HUMENSKÝ EXPRES12 | ŠPORTŠPORT / INZERCIA

FORTUNA LIGA – 7. kolo
•	 NADSTAVBA O TITUL * ŠFK 
Sereď - ZEMPLÍN MICHALOVCE 
2:2, Žilina – Dunajská Streda 1:2, 
Ružomberok – Slovan Bratislava 3:2.
Bratislava 29 23 4 2 72:27 73
Dunaj. Streda 29 18 6 5 55:32 60
Ružomberok 29 13 11 5 44:27 50
Žilina 29 14 6 9 47:34 48
Michalovce 29 11 6 12 36:47 39
Sereď 29 10 5 14 32:45 35
•	 NADSTAVBA O UDRŽANIE SA 
* Senica – Trnava 2:0, Podbrezová – 
Zlaté Moravce / Vráble 0:1, Trenčín – 
Nitra 1:4.
Nitra 29 8 10 11 40:43 34
Trnava 29 8 7 14 31:34 31
Senica 29 8 7 14 36:49 31
Zlaté Moravce 29 8 4 17 29:51 28
Trenčín 29 7 6 16 36:54 27
Podbrezová 29 6 8 15 26:41 26

IV. LIGA SEVER – 24. kolo
•	 Zámutov – Ptičie 1:3, Sabinov 
– Medzilaborce 1:3 * Stará Ľubovňa 
– Soľ 0:3, Poprad B – Ľubotice 2:4, 
Spišské Podhradie – Kračúnovce 2:0, 
Gerlachov – Záhradné 4:1, Svit – 
Raslavice 4:1, Nižný Hrušov – Fintice 
2:3.
Poprad B  24 18 2 4 75:16 56
Spiš. Podhradie 24 18 0 6 70:23 54
Ľubotice 24 17 3 4 54:25 54
Soľ 24 17 2 5 42:21 53
Gerlachov 24 13 3 8 45:32 42
Záhradné 24 12 2 10 35:32 38
Medzilaborce 24 11 3 10 54:44 36
Kračúnovce 24 9 6 9 36:25 33
Stará Ľubovňa 24 10 2 12 37:38 32
Svit 24 10 1 13 31:54 31
Ptičie 24 8 2 14 34:50 26
Nižný Hrušov 24 8 2 14 35:57 26
Sabinov 24 8 2 14 32:57 26
Raslavice 24 7 4 13 32:53 22
Fintice 24 6 0 18 18:68 18
Zámutov 24 1 4 19 23:58 7

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 20. kolo
•	 Kamenica nad Cirochou – Ulič 
8:1, Belá nad Cirochou – Sačurov 3:1, 
Bystré – Pakostov 1:0, Rudlov – Jasen-
ov 1:1, Sečovská Polianka – Hencovce 
1:1, Stakčín – Vyšný Žipov 6:1, Borov 
– Brekov (8.5.2019).
Jasenov 20 12 6 2 30:11 42
Kamenica n/C. 20 12 3 5 48:19 39
Hencovce 20 10 3 7 32:19 33
Belá n/C. 19 10 2 7 36:30 32
Brekov 19 7 6 6 23:20 27
Pakostov 20 8 3 9 21:20 27

Stakčín 20 7 5 8 31:26 26
Vyšný Žipov 19 7 5 7 23:30 26
Bystré 19 8 2 9 23:35 26
Seč. Polianka 20 7 4 9 30:34 25
Sačurov 19 7 3 9 28:27 24
Borov 19 7 1 11 31:38 22
Rudlov 19 5 5 9 17:31 20
Ulič 19 4 2 13 21:54 14

I.TRIEDA ObFZ HE – 20. kolo
•	 Vyšná Sitnica – Lukačovce 2:1, 
Nižné Ladičkovce – Dlhé nad Ciro-
chou 5:3, Ubľa – Lackovce 1:1, Habu-
ra – Koškovce 0:2, Lieskovec – Nižná 
Sitnica 3:2, Radvaň n/L. – Krásny 
Brood (29.5.2019), Ohradzany – Zem-
plínske Hámre (7.6.2019).
Lackovce 20 15 4 1 69:15 49
Koškovce 20 11 2 7 41:31 35
Ubľa 20 10 2 8 47:30 32
Dlhé n/C. 20 9 2 9 34:39 29
Habura 20 9 2 9 32:54 29
Lieskovec 20 8 4 8 29:33 28
N. Ladičkovce 20 8 3 9 43:48 27
Radvaň n/L. 19 7 5 7 24:28 26
Zemplín. Hámre 19 8 1 10 34:40 25
Ohradzany 19 7 3 9 36:32 24
Krásny Brod 19 7 3 9 35:40 24
Lukačovce 20 7 2 11 35:47 23
N. Sitnica 20 6 3 11 28:38 21
V. Sitnica 20 5 6 9 26:38 21

II.TRIEDA ObFZ HE – 3. kolo
•	 NADSTAVBA O POSTUP * Ňa-
gov – Hažín n/Cir. 2:4, Zubné – Roky-
tov pri HE 2:2, Rovné – Kochanovce 
1:2, Papín – Hrubov 2:1.
Kochanovce 8 6 0 2 28:9 18
Zubné 9 5 3 1 25:14 18
Hažín n/Cir. 9 4 3 2 21:18 15
Papín 8 4 2 2 22:15 14
Rokytov pri HE 9 4 1 4 15:14 13
Hrubov 9 3 0 6 14:24 9
Rovné 9 2 2 5 19:30 8
Ňagov 9 1 1 7 10:30 4
•	 NADSTAVBA O UMIESTNE-
NIE * Klenová – Turcovce 2:1, 
Vyšný Hrušov – Zbudské Dlhé 2:2, 
Oľka – Kolonica 5:1, Uličské Krivé – 
Hrabovec n/L. (8.5.2019).

Klenová 9 5 2 2 21:14 17
Hrabovec n/L. 8 5 0 3 31:14 15
Oľka 9 4 0 5 19:15 12
Turcovce 9 4 0 5 16:25 12
Kolonica 9 4 0 5 15:25 12
Ulič. Krivé 8 3 2 3 22:15 11
V. Hrušov 9 3 2 4 13:20 11
Zbudské Dlhé 9 3 2 4 15:24 11

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS
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SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH 
ZARIADENÍ HUMENNÉ

v y p i s u j e 
podľa ust. § 281 až 288  Obchodného zákonníka 

obchodnú verejnú súťaž 

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV

Jedná sa o nebytové priestory nachádzajúce sa na:

	Zimný štadión Humenné - PRIESTOR: 

	BUFET (rozloha 48 m2)
	OBCHOD ŠPORTOVÝCH POTRIEB (rozloha 20 m2)

	Mestská športová hala Humenné - PRIESTOR: 
	PRI HLAVNOM VSTUPE – VĽAVO (rozloha 18 m2)
	PRI HLAVNOM VSTUPE – VPRAVO (rozloha 18 m2)

 Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu  
o predmete nájmu je možné získať:

•	 na Správe rekreačných a športových zariadení Humenné, 
Chemlonská 5907/7; tel. 776 3925

•	 na internetovej stránke mesta - www.humenne.sk - 
v sekcii podnikateľ (Verejné obchodné súťaže)

•	 na internetovej stránke SRaŠZ Humenné - www.
kupaliskohumenne.sk - v  sekcii   (Dokumentácia > 
Verejné obstarávanie > Výzvy)

•	 na úradnej tabuli mesta
•	 v HNTV

Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať:

•	 na Správe rekreačných a športových zariadení Humenné, 
Chemlonská 5907/7; tel. 776 3925

•	 na internetovej stránke SRaŠZ Humenné - www.
kupaliskohumenne.sk - v  sekcii podnikateľ  (Dokumentácia 
> Verejné obstarávanie > Výzvy)

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv
končí 20. mája 2019 o 14.00 hodine.

Mgr. Peter Ždiňak,
poverený zastupovaním funkcie riaditeľa SRaŠZ Humenné

HĽADÁM SI PRÁCU
42-ročný, čiastočne invalidný dôchodca si hľadá prácu – ako 

pomocný robotník, vrátnik/strážnik, vodič auta do 3,5 t. 
Ponúknite. Humenné a okolie. Tel. 0948 097 342. 
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK 

TIPOS III. LIGA VÝCHOD
24. kolo – 4. 5. 2019

FK HUMENNÉ – FK 
DRUŽSTEVNÍK PLAVNICA  

5:0 (3:0)
 

Góly: 20. (11m), 30. a 84. Filip 
Serečin, 22. Dušan Janko, 79. 

Cyril Vasiľ.
Žlté karty: nikto – 19. Mi-
chal Berecký (podrazenie sú-
pera v súboji o loptu v jasnej 
gólovej situácii v pú hostí).  
Rozhodovali: Š. Molitoris – O. 
Šuba, D. Béreš – 200 divákov.
FK: D. Pillár (81. M. Klamár) 
– R. Dický, M. Zlacký (81. L. 
Krajník), Pa. Ruskovský, D. 
Janko (50. M. Dolutovský), C. 
Vasiľ, I. Komjatý, V. Voroňák 
(81. M. Balog, F. Serečin, Pe. 
Kokočák (60. M. Goncalves), A. 
Kuľha. Tréner: Jozef Skvašík.
FK DRUŽSTEVNÍK: M. Po-
loha – M. Verešpej, M. Berecký, 
P. Rindoš, M. Perháč, F. Vojtek, 
R. Vislocký, J. Pekár, M. Dlugoš 
(76. J. Kuľanda), M. Krafčík 
(59. Š. Štupák), M. Bočkaj (87. 
T. Martoňák). Tréner: Jozef Se-
mančík.
•	Snina – Svidník 3:2, FC Ko-
šice – Šarišské Michaľany 4:0, 
Spišská Nová Ves – Stropkov 
1:1, Giraltovce – Veľké Reviš-

tia 1:0, Maria Huta – Krompa-
chy 1:2 / 1. FC Tatran Prešov B 
a MFK Rožňava zo súťaže od-
stúpili. 

Košice 22 21 0 1 73:6 63
Vranov 21 16 1 4 55:19 49
Humenné 21 13 2 6 33:23 41
Spiš. N. Ves 21 11 3 7 26:33 36
Snina 22 10 3 9 36:41 33
Š. Michaľany 21 9 1 11 27:28 28
Stropkov 20 8 3 9 28:26 27
Krompachy 21 8 1 12 22:31 25
V. Revištia 20 6 5 9 26:29 23
Svidník 21 7 2 12 22:37 23
Giraltovce 21 7 1 13 15:29 22
Plavnica 20 5 4 11 32:40 19
Bard. N. Ves 20 4 5 11 32:54 17
Maria Huta 21 4 3 14 20:51 15

Futbalový hetrik Serečina korunoval jednoznačné víťazstvo Humenčanov 
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(dk), -MJK-; Liberec, Snina 

V českom meste Liberec organizo-
vali v dňoch 27. a 28. apríla medzi-
národný turnaj kadetov a kadetiek  
„LIBERECKÝ KORDÍK“ v šerme 
kordom. Táto súťaž bola zaradená 
aj do bodovania Slovenského pohá-
ra, preto tento turnaj vycestovalo 
sedem pretekárov Klubu šermu Sni-
na. Celkovo sa tu zišlo osemdesiat-
jeden kadetov a kadetiek z českých 
a slovenských klubov.

KADETI (ročník 2002 a mladší – 53 
pretekárov) * Z trojice sninských pre-
tekárov sa najvyššie prebojoval Tomáš 
Gazda, ktorý po 2 víťazstvách zo 6 
zápasov v základnom kole postúpil do 
vyraďovacej fázy. Tu v prvom zápase 
porazil 15:14 Švábyho z BŠK Brati-
slava, potom však podľahol Vašíčko-
vi z Olomouca tesne 14:15 na body 
a prehral 9:15 aj v opravnom zápase 
s Frankom z Dukly Praha. Patrilo mu 
konečné 28. miesto. Ďalší dvaja snin-

skí pretekári sa z jedným víťazstvom 
v základnej skupine tiež prebojovali 
do eliminácie, no obaja svoje prvé 
zápasy prehrali. Matej Kohút skončil 
v kategórii na 49. mieste a Ľubomír 
Hunčár na 51. mieste. Víťazom ka-
tegórie kadetov sa stal Klaus z SC 
Praha.

KADETKY (ročník 2002 a mladšie 
– 28 pretekárok) * Za Sninu nastúpi-
lo kvarteto. Najvyššie sa prebojovala 
Želmíra Grossrubatscher, ktorá v zá-

kladnom kole zo 6 zápasov vyhrala 
štyri. Vo vyraďovačke porazila 15:5 
Váchovú z USK Praha, potom pod-
ľahla 12:15 Valentovej z SC Praha, 
v opravných zápasoch vyhrala 15:6 
nad Mikošovou z Uherského Hradiš-
ťa a 15:10 nad Selicharovou z Dukly 
Praha , no v boji o osmičku podľahla 
Nováčkovej z FC Bělá, a tak sa cel-
kovo umiestnila na 9. mieste. Podob-
ne na tom bola aj Mária Riedl, ktorá 
skončila na 11. mieste... 14. Tamara 
Kohútová, 17. Vieroslava Grossru-

batscher. Víťazkou sa stala Havlínová 
z SC Praha.
„V kategórii kadetov sa Gazda po-
sunul na 4. priečku rebríčka Sloven-
ského pohára, Kohút je na 8. mieste 
a Hunčár na 23. mieste. U dievčat si 
Riedl udržala prvenstvo v rebríčku, 
Želmíra si udržala 3. priečku, Kohúto-
vá je na 4. mieste a Viera na 5. mieste. 
Do konca sezóny ostáva ešte jeden 
bodovací turnaj v máji Bratislave 
a v júni Majstrovstvá SR v Šamoríne,“ 
dodal tréner Dalibor Kazík.

(tp), -MJK-; Trenčín, Snina; FOTO ARCHÍV TP 

Taekwondu sa pod Vihorlatom darí. V 
sobotu 12. apríla sa v Trenčíne uskutoč-
nil medzinárodný turnaj – TRENČÍN 
OPEN 2019, ktorý bol zároveň aj 2. ko-
lom Slovenského pohára pre slovenské 
kluby Slovenskej asociácie Taekwondo 
WT. Tohto podujatia sa zúčastnilo 368 
pretekárov z 24 klubov ôsmich štátov 
(Slovensko, Grécko, Rakúsko, Maďar-
sko, Poľsko, Česká republika, Nemec-
ko a Ukrajina). 

V súťaži štartovali aj členovia klubu 
Black Tiger Snina pod vedením hlavné-
ho trénera klubu Tomáša Potockého, a 
tentokrát jeho asistentov T. Kamencu, A. 
Varchola a M. Suchého. 
Sninčania postavili na toto kolo rekordný 
počet, až 53 pretekárov... Podarilo sa im 
nazbierať 26-krát zlato, 18-krát strieb-
ro a 9-krát bronz, zároveň sa suverénne 
umiestniť na poprednej priečke v hod-
notení klubov (pred Košicami a tretím 
Trenčínom). Súťaž Slovenského pohára 
tak majú „čierne tigre“ vo svojich rukách 
(pred tretím kolom o celých dvesto bo-
dov). 
O najcennejšie kovy sa postarali - Pol-
druhák, Haburaj, Matiko, Suchý, Krupja-
ková, Považancová, Borecký, Andrejčík, 
Štofík, Lempeľ, Vajda, Mikula, Tarkulič, 

Hrehová, A. Mandzaková, 
Petro, Onderčinová, Greňo-
vá, Greňa, Šebok, Dubjak, 
Hreha, Britanová, Krupjako-
vá a Britan. 
Zo strieborných medailí sa 
tentokrát tešili - Koval, P. 
Hreha, Kohutanič, Kendereš, 
Špitalik, K. Mandzaková, 
Surmaj, Kamenca, Kamen-
cová, Pauliková, Chimčak, 
T. Haburaj,  Muller, Medvec, 
Kepič, Borecká a Bednarová. 
Bronzové medaily si na krk 
zavesili – S. Špitalik, Brutov-
ský, Harmanoš, Kotus, Ko-
hut, B. Krupjaková, Varchol.

Cenné body z Liberca pre mladých sninských šermiarov

Snina naďalej dominuje Slovenskému poháru súťaže taekwondo

Kadeti – Kohút, Hunčár a Gazda. | FOTO: ARCHÍV DK
Kadetky - Riedl, Ž. Grossrubatscher, Kohútová a V. Grossrubatscher. 
| FOTO: ARCHÍV DK
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(pčeč), -MJK-; región 

Aj keď humenské futbalistky U-15 kra-
ľujú v súťaži II. ligy skupiny Východ, 
tréner Jozef Piškanin vyžaduje stále 
aktívny prístup, ako v tréningovom 
tak aj v súťažnom procese na zelenom 
trávniku. Bodové rozdiely na vrchol-
ných priečkach tabuľky sa menia kaž-
dým zápasom a preto akékoľvek poľa-
venie z ich strany neprichádza v úvahu.

13. kolo
MŠK SNINA  

- FK HUMENNÉ 0:4  (0:2)
Góly: Ufnárová 3, Babjaková.
Na  umelej  tráve Sninčaniek začali súper-
ky z Humenného opatrným vstupom do 
stretnutia,   s  vedomím uspieť. Humenčan-
kám na otvorenie účtu zápasu trvalo iba mi-
nútu, keď  krásnou  strelou  Babjaková  zo 
svojou pravačky nenechala vyniknúť domá-
cu brankárku 0:1. Hostky svojou hrou pre-
došli svoje súperky, dôsledne  obsadzovali 
nevykryté miesta, nepúšťali domáce hráčky 
k streľbe a naplnili  tak pokyny trénera. Na 
polčasových 0:2 upravila Ufnárová. 
Po zmene strán doľahol na Humenčanky 
útlm, ale netrvalo to dlho. Ufnárová si zapí-
sala ďalšími dvoma gólmi z druhého polča-
su svoj hetrik v zápase.
FK HE: Jakubová – Fedurcová, Žulkovi-
čová, Kopačová, Savarijová, Piškaninová, 
Babjaková, Šilarová, Sedlačková, Matová, 
Ufnárová, Krišková, Beslerová, Jeňová, 
Sokolovičová.

14. kolo
MFK VRANOV N/T.  

– FK HUMENNÉ 1:4 (1:0)
Góly: Beslerová, Ufnárová (11m), Sokolovi-
čová, Mattová.
V zápase druhého tímu s prvým sa črtal vy-
rovnaný priebeh, bodovať chceli obaja. Hráč-
ky mali upršaný čas na rozcvičku, umelá tráva 
sa, našťastie, správala podľa predpokladov.
Lepšie sa futbalovo tvárili domáce. V 12. 
minúte sa rozvlnila sieť humenskej brány – 
1:0. Tlak bolo cítiť po obrátke z oboch strán, 
dobre pracovali obranné hradby, družstvá 
podržali v ťažkých chvíľach obe brankárky. 
Humenský útok zastavila konštrukcia brány. 
V 48. minúte po góle Beslerovej hostky vy-
rovnali – 1:1. V 54. min. Ufnárová premenila 
pokutový kop a o päť minút neskôr sa Soko-
lovičová dobre zorientovala pred sninskou 
bránou a zvýšila na 1:3. Posledné slovo mala 
v 64. minúte Mattová – 1:4.
FK HE: Jakubová - Babjaková, Kopačová, 
Savarijová, Piškaninová, Babjaková,  Šilaro-
vá, Sedlačková, Mattová, Ufnárová, Beslero-
vá, Sokolovičová, Jeňová.

Horúca futbalová pôda Vranova ani Sniny humenské futbalistky neodradila

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

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

Ušetrite si čas pri hľadaní služieb autorizovaného 
bezpečnostného technika, technika požiarnej 

ochrany a technika civilnej ochrany.

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

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

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

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

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

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana

H
E-PR/0103

Horný rad – zľava: tréner Jozef Piškanin, Savarijová, Babjaková, Mattová, Jakubová, Šilarová, Beslerová, Kopačová, Piškaninová; 
dolný rad: Sedlačková, Bučeková, Fedurcová, Ufnárová, Žulkovičová, Krišková; v podrepe: Jeňová.  | FOTO ARCHÍV PČEČ
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V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM NEDOSTAL NÁŠ  TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,  
NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU TÝŽDŇA AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON) V HUMENNOM

CESTOVANIE MEDZI 
HISTÓRIOU  

A SÚČASNOSŤOU

Detská organizácia FÉNIX, o.z., 
Územná organizácia Snina v spolu-
práci s Klubom vojenskej histórie a 
streleckým klubom Hodošík zo Stak-
čína uviedli do života mikroprojekt č. 
INT/EK/KAR/1/II/B/0154 – „Cesto-
vanie medzi históriou a súčasnosťou“. 
Spolufinancovaný je z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce In-
terreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-
2020.  
Z poľskej strany je vedúcim partne-
rom mestečko Gmina Besko. Dôleži-
tým výsledkom projektu bude spozna-
nie histórie a kultúry oboch národov, 
výmena skúseností medzi partnermi, 
najmä prostredníctvom spoločných 
aktivít.  Sú určené pre deti a mládež, 
ako aj pre verejnosť - napr. rekon-
štrukcia bitky z 1. svetovej vojny v 
Mymoni (pri Besku) v kombinácii 
s cyklo-prejazdom  prielomu Wisloka, 
či pobyt Poliakov v okolí Sniny. 
Cieľom projektu je vytvorenie, pod-
pora a rozvoj existujúcich turistických 
atrakcií založených na prírodných 
hodnotách, bohatej histórii a kultúr-
nom dedičstve poľsko- slovenského 
pohraničia.   (JTAL)


